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PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA

MEDICIONES Fecha: 14/05/14 Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Subcapítulo 01  DEMOLICIONES

1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 486,000

2 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 376,000

3 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 376,000

4 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

5 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

6 G21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

7 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 3.500,000

8 G242B067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 10 km

MEDICIÓN DIRECTA 90.900,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Subcapítulo 02  DRAGADO

1 G2H32211 m3 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb excavadora de cullera
prensora de 700 l i càrrega de material sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 22.785,000

2 G2215301 m3 Excavació en zona de desmunt, de roca, mitjançant voladura i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 87.400,000
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PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
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Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 02  INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Subcapítulo 01  OBRAS DE ABRIGO

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

MEDICIÓN DIRECTA 11.000,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 7.360,000

3 XX3 t Todo uno seleccionado de cantera para el nucleo de los diques, vertido o colocado con pala cargadora , incluso
reperfilado de taludes según planos

MEDICIÓN DIRECTA 24.300,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 02  INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Subcapítulo 02  MUELLES

1 G226J211 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

MEDICIÓN DIRECTA 43.400,000

2 XPA0001 m3 Bloques de hormigón HA-30/P/20/IIIc + Qb, empleados en la construcción de los muelles

MEDICIÓN DIRECTA 868,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 02  INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Subcapítulo 03  PANTALANES

1 XX06 u Modulos de madera y aluminio

MEDICIÓN DIRECTA 67,000

2 XPA002 m2 Pantalán flotante prefabricado de aluminio, pavimento de madera sintética y flotadores de poliestireno expandido
y hormigón polimérico, de 3 m de anchura y 12 m de longitud con conectores y anclado con 2 pilotes

MEDICIÓN DIRECTA 1.709,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 03  REDES DE SERVICIO
Subcapítulo 01  AGUAS RESIDUALES

1 G2221R41 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

EUR



PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA

MEDICIONES Fecha: 14/05/14 Pág.: 3

MEDICIÓN DIRECTA 578,000

2 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM

MEDICIÓN DIRECTA 578,000

3 GFB18655 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, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat
al fons de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 402,640

4 GNN2U011 u Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergindes (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 alçada d'elevació de 6
m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, s`cocols de descàrrega i acobrament
de les bombes, tramps de doble d'accés i jocs de tubs-guia, instal·lada

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 GDD1U000 u Pou de registre amb bonera de 0,60 x 0,60 x 1,50 de maó, inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa
metàl·lica de fosa per a tràfic pesat

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

6 GN12B424 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

7 PPA90002 pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram existent, totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 03  REDES DE SERVICIO
Subcapítulo 02  AGUAS PLUVIALES

1 G2221R41 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

MEDICIÓN DIRECTA 2.335,000

2 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM

MEDICIÓN DIRECTA 2.335,000

3 GD7FC035 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al fons de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 630,000

4 GD7FC055 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al fons de rasa

EUR



PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
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MEDICIÓN DIRECTA 347,000

5 GDD00000 u Separador de greixos

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

6 GDD1U000 u Pou de registre amb bonera de 0,60 x 0,60 x 1,50 de maó, inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa
metàl·lica de fosa per a tràfic pesat

MEDICIÓN DIRECTA 68,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 03  REDES DE SERVICIO
Subcapítulo 03  ABASTECIMIENTO DE AGUA

1 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM

MEDICIÓN DIRECTA 4.356,000

2 GN32E424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 50 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

3 GN12B424 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

4 GJS1U001 u Boca de reg enterrada, sortida tipus Barcelona d'1''1/2,
amb pericó i tapa de fosa i amb petit material metàl.lic per
a connexió amb la canonada, instal.lada

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

5 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 m de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a
la canonada

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

6 FK241FF1 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de
250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 XX7 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 25 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal, serie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja

MEDICIÓN DIRECTA 292,000

8 GFB1U506 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

EUR



PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
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MEDICIÓN DIRECTA 385,000

9 GFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

MEDICIÓN DIRECTA 415,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 03  REDES DE SERVICIO
Subcapítulo 04  ELECTRICIDAD

1 FDKUG020 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

2 GG22PB10 m Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e doble paret, corrugada a l'exteior i llis a l'interior, d'alta
resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90ºC, subministrament en rotlles de
50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada

MEDICIÓN DIRECTA 652,000

3 GG22PD10 m Tub flexible de polietilè de 125 mm de diàmetre nomical e doble paret, corrugada a l'exteior i llis a l'interior, d'alta
resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90ºC, subministrament en rotlles de
50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària

MEDICIÓN DIRECTA 475,000

4 GHN3E1C3 u Col·locació de lluminària de globus esfèric amb semicor superior tancat tipus REFLUX ILGL50AP, amb equip
incorporat per a l'ampada de vpor de sodi de pressió alta de 100 W, inclòs el connexionat

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

5 GHN3E000 u Col·locació de llum de paret model TRONIC

MEDICIÓN DIRECTA 37,000

6 GC000000 u Modul de compatadors totalment equipat i instal·lat

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 GHGAU011 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment isntal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

8 GG31BA86 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2, col.locat en tub

MEDICIÓN DIRECTA 475,000

9 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

MEDICIÓN DIRECTA 652,000

10 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó

EUR



PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA

MEDICIONES Fecha: 14/05/14 Pág.: 6

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

11 GGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

MEDICIÓN DIRECTA 17,000

12 GE000000 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

13 XX0003 u Luminaria decorativa tipo downligth

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 04  INSTALACIONES PORTUARIAS

1 GB3221 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en
autoclau d'escairada 7x23 cm amb arestes bisellades
col.locada amb fixacions mecàniques

MEDICIÓN DIRECTA 730,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 252,000

3 GNX121C5 u Subministrament i col·locació de torreta de serveis de
tipus TALLY en polyester, IK10, amb llum de balisament
de 11 W, 2 preses de corrent a 16 A, IP67 amb protecció
magnetotèrmica i diferencial de 30 MA, 4 preses d'aigua
de 1/2'', totalment muntada

MEDICIÓN DIRECTA 59,000

4 GHN00002 u Col·locació de balisa model RAMA, amb base de fosa d'alumini i equip electrònic per a l'ampada de
fluorescència compacta de 36 W, cargols d'acer inoxidable.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 PPA0007 pa partida alçada a justificar pel balisament de la bocana

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 05  URBANIZACIÓN
Subcapítulo 01  PAVIMENTACIÓN

1 F9E111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland

EUR



PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
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MEDICIÓN DIRECTA 7.351,000

2 F9GABB43 m3 Paviment de formigó vibrat HP40 de resistencia a
flexotracció, amb granulat de pedra calcària i ciment
CEM II/B-S/32.5 i fluidificant, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i
junts tallats en fresc

MEDICIÓN DIRECTA 3.504,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 833,000

4 PVIALACC pa partida alçada a justificar per les millores del vial d'accès al port

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 G975U010 m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 2.374,000

6 XX08 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del PM

MEDICIÓN DIRECTA 2.304,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 05  URBANIZACIÓN
Subcapítulo 02  JARDINERÍA

1 GR643131 U Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçada 1,5-5 m amb pa de terra, amb camió grua, en un pendent inferior al
25%

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

2 GR45A510 U Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

3 GR3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals

MEDICIÓN DIRECTA 402,000

4 G96611D8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x20 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

MEDICIÓN DIRECTA 27,000

5 G96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,

EUR



PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA

MEDICIONES Fecha: 14/05/14 Pág.: 8

col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

MEDICIÓN DIRECTA 634,000

6 GR2G8B31 u 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 22,000

7 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes
les operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 507,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 05  URBANIZACIÓN
Subcapítulo 03  MOBILIARIO URBANO

1 GQ115FOR 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 30,000

2 GQ221000 u Paperera model SALOU cilíndrica de 40 l amb acabat de fusta a base de llistons de fusta tropical de 40 x 47 m i
estructura interior metàl·lica, ancoratge mitjançant tres perns d'expansió M8 i possibilitat de dubeta d'acer
galvanitzat extraible. Inclou transport.

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

3 GQJARD0 u Jardinera model PLAZA de planta quadrada i gran capacitat, amb estructura de perils d'acer amb protecció
antioxidant i pintura en pols color negre forja, plafons en materials resistent a la humitat i els impactes, fons de
malla metàl·lica galvanitzada en calent, capa´de suportar psos de fins a 1000 kg, cubeta interior de fibra de
vidre, recolzament sobre quatre potes d'acer inoxidable regulables.

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 05  URBANIZACIÓN
Subcapítulo 04  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.

MEDICIÓN DIRECTA 3.548,000

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 42,000

3 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 12,000

4 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

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

5 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm
1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 652,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 06  EDIFICACIÓN

1 EEDIBZ04 m2 Edificació destinada al Club Nàutic, inclosa cimentació, estructura de planta baixa més una planta pis,
tancaments i instal·lacions, totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 3.000,000

2 EEDIBZ03 m2 Edificació destinat a Capitania i Administració, inclosa cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions,
totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 78,000

3 EEDIBZ02 m2 Edificació al punt de subministrament de combustible, inclosa cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions,
totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 45,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 07  GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS

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

MEDICIÓN DIRECTA 44,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 28,000

3 PAMB5001 pa Partida alçada a justificar per panells informatius, segons indicadors de la direcció a l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 PAMB4001 pa partida alçada a justificar per prospecció arqueologica

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 PAMB4002 pa Partida alçada a justificar per seguiment de la fauna present a l'ecosistema existent

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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6 PAMB4003 pa partida alçada a justificar per carcterització del material dragat.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 GAMB3002 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA
Capítulo 08  SEGURIDAD Y SALUD

1 PPA000SS u Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €350,00m2EEDIBZ02 Edificació al punt de subministrament de combustible, inclosa cimentació, estructura, tancaments i
instal·lacions, totalment acabada

P- 1

(TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS)

 €700,00m2EEDIBZ03 Edificació destinat a Capitania i Administració, inclosa cimentació, estructura, tancaments i
instal·lacions, totalment acabada

P- 2

(SETECIENTOS EUROS)

 €700,00m2EEDIBZ04 Edificació destinada al Club Nàutic, inclosa cimentació, estructura de planta baixa més una planta pis,
tancaments i instal·lacions, totalment acabada

P- 3

(SETECIENTOS EUROS)

 €33,29m2F9E111G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm
de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment pòrtland

P- 4

(TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

 €64,40m3F9GABB43 Paviment de formigó vibrat HP40 de resistencia a
flexotracció, amb granulat de pedra calcària i ciment
CEM II/B-S/32.5 i fluidificant, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i
junts tallats en fresc

P- 5

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

 €71,43uFDKUG020 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de
l'excavació

P- 6

(SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €2.149,25uFK241FF1 Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm de
diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs 

P- 7

(DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

 €46,36m3G2144301 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 8

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €5,03mG2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 9

(CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €16,64mG21B3001 Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 10
(DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €31,71uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions

P- 11

(TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €8,59m2G21J3113 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals
amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 12

(OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €64,24uG21R40B0 Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soquesP- 13
(SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

 €7,30m3G2215301 Excavació en zona de desmunt, de roca, mitjançant voladura i càrrega sobre camióP- 14
(SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

 €1,92m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 15
(UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €11,67m3G2221R41 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

P- 16

(ONCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €28,26m3G226J211 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 17

(VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

 €7,77m3G228FB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

P- 18

(SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €5,74m3G242B067 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 10 km

P- 19

(CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €3,27m3G2H32211 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb excavadora de
cullera prensora de 700 l i càrrega de material sobre camió o contenidor

P- 20

(TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

 €221,47m3G3J31130 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 10 t de pesP- 21
(DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €16,07tG3J42610 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

P- 22

(DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €62,95m3G9372310 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- 23

(SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €23,81mG96511C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

P- 24

(VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €44,61mG96611D8 Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x20
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 25

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €12,95mG975U010 Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

P- 26

(DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €18.000,00uGAMB3002 Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil P- 27
(DIECIOCHO MIL EUROS)

 €150,00uGAMB4001  Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi maríP- 28
(CIENTO CINCUENTA EUROS)

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

P- 29

(DOS MIL EUROS)
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 €21,18mGB3221 Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en
autoclau d'escairada 7x23 cm amb arestes bisellades
col.locada amb fixacions mecàniques

P- 30

(VEINTIUN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

 €0,55mGBA18110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm
1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

P- 31

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €0,49mGBA1U010 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- 32

(CERO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €20,07m2GBA33001 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- 33

(VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €52,40uGBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 34

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

 €57,31uGBBZU001 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- 35

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

 €3.200,00uGC000000 Modul de compatadors totalment equipat i instal·latP- 36
(TRES MIL DOSCIENTOS EUROS)

 €24,10mGD7FC035 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al fons de la
rasa

P- 37

(VEINTICUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

 €43,55mGD7FC055 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al fons de
rasa

P- 38

(CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €229,49uGDD00000 Separador de greixosP- 39
(DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €197,69uGDD1U000 Pou de registre amb bonera de 0,60 x 0,60 x 1,50 de maó, inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa
metàl·lica de fosa per a tràfic pesat

P- 40

(CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €1.366,26uGE000000 Escomesa elèctrica per a enllumenat públic. Tot això segons l'informe tècnic de la companyia
subministradora, inclòs l'obra civil necessària

P- 41

(MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

 €12,55mGFB18655 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, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col.locat al fons de la rasa

P- 42

(DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €2,63mGFB1U506 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 43

(DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €12,79mGFB1U516 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat

P- 44

(DOCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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 €2,49mGG22PB10 Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e doble paret, corrugada a l'exteior i llis a
l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90ºC,
subministrament en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a
canalització soterrada

P- 45

(DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €3,49mGG22PD10 Tub flexible de polietilè de 125 mm de diàmetre nomical e doble paret, corrugada a l'exteior i llis a
l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90ºC,
subministrament en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària

P- 46

(TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €18,44mGG31BA86 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2,
col.locat en tub

P- 47

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €10,02mGG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 48
(DIEZ EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

 €3.097,06uGGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 49

(TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

 €2.435,29uGHGAU011 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment isntal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 50

(DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

 €234,32uGHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó

P- 51

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €242,67uGHN00002 Col·locació de balisa model RAMA, amb base de fosa d'alumini i equip electrònic per a l'ampada de
fluorescència compacta de 36 W, cargols d'acer inoxidable.

P- 52

(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €306,33uGHN3E000 Col·locació de llum de paret model TRONICP- 53
(TRESCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €408,04uGHN3E1C3 Col·locació de lluminària de globus esfèric amb semicor superior tancat tipus REFLUX ILGL50AP, amb
equip incorporat per a l'ampada de vpor de sodi de pressió alta de 100 W, inclòs el connexionat

P- 54

(CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

 €202,97uGJS1U001 Boca de reg enterrada, sortida tipus Barcelona d'1''1/2,
amb pericó i tapa de fosa i amb petit material metàl.lic per
a connexió amb la canonada, instal.lada

P- 55

(DOSCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €434,45uGM213628 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 m de diàmetre i de 4'' de diàmetre de
connexió a la canonada

P- 56

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €699,69uGN12B424 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 57

(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €193,80uGN32E424 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 50 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 58

(CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)
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 €1.616,75uGNN2U011 Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergindes (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 alçada
d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, s`cocols de
descàrrega i acobrament de les bombes, tramps de doble d'accés i jocs de tubs-guia, instal·lada

P- 59

(MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €731,25uGNX121C5 Subministrament i col·locació de torreta de serveis de
tipus TALLY en polyester, IK10, amb llum de balisament
de 11 W, 2 preses de corrent a 16 A, IP67 amb protecció
magnetotèrmica i diferencial de 30 MA, 4 preses d'aigua
de 1/2'', totalment muntada

P- 60

(SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

 €321,44uGQ115FOR 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- 61

(TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €155,96uGQ221000 Paperera model SALOU cilíndrica de 40 l amb acabat de fusta a base de llistons de fusta tropical de 40
x 47 m i estructura interior metàl·lica, ancoratge mitjançant tres perns d'expansió M8 i possibilitat de
dubeta d'acer galvanitzat extraible. Inclou transport.

P- 62

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

 €281,04uGQJARD0 Jardinera model PLAZA de planta quadrada i gran capacitat, amb estructura de perils d'acer amb
protecció antioxidant i pintura en pols color negre forja, plafons en materials resistent a la humitat i els
impactes, fons de malla metàl·lica galvanitzada en calent, capa´de suportar psos de fins a 1000 kg,
cubeta interior de fibra de vidre, recolzament sobre quatre potes d'acer inoxidable regulables.

P- 63

(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

 €66,60UGQQ11102 Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratgeP- 64
(SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

 €11,14uGR2G8B31 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- 65

(ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

 €68,00m3GR3P1211 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manualsP- 66
(SESENTA Y OCHO EUROS)

 €350,00UGR45A510 Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçadaP- 67
(TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS)

 €19,12UGR643131 Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçada 1,5-5 m amb pa de terra, amb camió grua, en un pendent
inferior al 25%

P- 68

(DIECINUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

 €0,82m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment
fins la recepció de l'obra

P- 69

(CERO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €10.000,00paPAMB4001 partida alçada a justificar per prospecció arqueologicaP- 70
(DIEZ MIL EUROS)

 €10.000,00paPAMB4002 Partida alçada a justificar per seguiment de la fauna present a l'ecosistema existentP- 71
(DIEZ MIL EUROS)

 €1.500,00paPAMB4003 partida alçada a justificar per carcterització del material dragat.P- 72
(MIL QUINIENTOS EUROS)

 €1.000,00paPAMB5001 Partida alçada a justificar per panells informatius, segons indicadors de la direcció a l'obraP- 73
(MIL EUROS)
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 €10.000,00paPPA0007 partida alçada a justificar pel balisament de la bocanaP- 74
(DIEZ MIL EUROS)

 €103.014,63uPPA000SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 75
(CIENTO TRES MIL CATORCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €170.000,00paPVIALACC partida alçada a justificar per les millores del vial d'accès al portP- 76
(CIENTO SETENTA MIL EUROS)

 €60,90uXX06 Modulos de madera y aluminioP- 77
(SESENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

 €29,38m3XX08  Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del PM  P- 78
(VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €9,04tXX3 Todo uno seleccionado de cantera para el nucleo de los diques, vertido o colocado con pala cargadora ,
incluso reperfilado de taludes según planos

P- 79

(NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

 €2,49mXX7 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 25 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión
nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja 

P- 80

(DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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P-1 EEDIBZ02 m2 Edificació al punt de subministrament de combustible, inclosa cimentació, estructura,

tancaments i instal·lacions, totalment acabada

350,00 €

Sin descomposición 350,00000 €

P-2 EEDIBZ03 m2 Edificació destinat a Capitania i Administració, inclosa cimentació, estructura, tancaments i

instal·lacions, totalment acabada

700,00 €

Sin descomposición 700,00000 €

P-3 EEDIBZ04 m2 Edificació destinada al Club Nàutic, inclosa cimentació, estructura de planta baixa més una

planta pis, tancaments i instal·lacions, totalment acabada

700,00 €

Sin descomposición 700,00000 €

P-4 F9E111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport

de 3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

33,29 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,31512 €

B9E11100 m2 Panot gris de 20x20x.3,5 cm, classe 1a, preu superior 6,41580 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,86433 €

Otros conceptos 25,69350 €

P-5 F9GABB43 m3 Paviment de formigó vibrat HP40 de resistencia a

flexotracció, amb granulat de pedra calcària i ciment

CEM II/B-S/32.5 i fluidificant, escampat des de camió,

estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i

junts tallats en fresc

64,40 €

B052E29K m3 Formigó HP40 de resistència a flexotracció, consistència 58,15950 €

Otros conceptos 6,24050 €

P-6 FDKUG020 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a

instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de

l'excavació

71,43 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica 14,27760 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, 17,14000 €

Otros conceptos 40,01240 €

P-7 FK241FF1 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm

de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

2.149,25 €

BK241FF1 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions per a embridar 1 2.110,80000 €

Otros conceptos 38,45000 €

P-8 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor

46,36 €

Otros conceptos 46,36000 €

P-9 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i

càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,03 €

Otros conceptos 5,03000 €

P-10 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 16,64 €

Otros conceptos 16,64000 €

P-11 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

31,71 €

Otros conceptos 31,71000 €
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P-12 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments

verticals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

8,59 €

Otros conceptos 8,59000 €

P-13 G21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de

soques

64,24 €

Otros conceptos 64,24000 €

P-14 G2215301 m3 Excavació en zona de desmunt, de roca, mitjançant voladura i càrrega sobre camió 7,30 €

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 1,76400 €

Otros conceptos 5,53600 €

P-15 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,92 €

Otros conceptos 1,92000 €

P-16 G2221R41 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2

m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,67 €

Otros conceptos 11,67000 €

P-17 G226J211 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat

d'humectació

28,26 €

B0371000 m3 Tot-u natural 24,76800 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Otros conceptos 3,42950 €

P-18 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de

la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a

compactar, amb compactació del 95 % PM

7,77 €

Otros conceptos 7,77000 €

P-19 G242B067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 12

t, amb un recorregut de fins a 10 km

5,74 €

Otros conceptos 5,74000 €

P-20 G2H32211 m3 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb

excavadora de cullera prensora de 700 l i càrrega de material sobre camió o contenidor

3,27 €

Otros conceptos 3,27000 €

P-21 G3J31130 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 10 t de pes 221,47 €

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

Otros conceptos 146,73380 €

P-22 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala

carregadora

16,07 €

B0442600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes 12,69000 €

Otros conceptos 3,38000 €

P-23 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

62,95 €

Otros conceptos 62,95000 €

P-24 G96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb

secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de

classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe

resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,

23,81 €
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col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a

20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

B064500C m3  Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 3,36444 €

B96511C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 5,75400 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,08362 €

Otros conceptos 14,60794 €

P-25 G96611D8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de

20x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T

(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20

cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

44,61 €

B064500C m3  Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 3,36444 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,08362 €

B96611D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 2 24,86400 €

Otros conceptos 16,29794 €

P-26 G975U010 m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera,

inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

12,95 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,09500 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,44450 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €

B975U001 m Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix 3,55950 €

Otros conceptos 4,24774 €

P-27 GAMB3002 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil 18.000,00 €

Sin descomposición 18.000,00000 €

P-28 GAMB4001 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí 150,00 €

Sin descomposición 150,00000 €

P-29 GAMB4002 mes Tècnic titulat superior qualificat per a les actuacions relacionades amb la vigilància i

seguiment ambiental

2.000,00 €

Sin descomposición 2.000,00000 €

P-30 GB3221 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en

autoclau d'escairada 7x23 cm amb arestes bisellades

col.locada amb fixacions mecàniques

21,18 €

BBD32210 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau 11,78000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,85000 €

Otros conceptos 8,55000 €

P-31 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm

1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb

màquina autopropulsada

0,55 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,12871 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,03009 €

Otros conceptos 0,39120 €
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P-32 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.

0,49 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,20430 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04368 €

Otros conceptos 0,24202 €

P-33 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

20,07 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

Otros conceptos 11,32320 €

P-34 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG

nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

52,40 €

BBM1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 39,07000 €

Otros conceptos 13,33000 €

P-35 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

57,31 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €

Otros conceptos 21,15200 €

P-36 GC000000 u Modul de compatadors totalment equipat i instal·lat 3.200,00 €

Sin descomposición 3.200,00000 €

P-37 GD7FC035 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al

fons de la rasa

24,10 €

BD7FC030 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu 19,05000 €

Otros conceptos 5,05000 €

P-38 GD7FC055 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al

fons de rasa

43,55 €

BD7FC050 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu 39,34000 €

Otros conceptos 4,21000 €

P-39 GDD00000 u Separador de greixos 229,49 €

Sin descomposición 229,49000 €

P-40 GDD1U000 u Pou de registre amb bonera de 0,60 x 0,60 x 1,50 de maó, inclou excavació, rebliments i tapa

amb reixa metàl·lica de fosa per a tràfic pesat

197,69 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica de 29 x 14 x 5, per a revestir 75,40000 €

BDDZ001 u Marc i tapa de reixa de 600 x 600 mm per a pou de registre de fosa dúctil 49,18000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 8,76040 €

Otros conceptos 64,34960 €

P-41 GE000000 u Escomesa elèctrica per a enllumenat públic. Tot això segons l'informe tècnic de la companyia

subministradora, inclòs l'obra civil necessària

1.366,26 €

Sin descomposición 1.366,26000 €

P-42 GFB18655 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, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

12,55 €



PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 14/05/14 Pág.: 5

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 1,64220 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exteri 2,27700 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 0,05000 €

Otros conceptos 8,58080 €

P-43 GFB1U506 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 6 bar, amb unions

termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al

fons de la rasa i provat

2,63 €

B0111000 m3 Aigua 0,00500 €

BFB1U506 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces es 1,36990 €

Otros conceptos 1,25510 €

P-44 GFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions

termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al

fons de la rasa i provat

12,79 €

B0111000 m3 Aigua 0,03000 €

BFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 8,56960 €

Otros conceptos 4,19040 €

P-45 GG22PB10 m Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e doble paret, corrugada a l'exteior i

llis a l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de

fins a 90ºC, subministrament en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de

llargària, muntat com a canalització soterrada

2,49 €

BG22PB10 m Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e 1,35000 €

Otros conceptos 1,14000 €

P-46 GG22PD10 m Tub flexible de polietilè de 125 mm de diàmetre nomical e doble paret, corrugada a l'exteior i

llis a l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de

fins a 90ºC, subministrament en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de

llargària

3,49 €

BG22PD10 m Tub flexible de polietilè de 125 mm de diàmetre nomical e 2,35000 €

Otros conceptos 1,14000 €

P-47 GG31BA86 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25

mm2, col.locat en tub

18,44 €

BG31BA80 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, 15,65700 €

Otros conceptos 2,78300 €

P-48 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,02 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,13000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Otros conceptos 8,57420 €

P-49 GGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500

mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

3.097,06 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 7,66000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3.078,00000 €

Otros conceptos 11,40000 €

P-50 GHGAU011 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble

nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment isntal·lat, connectat i provat, s'inclou

base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

2.435,29 €
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BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i program 2.150,00000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enll 85,00000 €

Otros conceptos 200,29000 €

P-51 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de

formigó

234,32 €

B064500C m3  Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 15,10564 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, corona 150,89000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 37,56000 €

Otros conceptos 30,76436 €

P-52 GHN00002 u Col·locació de balisa model RAMA, amb base de fosa d'alumini i equip electrònic per a

l'ampada de fluorescència compacta de 36 W, cargols d'acer inoxidable.

242,67 €

BLLBP000 u Balisa model RAMA amb base de fosa d'alumini i equip electrònic per a l'ampada de fl 230,00000 €

Otros conceptos 12,67000 €

P-53 GHN3E000 u Col·locació de llum de paret model TRONIC 306,33 €

BHN3E000 u Llum de paret model TRONIC 300,00000 €

Otros conceptos 6,33000 €

P-54 GHN3E1C3 u Col·locació de lluminària de globus esfèric amb semicor superior tancat tipus REFLUX

ILGL50AP, amb equip incorporat per a l'ampada de vpor de sodi de pressió alta de 100 W,

inclòs el connexionat

408,04 €

BHN0E110 u Lluminària de globus esfèric amb el semicor superior tancat tipus REFLUX, ILGL50AP 373,49000 €

BHU3E031 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 W, plus 14,25000 €

Otros conceptos 20,30000 €

P-55 GJS1U001 u Boca de reg enterrada, sortida tipus Barcelona d'1''1/2,

amb pericó i tapa de fosa i amb petit material metàl.lic per

a connexió amb la canonada, instal.lada

202,97 €

BJS1U001 u Boca de reg de fosa amb sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa 135,00000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl.lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 35,00000 €

Otros conceptos 32,97000 €

P-56 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 m de diàmetre i de 4'' de

diàmetre de connexió a la canonada

434,45 €

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4 306,30000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,40000 €

Otros conceptos 126,75000 €

P-57 GN12B424 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de

bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

699,69 €

BN32E420 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de P 597,48000 €

Otros conceptos 102,21000 €

P-58 GN32E424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre

nomimal 50 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i

muntada en pericó de canalització soterrada

193,80 €

BN12B420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 145,77000 €

Otros conceptos 48,03000 €

P-59 GNN2U011 u Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergindes (servei i

reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1.2. Es per a un cabal de

1.616,75 €
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2 l/s a una alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial

submergible cadascuna, s`cocols de descàrrega i acobrament de les bombes, tramps de

doble d'accés i jocs de tubs-guia, instal·lada

BNN2U010 u Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergides (servei 700,00000 €

BNNZU010 u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació 85,00000 €

BNNZU110 u Trampa de doble accés a pou d'elevació 280,00000 €

Otros conceptos 551,75000 €

P-60 GNX121C5 u Subministrament i col·locació de torreta de serveis de

tipus TALLY en polyester, IK10, amb llum de balisament

de 11 W, 2 preses de corrent a 16 A, IP67 amb protecció

magnetotèrmica i diferencial de 30 MA, 4 preses d'aigua

de 1/2'', totalment muntada

731,25 €

BNX12120 u Torreta de serveis tipus TALLY en polyester, IK10, amb 689,00000 €

Otros conceptos 42,25000 €

P-61 GQ115FOR 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

321,44 €

B0MU0002 u Banc model TOLEDO de formigó prefabricat, d'estructura simple i gran resistència, rec 315,00000 €

Otros conceptos 6,44000 €

P-62 GQ221000 u Paperera model SALOU cilíndrica de 40 l amb acabat de fusta a base de llistons de fusta

tropical de 40 x 47 m i estructura interior metàl·lica, ancoratge mitjançant tres perns

d'expansió M8 i possibilitat de dubeta d'acer galvanitzat extraible. Inclou transport.

155,96 €

B0MU0001 u Paperera model SALOU cilíndirca de 40 l amb acabat de  fusta a base de llistons de fu 145,23000 €

Otros conceptos 10,73000 €

P-63 GQJARD0 u Jardinera model PLAZA de planta quadrada i gran capacitat, amb estructura de perils d'acer

amb protecció antioxidant i pintura en pols color negre forja, plafons en materials resistent a

la humitat i els impactes, fons de malla metàl·lica galvanitzada en calent, capa´de suportar

psos de fins a 1000 kg, cubeta interior de fibra de vidre, recolzament sobre quatre potes

d'acer inoxidable regulables.

281,04 €

B0MUJAR u Jardinera model PLAZA de planta quadrada i gran capacitat, amb estructura de pergils 275,46000 €

Otros conceptos 5,58000 €

P-64 GQQ11102 U Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge 66,60 €

BQQ11110 U Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratge 49,25000 €

Otros conceptos 17,35000 €

P-65 GR2G8B31 u 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%

11,14 €

Otros conceptos 11,14000 €

P-66 GR3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans

manuals

68,00 €

BR3P1210 m3 Terra vegetal garbellada, a granel 19,38200 €

Otros conceptos 48,61800 €

P-67 GR45A510 U Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada 350,00 €

BR45A510 U Palmera d'alçària superior a 2 m, en contenido 350,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-68 GR643131 U Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçada 1,5-5 m amb pa de terra, amb camió grua, en un

pendent inferior al 25%

19,12 €
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Otros conceptos 19,12000 €

P-69 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament

de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com

el manteniment fins la recepció de l'obra

0,82 €

B0111000 m3 Aigua 0,02250 €

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàci 0,15090 €

Otros conceptos 0,64660 €

P-70 PAMB4001 pa partida alçada a justificar per prospecció arqueologica 10.000,00 €

Sin descomposición 10.000,00000 €

P-71 PAMB4002 pa Partida alçada a justificar per seguiment de la fauna present a l'ecosistema existent 10.000,00 €

Sin descomposición 10.000,00000 €

P-72 PAMB4003 pa partida alçada a justificar per carcterització del material dragat. 1.500,00 €

Sin descomposición 1.500,00000 €

P-73 PAMB5001 pa Partida alçada a justificar per panells informatius, segons indicadors de la direcció a l'obra 1.000,00 €

Sin descomposición 1.000,00000 €

P-74 PPA0007 pa partida alçada a justificar pel balisament de la bocana 10.000,00 €

Sin descomposición 10.000,00000 €

P-75 PPA000SS u Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 103.014,63 €

Sin descomposición 103.014,63000 €

P-76 PVIALACC pa partida alçada a justificar per les millores del vial d'accès al port 170.000,00 €

Sin descomposición 170.000,00000 €

P-77 XX06 u Modulos de madera y aluminio 60,90 €

Sin descomposición 60,90000 €

P-78 XX08 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del

PM

29,38 €

Sin descomposición 29,38000 €

P-79 XX3 t Todo uno seleccionado de cantera para el nucleo de los diques, vertido o colocado con pala

cargadora , incluso reperfilado de taludes según planos

9,04 €

Sin descomposición 9,04000 €

P-80 XX7 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 25 mm de diámetro nominal, de 6 bar de

presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo

de la zanja

2,49 €

Sin descomposición 2,49000 €
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OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS01

SUBCAPÍTULO DEMOLICIONES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 8)

486,00046,36 22.530,96

2 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor (P - 9)

376,0005,03 1.891,28

3 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 10)

376,00016,64 6.256,64

4 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 11)

4,00031,71 126,84

5 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de
superfícies de formigó en paraments verticals amb compressor
i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

10,0008,59 85,90

6 G21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre
amb tractor amb braç triturador de soques (P - 13)

50,00064,24 3.212,00

7 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 15)

3.500,0001,92 6.720,00

8 G242B067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
fins a 10 km (P - 19)

90.900,0005,74 521.766,00

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.01 562.589,62

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS01

SUBCAPÍTULO DRAGADO02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2H32211 m3 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària, en
zona de sorres, amb excavadora de cullera prensora de 700 l i
càrrega de material sobre camió o contenidor (P - 20)

22.785,0003,27 74.506,95

2 G2215301 m3 Excavació en zona de desmunt, de roca, mitjançant voladura i
càrrega sobre camió (P - 14)

87.400,0007,30 638.020,00

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.02 712.526,95

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA02

SUBCAPÍTULO OBRAS DE ABRIGO01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G3J31130 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de
forma prismàtica de 10 t de pes (P - 21)

11.000,000221,47 2.436.170,00

2 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400
kg de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 22)

7.360,00016,07 118.275,20

EUR
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3 XX3 t Todo uno seleccionado de cantera para el nucleo de los
diques, vertido o colocado con pala cargadora , incluso
reperfilado de taludes según planos (P - 79)

24.300,0009,04 219.672,00

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.02.01 2.774.117,20

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA02

SUBCAPÍTULO MUELLES02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G226J211 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 17)

43.400,00028,26 1.226.484,00

2 XPA0001 m3 Bloques de hormigón HA-30/P/20/IIIc + Qb, empleados en la
construcción de los muelles (P - 0)

868,000108,82 94.455,76

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.02.02 1.320.939,76

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA02

SUBCAPÍTULO PANTALANES03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 XX06 u Modulos de madera y aluminio (P - 77) 67,00060,90 4.080,30

2 XPA002 m2 Pantalán flotante prefabricado de aluminio, pavimento de
madera sintética y flotadores de poliestireno expandido y
hormigón polimérico, de 3 m de anchura y 12 m de longitud
con conectores y anclado con 2 pilotes (P - 0)

1.709,000727,76 1.243.741,84

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.02.03 1.247.822,14

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO REDES DE SERVICIO03

SUBCAPÍTULO AGUAS RESIDUALES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2221R41 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 16)

578,00011,67 6.745,26

2 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 18)

578,0007,77 4.491,06

3 GFB18655 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, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa (P -
42)

402,64012,55 5.053,13

EUR
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4 GNN2U011 u Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2
bombes submergindes (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 alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m
de cable elèctric especial submergible cadascuna, s`cocols de
descàrrega i acobrament de les bombes, tramps de doble
d'accés i jocs de tubs-guia, instal·lada (P - 59)

2,0001.616,75 3.233,50

5 GDD1U000 u Pou de registre amb bonera de 0,60 x 0,60 x 1,50 de maó,
inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl·lica de fosa
per a tràfic pesat (P - 40)

3,000197,69 593,07

6 GN12B424 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150
mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 57)

3,000699,69 2.099,07

7 PPA90002 pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de
clavegueram existent, totalment acabada (P - 0)

1,0006.000,00 6.000,00

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.01 28.215,09

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO REDES DE SERVICIO03

SUBCAPÍTULO AGUAS PLUVIALES02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2221R41 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 16)

2.335,00011,67 27.249,45

2 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 18)

2.335,0007,77 18.142,95

3 GD7FC035 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal amb unió
encolada amb adhesiu i col·locat al fons de la rasa (P - 37)

630,00024,10 15.183,00

4 GD7FC055 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal amb unió
encolada amb adhesiu i col·locat al fons de rasa (P - 38)

347,00043,55 15.111,85

5 GDD00000 u Separador de greixos (P - 39) 4,000229,49 917,96

6 GDD1U000 u Pou de registre amb bonera de 0,60 x 0,60 x 1,50 de maó,
inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl·lica de fosa
per a tràfic pesat (P - 40)

68,000197,69 13.442,92

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.02 90.048,13

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO REDES DE SERVICIO03

SUBCAPÍTULO ABASTECIMIENTO DE AGUA03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 18)

4.356,0007,77 33.846,12

2 GN32E424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 50 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 58)

20,000193,80 3.876,00

EUR
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3 GN12B424 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150
mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 57)

20,000699,69 13.993,80

4 GJS1U001 u Boca de reg enterrada, sortida tipus Barcelona d'1''1/2,
amb pericó i tapa de fosa i amb petit material metàl.lic per
a connexió amb la canonada, instal.lada (P - 55)

10,000202,97 2.029,70

5 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 m de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la
canonada (P - 56)

5,000434,45 2.172,25

6 FK241FF1 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h
(n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs  (P - 7)

1,0002.149,25 2.149,25

7 XX7 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 25 mm de
diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal, serie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo
de la zanja  (P - 80)

292,0002,49 727,08

8 GFB1U506 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per
a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 43)

385,0002,63 1.012,55

9 GFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 44)

415,00012,79 5.307,85

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.03 65.114,60

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO REDES DE SERVICIO03

SUBCAPÍTULO ELECTRICIDAD04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 FDKUG020 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40
cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb
terres de l'excavació (P - 6)

8,00071,43 571,44

2 GG22PB10 m Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e doble
paret, corrugada a l'exteior i llis a l'interior, d'alta resistència als
impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a
90ºC, subministrament en rotlles de 50 m de llargària i amb
guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització
soterrada (P - 45)

652,0002,49 1.623,48

3 GG22PD10 m Tub flexible de polietilè de 125 mm de diàmetre nomical e
doble paret, corrugada a l'exteior i llis a l'interior, d'alta
resistència als impactes i al punxonament, apte per a
temperatures de fins a 90ºC, subministrament en rotlles de 50
m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària (P -
46)

475,0003,49 1.657,75

4 GHN3E1C3 u Col·locació de lluminària de globus esfèric amb semicor
superior tancat tipus REFLUX ILGL50AP, amb equip
incorporat per a l'ampada de vpor de sodi de pressió alta de
100 W, inclòs el connexionat (P - 54)

18,000408,04 7.344,72

5 GHN3E000 u Col·locació de llum de paret model TRONIC (P - 53) 37,000306,33 11.334,21

6 GC000000 u Modul de compatadors totalment equipat i instal·lat (P - 36) 1,0003.200,00 3.200,00

EUR
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7 GHGAU011 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment isntal·lat, connectat i provat,
s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 50)

1,0002.435,29 2.435,29

8 GG31BA86 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2, col.locat en tub (P -
47)

475,00018,44 8.759,00

9 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
en malla de connexió a terra (P - 48)

652,00010,02 6.533,04

10 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de
formigó (P - 51)

18,000234,32 4.217,76

11 GGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 49)

17,0003.097,06 52.650,02

12 GE000000 u Escomesa elèctrica per a enllumenat públic. Tot això segons
l'informe tècnic de la companyia subministradora, inclòs l'obra
civil necessària (P - 41)

1,0001.366,26 1.366,26

13 XX0003 u Luminaria decorativa tipo downligth (P - 0) 38,000216,32 8.220,16

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.04 109.913,13

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO INSTALACIONES PORTUARIAS04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GB3221 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en
autoclau d'escairada 7x23 cm amb arestes bisellades
col.locada amb fixacions mecàniques (P - 30)

730,00021,18 15.461,40

2 GQQ11102 U Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge
(P - 64)

252,00066,60 16.783,20

3 GNX121C5 u Subministrament i col·locació de torreta de serveis de
tipus TALLY en polyester, IK10, amb llum de balisament
de 11 W, 2 preses de corrent a 16 A, IP67 amb protecció
magnetotèrmica i diferencial de 30 MA, 4 preses d'aigua
de 1/2'', totalment muntada (P - 60)

59,000731,25 43.143,75

4 GHN00002 u Col·locació de balisa model RAMA, amb base de fosa
d'alumini i equip electrònic per a l'ampada de fluorescència
compacta de 36 W, cargols d'acer inoxidable. (P - 52)

2,000242,67 485,34

5 PPA0007 pa partida alçada a justificar pel balisament de la bocana (P - 74) 1,00010.000,00 10.000,00

CAPÍTULOTOTAL 01.04 85.873,69

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO URBANIZACIÓN05

SUBCAPÍTULO PAVIMENTACIÓN01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

EUR
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1 F9E111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 4)

7.351,00033,29 244.714,79

2 F9GABB43 m3 Paviment de formigó vibrat HP40 de resistencia a
flexotracció, amb granulat de pedra calcària i ciment
CEM II/B-S/32.5 i fluidificant, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i
junts tallats en fresc (P - 5)

3.504,00064,40 225.657,60

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 - 23)

833,00062,95 52.437,35

4 PVIALACC pa partida alçada a justificar per les millores del vial d'accès al
port (P - 76)

1,000170.000,00 170.000,00

5 G975U010 m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P -
26)

2.374,00012,95 30.743,30

6 XX08 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y
compactado del material al 98% del PM   (P - 78)

2.304,00029,38 67.691,52

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.05.01 791.244,56

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO URBANIZACIÓN05

SUBCAPÍTULO JARDINERÍA02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GR643131 U Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçada 1,5-5 m amb pa
de terra, amb camió grua, en un pendent inferior al 25% (P -
68)

40,00019,12 764,80

2 GR45A510 U Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada (P - 67) 24,000350,00 8.400,00

3 GR3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal
garbellada, a granel, amb mitjans manuals (P - 66)

402,00068,00 27.336,00

4 G96611D8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x20 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5 (P - 25)

27,00044,61 1.204,47

5 G96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 24)

634,00023,81 15.095,54

6 GR2G8B31 u 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 - 65)

22,00011,14 245,08

EUR



PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA

PRESUPUESTO Pág.:14/05/14 7Fecha:

7 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la recepció de l'obra (P - 69)

507,0000,82 415,74

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.05.02 53.461,63

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO URBANIZACIÓN05

SUBCAPÍTULO MOBILIARIO URBANO03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GQ115FOR 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 -
61)

30,000321,44 9.643,20

2 GQ221000 u Paperera model SALOU cilíndrica de 40 l amb acabat de fusta
a base de llistons de fusta tropical de 40 x 47 m i estructura
interior metàl·lica, ancoratge mitjançant tres perns d'expansió
M8 i possibilitat de dubeta d'acer galvanitzat extraible. Inclou
transport. (P - 62)

40,000155,96 6.238,40

3 GQJARD0 u Jardinera model PLAZA de planta quadrada i gran capacitat,
amb estructura de perils d'acer amb protecció antioxidant i
pintura en pols color negre forja, plafons en materials resistent
a la humitat i els impactes, fons de malla metàl·lica
galvanitzada en calent, capa´de suportar psos de fins a 1000
kg, cubeta interior de fibra de vidre, recolzament sobre quatre
potes d'acer inoxidable regulables. (P - 63)

8,000281,04 2.248,32

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.05.03 18.129,92

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO URBANIZACIÓN05

SUBCAPÍTULO SEÑALIZACIÓN04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

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 - 32)

3.548,0000,49 1.738,52

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 - 33)

42,00020,07 842,94

3 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 34)

12,00052,40 628,80

4 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 - 35)

12,00057,31 687,72

5 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm
1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 31)

652,0000,55 358,60

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.05.04 4.256,58

EUR



PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA

PRESUPUESTO Pág.:14/05/14 8Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO EDIFICACIÓN06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 EEDIBZ04 m2 Edificació destinada al Club Nàutic, inclosa cimentació,
estructura de planta baixa més una planta pis, tancaments i
instal·lacions, totalment acabada (P - 3)

3.000,000700,00 2.100.000,00

2 EEDIBZ03 m2 Edificació destinat a Capitania i Administració, inclosa
cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions, totalment
acabada (P - 2)

78,000700,00 54.600,00

3 EEDIBZ02 m2 Edificació al punt de subministrament de combustible, inclosa
cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions, totalment
acabada (P - 1)

45,000350,00 15.750,00

CAPÍTULOTOTAL 01.06 2.170.350,00

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GAMB4001 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi
marí (P - 28)

44,000150,00 6.600,00

2 GAMB4002 mes Tècnic titulat superior qualificat per a les actuacions
relacionades amb la vigilància i seguiment ambiental (P - 29)

28,0002.000,00 56.000,00

3 PAMB5001 pa Partida alçada a justificar per panells informatius, segons
indicadors de la direcció a l'obra (P - 73)

2,0001.000,00 2.000,00

4 PAMB4001 pa partida alçada a justificar per prospecció arqueologica (P - 70) 1,00010.000,00 10.000,00

5 PAMB4002 pa Partida alçada a justificar per seguiment de la fauna present a
l'ecosistema existent (P - 71)

1,00010.000,00 10.000,00

6 PAMB4003 pa partida alçada a justificar per carcterització del material dragat.
(P - 72)

1,0001.500,00 1.500,00

7 GAMB3002 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil  (P - 27) 1,00018.000,00 18.000,00

CAPÍTULOTOTAL 01.07 104.100,00

OBRA PRESUPUESTO  PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA01

CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

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

1,000103.014,63 103.014,63

CAPÍTULOTOTAL 01.08 103.014,63

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 14/05/14 Pág.: 1

NIVEL 3: Subcapítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítulo 01.01.01  DEMOLICIONES 562.589,62

Subcapítulo 01.01.02  DRAGADO 712.526,95

Capítulo 01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.275.116,57

Subcapítulo 01.02.01  OBRAS DE ABRIGO 2.774.117,20

Subcapítulo 01.02.02  MUELLES 1.320.939,76

Subcapítulo 01.02.03  PANTALANES 1.247.822,14

Capítulo 01.02  INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 5.342.879,10

Subcapítulo 01.03.01  AGUAS RESIDUALES 28.215,09

Subcapítulo 01.03.02  AGUAS PLUVIALES 90.048,13

Subcapítulo 01.03.03  ABASTECIMIENTO DE AGUA 65.114,60

Subcapítulo 01.03.04  ELECTRICIDAD 109.913,13

Capítulo 01.03  REDES DE SERVICIO 293.290,95

Subcapítulo 01.05.01  PAVIMENTACIÓN 791.244,56

Subcapítulo 01.05.02  JARDINERÍA 53.461,63

Subcapítulo 01.05.03  MOBILIARIO URBANO 18.129,92

Subcapítulo 01.05.04  SEÑALIZACIÓN 4.256,58

Capítulo 01.05  URBANIZACIÓN 867.092,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.778.379,31

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

NIVEL 2: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.275.116,57

Capítulo 01.02  INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 5.342.879,10

Capítulo 01.03  REDES DE SERVICIO 293.290,95

Capítulo 01.04  INSTALACIONES PORTUARIAS 85.873,69

Capítulo 01.05  URBANIZACIÓN 867.092,69

Capítulo 01.06  EDIFICACIÓN 2.170.350,00

Capítulo 01.07  GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS 104.100,00

Capítulo 01.08  SEGURIDAD Y SALUD 103.014,63

Obra 01 Presupuesto PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA 10.241.717,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.241.717,63

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

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

Obra 01 Presupuesto PUERTO DEPORTIVO PLENTZIA 10.241.717,63

10.241.717,63

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO                        Pág. 1 
 
 
 
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  ................................................................. 10.241.717,63 
 
 
13,00% GASTOS GENERALES SOBRE  10.241.717,63 .....................................................  1.331.423,29 
  
 
6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 10.241.717,63 .....................................................  614.503,06 
 
 

Subtotal           12.187.643,98 
  

 
21,00% IVA SOBRE 5.412.064,4 …………………………………..….....…………… 2.559.405,24 
  
 

 
 
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO                                                              €   14.747.049,22 
  
 
 
 
Este presupuesto de ejecución por contrato alcanza la cantidad de: 
 
(CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS) 

 
 
 
 
 
TARRAGONA, MAYO 2014 
 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
Juan Alberto Delgado Muñoz 
 



 



 


