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Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 01  INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA
Titol 3 01  OBRES D'ABRIC
Titol 4 01  DIC PRINCIPAL
Titol 5 01  MORROT

1 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 9.000 a 12.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 3.082,000

2 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 1.346,000

3 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 50 a 200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 2.808,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 01  INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA
Titol 3 01  OBRES D'ABRIC
Titol 4 01  DIC PRINCIPAL
Titol 5 02  TRONC

1 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 5.000 a 8.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 16.950,000

2 G3J2U021 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 7.425,000

3 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 50 a 200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 2.808,000

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 724,200 1,100 796,620

TOTAL AMIDAMENT 796,620

5 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 3.538,000

6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

EUR



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 2

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

1 142,000 6,000 2,000 1.704,000

TOTAL AMIDAMENT 1.704,000

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

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

1 3.538,000 40,000 141.520,000

TOTAL AMIDAMENT 141.520,000

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

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

1 796,620 0,200 159,324

TOTAL AMIDAMENT 159,324

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 01  INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA
Titol 3 01  OBRES D'ABRIC
Titol 4 02  CONTRADIC

1 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 5.000 a 8.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 9.252,000

2 G3J2U021 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 3.960,000

3 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 50 a 200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 23.256,000

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 26,000 2,000 7,600 395,200

2 18,000 2,000 7,000 252,000

3 50,000 2,000 5,000 500,000

TOTAL AMIDAMENT 1.147,200

5 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 2.531,500

6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

EUR



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 3

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

1 923,100 1,100 1.015,410

TOTAL AMIDAMENT 1.015,410

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

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

1 2.531,500 40,000 101.260,000

TOTAL AMIDAMENT 101.260,000

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

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

1 1.147,200 0,200 229,440

TOTAL AMIDAMENT 229,440

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 01  INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA
Titol 3 02  MOLLS I PANTALANS
Titol 4 01  MOLLS ADJACENTS ALS DICS
Titol 5 01  DIC PRINCIPAL

1 G4L1U020 u Bloc de formigó prefabricat de dimensions 2,4 x 2,25 x 1,8. Inclòs transport a l'obra i col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

2 G3J2U021 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 648,300

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 106,500 2,400 3,400 150,875

TOTAL AMIDAMENT 150,875

4 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 95,900

5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 106,500 1,100 117,150

TOTAL AMIDAMENT 117,150

EUR



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 4

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

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

1 95,900 80,000 7.672,000

TOTAL AMIDAMENT 7.672,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 01  INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA
Titol 3 02  MOLLS I PANTALANS
Titol 4 01  MOLLS ADJACENTS ALS DICS
Titol 5 02  CONTRADIC

1 G4L1U021 u Bloc de formigó prefabricat de dimensions 2,55 x 1,90 x 1,80. Inclòs transport a l'obra i col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

2 G3J2U021 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 688,800

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 111,000 2,400 3,400 157,250

TOTAL AMIDAMENT 157,250

4 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 99,900

5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 111,000 1,100 122,100

TOTAL AMIDAMENT 122,100

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

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

1 99,900 80,000 7.992,000

TOTAL AMIDAMENT 7.992,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 01  INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA
Titol 3 02  MOLLS I PANTALANS
Titol 4 02  MOLLS NO ADJACENTS ALS DICS

EUR



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 5

1 G4L1U021 u Bloc de formigó prefabricat de dimensions 2,55 x 1,90 x 1,80. Inclòs transport a l'obra i col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 106,000

2 G3J2U021 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 2.147,300

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 358,500 2,400 3,400 507,875

TOTAL AMIDAMENT 507,875

4 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 322,700

5 G3J2U060 m3 Escullera sense classificar, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 28.823,000

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

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

1 322,700 80,000 25.816,000

TOTAL AMIDAMENT 25.816,000

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

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

1 5.650,000 0,200 1.130,000

TOTAL AMIDAMENT 1.130,000

8 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 5.650,000 1,100 6.215,000

TOTAL AMIDAMENT 6.215,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 01  INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA
Titol 3 02  MOLLS I PANTALANS
Titol 4 03  PANTALANS

1 G4L1U021 u Bloc de formigó prefabricat de dimensions 2,55 x 1,90 x 1,80. Inclòs transport a l'obra i col·locació.

EUR



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 104,000

2 G3J2U021 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 1.403,500

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 1.103,100 2,400 3,400 1.562,725

TOTAL AMIDAMENT 1.562,725

4 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 2.106,100

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

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

1 2.106,200 80,000 168.496,000

TOTAL AMIDAMENT 168.496,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 02  XARXES DE SERVEIS
Titol 3 01  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 602,200

2 GFA1R131 m Tub de PVC-U de DN 300 mm, per a PN 6 bar, segons norma UNE-EN 1452, amb unions de junt elàstic segons
UNE-EN 681-1, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i provat

AMIDAMENT DIRECTE 1.135,600

3 XPACNC pa Partida alçada a jusificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram existent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GNN u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de 123 m3/h a 6mca,
formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 3,1 kW, dobles junes, anell de desgast, vàlvules de
autoneteja, sòcol de descàrrega de 150 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell i part proporcional d'equip
elèctric per a connexió, arrancada, protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de
canonades d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment col·locada, per a
funcionar al fons del pou humit.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GFD1P010 m Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçada 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-30/B/20/I+Qa de 15 cm de gruix, inclòs col·locació de graons

EUR



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 GN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 15 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 XPAEDE u Estació depuradora

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 G226R004 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 95% del PM, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 301,000

9 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 02  XARXES DE SERVEIS
Titol 3 02  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

1 GFA1R125 m Tub de PVC-U de DN 250 mm, per a PN 6 bar, segons norma UNE-EN 1452, amb unions de junt elàstic segons
UNE-EN 681-1, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i provat

AMIDAMENT DIRECTE 768,000

2 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 384,000

3 GFD1P010 m Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçada 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-30/B/20/I+Qa de 15 cm de gruix, inclòs col·locació de graons

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 GD000001 u Separador de greixos

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 G226R004 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 95% del PM, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 381,000

6 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

EUR



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 320,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 02  XARXES DE SERVEIS
Titol 3 03  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 287,130

2 XPAABA pa Partida alçada a jusificar per a la connexió a la xarxa d'abastament municipal existent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GFB1R716 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 150 mm per a PN 16 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

AMIDAMENT DIRECTE 1.089,100

4 GFB1R705 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 16 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

AMIDAMENT DIRECTE 328,000

5 GN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 15 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

6 GM23P040 u Boca de reg col·locat, incloent part proporcional d'accessoris i arqueta

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre de 100 mm de diàmete i 4'' de diàmetre de connexió a la canonada. Inclo
part proporcional d'elements especials per a hidrants i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 GM210001 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embriades de 150 mm de diàmetre, de 250
m3/s com a màim. inclou instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 G226R004 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 95% del PM, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 134,000

10 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

EUR



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 112,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 02  XARXES DE SERVEIS
Titol 3 04  XARXA D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 443,050

2 GG22U090 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de
fixació necessari

AMIDAMENT DIRECTE 1.346,100

3 GG22U085 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de
fixació necessari

AMIDAMENT DIRECTE 1.346,100

4 GG0001 u Col·locació de lluminària model DELTA 30, amb equip incorporat per a l'amplada de vapor de sodi de pressió
alta de 100W, inclòs el connexionat

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

5 GG0002 u Armari de connexions

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GG0003 u Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GG0004 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm e llargària i de
14,6 mm de diàmetre clavada al terra. Inclou instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

8 XPAESC pa Escomesa de connexió a la xarxa existent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GGGU091 m Bàcul de 12m d'alçada model Hospitalet, inclosa cimentació, totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

10 GG32R560 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1.350,000

EUR



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 10

11 GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit
material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques

AMIDAMENT DIRECTE 1.350,000

12 GG32R540 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1.350,000

13 G226R004 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 95% del PM, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 234,000

14 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 03  INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES

1 GIP0001 u Norai de fosa de 10 a 20 Kg de pes roscat a perns d'ancoratge incloent instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 301,000

2 GIP0002 u Armari de serveis model TALLYT-4. Inclou connexions i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 77,000

3 GIP0003 u Balisa model RAMA. Inclou col·locació i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 XPALOBO pa Balisament bocana

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GGGX0002 u Cimentació de Norai, incloent perns, acer, formigó i excavació, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 301,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 04  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  PAVIMENTS
Titol 4 01  ZONA ASFALTADA

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

AMIDAMENT DIRECTE 3.506,100

2 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

EUR



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 1.772,000

3 G90001 m3 Inclou aigua, terra seleccionat i el necessari per a la seva col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 2.717,000

4 G9H1U124 t Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 97% de l'assaig Marshall

AMIDAMENT DIRECTE 3.402,200

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 04  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  PAVIMENTS
Titol 4 02  ZONA SENSE ASFALTAR

1 G9GAR060 m3 Paviment de formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de qualsevol
gruix, reforçat amb fibres de polipropilé (amb una dosificació de 600 g/m3), amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, formació de junts en fresc i acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 1.166,600

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

AMIDAMENT DIRECTE 4.083,100

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 04  URBANITZACIÓ
Titol 3 02  MOBILIARI URBÀ

1 GMOB0001 u Paperera model TRAMUNTANA

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

2 GMOB0002 u Banc model C-106 PLAST

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

3 GMOB0003 u Aparcabicicletes model ARVELO - VBF06

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GMOB0004 u Pilona model C-45M MARSELLA

AMIDAMENT DIRECTE 596,000

5 GMOB0005 u Olivera

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 04  URBANITZACIÓ

EUR



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 12

Titol 3 03  SENYALITZACIÓ

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 5.365,500

2 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.

AMIDAMENT DIRECTE 615,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 GGGX0001 u Cimentació per a senyal incloent acer, formigó i excavació, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 05  ADEQUACIÓ DEL DIC PRINCIPAL EXISTENT

1 XPA0001 pa Adaptació del dic principal existent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 06  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 07  CONTROL DE QUALITAT

EUR
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 12/10/14 Pàg.: 13

1 XPACQ01 pa Partida alçada a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 711-PRO-CA-6201
Capítol 08  DRAGAT

1 G2H2P015 m3 Dragat general en terreny diferent a roca, comprenent la extracció, càrrega, transport, vertit, extès i col·locació
en recinte i/o precàrrega i/o platja.

AMIDAMENT DIRECTE 188.000,000

EUR



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

Partides sense descomposicióPartides sense descomposicióPartides sense descomposicióPartides sense descomposició   amb despeses indirectes incloses  amb despeses indirectes incloses  amb despeses indirectes incloses  amb despeses indirectes incloses

Data: 12/10/14 Pàg.: 1

G90001P-18 m3 Inclou aigua, terra seleccionat i el necessari per a la seva col·locació. 19,82 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

GD000001P-27 u Separador de greixos 242,39 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

GG0001P-33 u Col·locació de lluminària model DELTA 30, amb equip incorporat per a l'amplada de vapor de
sodi de pressió alta de 100W, inclòs el connexionat

523,21 €

(CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

GG0002P-34 u Armari de connexions 2.550,72 €

(DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

GG0003P-35 u Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·lat 3.345,92 €

(TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

GG0004P-36 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm e llargària i de 14,6 mm de diàmetre clavada al terra. Inclou instal·lació.

32,21 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

GGGU091P-42 m Bàcul de 12m d'alçada model Hospitalet, inclosa cimentació, totalment instal·lat 3.456,80 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GGGX0001P-43 u Cimentació per a senyal incloent acer, formigó i excavació, totalment col·locada 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

GGGX0002P-44 u Cimentació de Norai, incloent perns, acer, formigó i excavació, totalment col·locada 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

GIP0001P-45 u Norai de fosa de 10 a 20 Kg de pes roscat a perns d'ancoratge incloent instal·lació 75,34 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

GIP0002P-46 u Armari de serveis model TALLYT-4. Inclou connexions i instal·lació. 814,24 €

(VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GIP0003P-47 u Balisa model RAMA. Inclou col·locació i instal·lació. 269,62 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

GM210001P-48 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embriades de 150 mm
de diàmetre, de 250 m3/s com a màim. inclou instal·lació.

2.548,67 €

(DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

GM213628P-49 u Hidrant soterrat amb pericó de registre de 100 mm de diàmete i 4'' de diàmetre de connexió a
la canonada. Inclo part proporcional d'elements especials per a hidrants i instal·lació.

512,85 €

(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GMOB0001P-51 u Paperera model TRAMUNTANA 145,56 €

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

GMOB0002P-52 u Banc model C-106 PLAST 342,25 €

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

Partides sense descomposicióPartides sense descomposicióPartides sense descomposicióPartides sense descomposició   amb despeses indirectes incloses  amb despeses indirectes incloses  amb despeses indirectes incloses  amb despeses indirectes incloses

Data: 12/10/14 Pàg.: 2

GMOB0003P-53 u Aparcabicicletes model ARVELO - VBF06 155,09 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

GMOB0004P-54 u Pilona model C-45M MARSELLA 52,26 €

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

GMOB0005P-55 u Olivera 350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

PPA0U001P-58 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 12/10/14 Pàg.: 1

01.02.02.004 GD000001 u Separador de greixos 242,39 €

Sense descomposició 242,39000 €

01.02.03.007 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre de 100 mm de diàmete i 4'' de diàmetre de connexió a la
canonada. Inclo part proporcional d'elements especials per a hidrants i instal·lació.

512,85 €

Sense descomposició 512,85000 €

01.02.03.008 GM210001 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embriades de 150 mm de
diàmetre, de 250 m3/s com a màim. inclou instal·lació.

2.548,67 €

Sense descomposició 2.548,67000 €

01.02.04.004 GG0001 u Col·locació de lluminària model DELTA 30, amb equip incorporat per a l'amplada de vapor de
sodi de pressió alta de 100W, inclòs el connexionat

523,21 €

Sense descomposició 523,21000 €

01.02.04.005 GG0002 u Armari de connexions 2.550,72 €

Sense descomposició 2.550,72000 €

01.02.04.006 GG0003 u Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·lat 3.345,92 €

Sense descomposició 3.345,92000 €

01.02.04.007 GG0004 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm e
llargària i de 14,6 mm de diàmetre clavada al terra. Inclou instal·lació.

32,21 €

Sense descomposició 32,21000 €

01.02.04.009 GGGU091 m Bàcul de 12m d'alçada model Hospitalet, inclosa cimentació, totalment instal·lat 3.456,80 €

Sense descomposició 3.456,80000 €

01.03.001 GIP0001 u Norai de fosa de 10 a 20 Kg de pes roscat a perns d'ancoratge incloent instal·lació 75,34 €

Sense descomposició 75,34000 €

01.03.002 GIP0002 u Armari de serveis model TALLYT-4. Inclou connexions i instal·lació. 814,24 €

Sense descomposició 814,24000 €

01.03.003 GIP0003 u Balisa model RAMA. Inclou col·locació i instal·lació. 269,62 €

Sense descomposició 269,62000 €

01.03.005 GG0002 u Armari de connexions 2.550,72 €

01.03.005 GGGX0002 u Cimentació de Norai, incloent perns, acer, formigó i excavació, totalment col·locada 250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

01.04.01.01.003 G90001 m3 Inclou aigua, terra seleccionat i el necessari per a la seva col·locació. 19,82 €

Sense descomposició 19,82000 €

01.04.02.001 GMOB0001 u Paperera model TRAMUNTANA 145,56 €

Sense descomposició 145,56000 €

01.04.02.002 GMOB0002 u Banc model C-106 PLAST 342,25 €

Sense descomposició 342,25000 €

01.04.02.003 GMOB0003 u Aparcabicicletes model ARVELO - VBF06 155,09 €

Sense descomposició 155,09000 €

01.04.02.004 GMOB0004 u Pilona model C-45M MARSELLA 52,26 €

Sense descomposició 52,26000 €



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 12/10/14 Pàg.: 2

01.04.02.005 GMOB0005 u Olivera 350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

01.04.03.006 GG0001 u Col·locació de lluminària model DELTA 30, amb equip incorporat per a l'amplada de vapor de
sodi de pressió alta de 100W, inclòs el connexionat

523,21 €

01.04.03.006 GGGX0001 u Cimentació per a senyal incloent acer, formigó i excavació, totalment col·locada 150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

01.04.03.007 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

3.500,00 €

Sense descomposició 3.500,00000 €



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

PRESSUPOST Data: 12/10/14 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 01 Infraestructura portuària

Titol 3 01 Obres d'abric

Titol 4 01 Dic Principal

Titol 5 01 Morrot

1 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 9.000 a 12.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 9)

74,98 3.082,000 231.088,36

2 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 7)

31,00 1.346,000 41.726,00

3 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 50 a 200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 5)

27,59 2.808,000 77.472,72

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.01 350.287,08

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 01 Infraestructura portuària

Titol 3 01 Obres d'abric

Titol 4 01 Dic Principal

Titol 5 02 Tronc

1 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 5.000 a 8.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 8)

41,61 16.950,000 705.289,50

2 G3J2U021 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 6)

28,86 7.425,000 214.285,50

3 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 50 a 200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 5)

27,59 2.808,000 77.472,72

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 11)

7,81 796,620 6.221,60

5 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 13)

97,04 3.538,000 343.327,52

6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 15) 35,23 1.704,000 60.031,92

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 14)

0,87 141.520,000 123.122,40

8 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 19)

22,10 159,324 3.521,06

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.02 1.533.272,22

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 01 Infraestructura portuària

Titol 3 01 Obres d'abric

Titol 4 02 Contradic

euros
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PRESSUPOST Data: 12/10/14 Pàg.: 2

1 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 5.000 a 8.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 8)

41,61 9.252,000 384.975,72

2 G3J2U021 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 6)

28,86 3.960,000 114.285,60

3 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 50 a 200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 5)

27,59 23.256,000 641.633,04

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 15) 35,23 1.147,200 40.415,86

5 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 13)

97,04 2.531,500 245.656,76

6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 11)

7,81 1.015,410 7.930,35

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 14)

0,87 101.260,000 88.096,20

8 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 19)

22,10 229,440 5.070,62

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 1.528.064,15

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 01 Infraestructura portuària

Titol 3 02 Molls i pantalans

Titol 4 01 Molls adjacents als dics

Titol 5 01 Dic principal

1 G4L1U020 u Bloc de formigó prefabricat de dimensions 2,4 x 2,25 x 1,8. Inclòs
transport a l'obra i col·locació. (P - 16)

428,97 32,000 13.727,04

2 G3J2U021 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 6)

28,86 648,300 18.709,94

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 15) 35,23 150,875 5.315,33

4 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 13)

97,04 95,900 9.306,14

5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 11)

7,81 117,150 914,94

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 14)

0,87 7.672,000 6.674,64

TOTAL Titol 5 01.01.02.01.01 54.648,03

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 01 Infraestructura portuària

Titol 3 02 Molls i pantalans

Titol 4 01 Molls adjacents als dics

Titol 5 02 Contradic

euros
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PRESSUPOST Data: 12/10/14 Pàg.: 3

1 G4L1U021 u Bloc de formigó prefabricat de dimensions 2,55 x 1,90 x 1,80. Inclòs
transport a l'obra i col·locació. (P - 17)

428,97 34,000 14.584,98

2 G3J2U021 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 6)

28,86 688,800 19.878,77

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 15) 35,23 157,250 5.539,92

4 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 13)

97,04 99,900 9.694,30

5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 11)

7,81 122,100 953,60

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 14)

0,87 7.992,000 6.953,04

TOTAL Titol 5 01.01.02.01.02 57.604,61

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 01 Infraestructura portuària

Titol 3 02 Molls i pantalans

Titol 4 02 Molls no adjacents als dics

1 G4L1U021 u Bloc de formigó prefabricat de dimensions 2,55 x 1,90 x 1,80. Inclòs
transport a l'obra i col·locació. (P - 17)

428,97 106,000 45.470,82

2 G3J2U021 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 6)

28,86 2.147,300 61.971,08

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 15) 35,23 507,875 17.892,44

4 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 13)

97,04 322,700 31.314,81

5 G3J2U060 m3 Escullera sense classificar, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 10)

17,58 28.823,000 506.708,34

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 14)

0,87 25.816,000 22.459,92

7 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 19)

22,10 1.130,000 24.973,00

8 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 11)

7,81 6.215,000 48.539,15

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 759.329,56

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 01 Infraestructura portuària

Titol 3 02 Molls i pantalans

Titol 4 03 Pantalans

1 G4L1U021 u Bloc de formigó prefabricat de dimensions 2,55 x 1,90 x 1,80. Inclòs
transport a l'obra i col·locació. (P - 17)

428,97 104,000 44.612,88

2 G3J2U021 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 6)

28,86 1.403,500 40.505,01

euros
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3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 15) 35,23 1.562,725 55.054,80

4 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 13)

97,04 2.106,100 204.375,94

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 14)

0,87 168.496,000 146.591,52

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 491.140,15

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 02 Xarxes de serveis

Titol 3 01 Xarxa d'aigües residuals

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a
1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)

3,11 602,200 1.872,84

2 GFA1R131 m Tub de PVC-U de DN 300 mm, per a PN 6 bar, segons norma
UNE-EN 1452, amb unions de junt elàstic segons UNE-EN 681-1,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat (P - 29)

23,86 1.135,600 27.095,42

3 XPACNC pa Partida alçada a jusificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram
existent (P - 0)

12.000,00 1,000 12.000,00

4 GNN u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una
capacitat de bombament de 123 m3/h a 6mca, formada per impulsor,
motor elèctric amb una potència de 3,1 kW, dobles junes, anell de
desgast, vàlvules de autoneteja, sòcol de descàrrega de 150 mm de
diàmetre nominal, reguladors de nivell i part proporcional d'equip
elèctric per a connexió, arrancada, protecció i comandament automàtic
de la bomba, inclosa part proporcional de canonades d'elevació fins a
la sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment
col·locada, per a funcionar al fons del pou humit. (P - 56)

3.695,69 1,000 3.695,69

5 GFD1P010 m Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçada 80 cm, amb junta de
goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-30/B/20/I+Qa de 15 cm de
gruix, inclòs col·locació de graons (P - 32)

123,15 6,000 738,90

6 GN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 80 mm,
de 15 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 57)

204,09 3,000 612,27

7 XPAEDE u Estació depuradora (P - 0) 24.000,00 1,000 24.000,00

8 G226R004 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
al 95% del PM, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 2)

1,19 301,000 358,19

9 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 3)

21,95 250,000 5.487,50

TOTAL Titol 3 01.02.01 75.860,81

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 02 Xarxes de serveis

Titol 3 02 Xarxa d'aigües pluvials

1 GFA1R125 m Tub de PVC-U de DN 250 mm, per a PN 6 bar, segons norma
UNE-EN 1452, amb unions de junt elàstic segons UNE-EN 681-1,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb

15,86 768,000 12.180,48

euros
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protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat (P - 28)

2 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a
1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)

3,11 384,000 1.194,24

3 GFD1P010 m Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçada 80 cm, amb junta de
goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-30/B/20/I+Qa de 15 cm de
gruix, inclòs col·locació de graons (P - 32)

123,15 6,000 738,90

4 GD000001 u Separador de greixos (P - 27) 242,39 6,000 1.454,34

5 G226R004 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
al 95% del PM, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 2)

1,19 381,000 453,39

6 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 3)

21,95 320,000 7.024,00

TOTAL Titol 3 01.02.02 23.045,35

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 02 Xarxes de serveis

Titol 3 03 Xarxa d'abastament d'aigua

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a
1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)

3,11 287,130 892,97

2 XPAABA pa Partida alçada a jusificar per a la connexió a la xarxa d'abastament
municipal existent (P - 0)

6.000,00 1,000 6.000,00

3 GFB1R716 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 150 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 31)

20,78 1.089,100 22.631,50

4 GFB1R705 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 50 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 30)

3,46 328,000 1.134,88

5 GN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 80 mm,
de 15 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 57)

204,09 23,000 4.694,07

6 GM23P040 u Boca de reg col·locat, incloent part proporcional d'accessoris i arqueta
(P - 50)

127,09 7,000 889,63

7 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre de 100 mm de diàmete i 4'' de
diàmetre de connexió a la canonada. Inclo part proporcional
d'elements especials per a hidrants i instal·lació. (P - 49)

512,85 5,000 2.564,25

8 GM210001 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions
embriades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/s com a màim. inclou
instal·lació. (P - 48)

2.548,67 1,000 2.548,67

9 G226R004 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
al 95% del PM, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 2)

1,19 134,000 159,46

10 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 3)

21,95 112,000 2.458,40

euros
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TOTAL Titol 3 01.02.03 43.973,83

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 02 Xarxes de serveis

Titol 3 04 Xarxa d'electricitat i enllumenat

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a
1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)

3,11 443,050 1.377,89

2 GG22U090 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de
Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 38)

20,17 1.346,100 27.150,84

3 GG22U085 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de
Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 37)

18,56 1.346,100 24.983,62

4 GG0001 u Col·locació de lluminària model DELTA 30, amb equip incorporat per a
l'amplada de vapor de sodi de pressió alta de 100W, inclòs el
connexionat (P - 33)

523,21 51,000 26.683,71

5 GG0002 u Armari de connexions (P - 34) 2.550,72 1,000 2.550,72

6 GG0003 u Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·lat (P - 35) 3.345,92 1,000 3.345,92

7 GG0004 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm e llargària i de 14,6 mm de diàmetre clavada
al terra. Inclou instal·lació. (P - 36)

32,21 51,000 1.642,71

8 XPAESC pa Escomesa de connexió a la xarxa existent (P - 0) 3.500,00 1,000 3.500,00

9 GGGU091 m Bàcul de 12m d'alçada model Hospitalet, inclosa cimentació, totalment
instal·lat
(P - 42)

3.456,80 51,000 176.296,80

10 GG32R560 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment (P - 40)

4,80 1.350,000 6.480,00

11 GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció
de posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part
proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques (P
- 41)

16,11 1.350,000 21.748,50

12 GG32R540 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment (P - 39)

3,87 1.350,000 5.224,50

13 G226R004 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
al 95% del PM, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 2)

1,19 234,000 278,46

14 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 3)

21,95 200,000 4.390,00

TOTAL Titol 3 01.02.04 305.653,67

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 03 Instal·lacions portuàries

1 GIP0001 u Norai de fosa de 10 a 20 Kg de pes roscat a perns d'ancoratge incloent
instal·lació (P - 45)

75,34 301,000 22.677,34

euros
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2 GIP0002 u Armari de serveis model TALLYT-4. Inclou connexions i instal·lació. (P
- 46)

814,24 77,000 62.696,48

3 GIP0003 u Balisa model RAMA. Inclou col·locació i instal·lació. (P - 47) 269,62 10,000 2.696,20

4 XPALOBO pa Balisament bocana (P - 0) 10.000,00 1,000 10.000,00

5 GGGX0002 u Cimentació de Norai, incloent perns, acer, formigó i excavació,
totalment col·locada (P - 44)

250,00 301,000 75.250,00

TOTAL Capítol 01.03 173.320,02

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 04 Urbanització

Titol 3 01 Paviments

Titol 4 01 Zona asfaltada

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 19)

22,10 3.506,100 77.484,81

2 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 12)

74,27 1.772,000 131.606,44

3 G90001 m3 Inclou aigua, terra seleccionat i el necessari per a la seva col·locació.
(P - 18)

19,82 2.717,000 53.850,94

4 G9H1U124 t Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
97% de l'assaig Marshall (P - 21)

44,77 3.402,200 152.316,49

TOTAL Titol 4 01.04.01.01 415.258,68

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 04 Urbanització

Titol 3 01 Paviments

Titol 4 02 Zona sense asfaltar

1 G9GAR060 m3 Paviment de formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, de qualsevol gruix, reforçat amb fibres de
polipropilé (amb una dosificació de 600 g/m3), amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, formació de junts en fresc i acabat reglejat (P
- 20)

90,25 1.166,600 105.285,65

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 19)

22,10 4.083,100 90.236,51

TOTAL Titol 4 01.04.01.02 195.522,16

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 04 Urbanització

Titol 3 02 Mobiliari urbà

1 GMOB0001 u Paperera model TRAMUNTANA (P - 51) 145,56 23,000 3.347,88

2 GMOB0002 u Banc model C-106 PLAST (P - 52) 342,25 26,000 8.898,50

3 GMOB0003 u Aparcabicicletes model ARVELO - VBF06 (P - 53) 155,09 2,000 310,18

4 GMOB0004 u Pilona model C-45M MARSELLA (P - 54) 52,26 596,000 31.146,96

5 GMOB0005 u Olivera (P - 55) 350,00 4,000 1.400,00

euros
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TOTAL Titol 3 01.04.02 45.103,52

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 04 Urbanització

Titol 3 03 Senyalització

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 23)

0,74 5.365,500 3.970,47

2 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 - 22)

0,50 615,000 307,50

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 - 24)

56,01 7,000 392,07

4 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 25)

53,51 3,000 160,53

5 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 - 26)

58,62 10,000 586,20

6 GGGX0001 u Cimentació per a senyal incloent acer, formigó i excavació, totalment
col·locada (P - 43)

150,00 10,000 1.500,00

7 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 58)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Titol 3 01.04.03 10.416,77

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 05 Adequació del dic principal existent

1 XPA0001 pa Adaptació del dic principal existent (P - 0) 500.000,00 1,000 500.000,00

TOTAL Capítol 01.05 500.000,00

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 06 Estudi de seguretat i salut

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

155.489,01 1,000 155.489,01

TOTAL Capítol 01.06 155.489,01

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 07 Control de qualitat

1 XPACQ01 pa Partida alçada a justificar (P - 0) 73.365,55 1,000 73.365,55

euros
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TOTAL Capítol 01.07 73.365,55

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201

Capítol 08 Dragat

1 G2H2P015 m3 Dragat general en terreny diferent a roca, comprenent la extracció,
càrrega, transport, vertit, extès i col·locació en recinte i/o precàrrega i/o
platja.  (P - 4)

2,90 188.000,000 545.200,00

TOTAL Capítol 01.08 545.200,00

euros
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NIVELL 5: Titol 5 Import

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

Titol 5 01.01.01.01.01  Morrot 350.287,08

Titol 5 01.01.01.01.02  Tronc 1.533.272,22

Titol 4 01.01.01.01  Dic Principal 1.883.559,30

Titol 5 01.01.02.01.01  Dic principal 54.648,03

Titol 5 01.01.02.01.02  Contradic 57.604,61

Titol 4 01.01.02.01  Molls adjacents als dics 112.252,64

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

1.995.811,94

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

NIVELL 4: Titol 4 Import

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

Titol 4 01.01.01.01  Dic Principal 1.883.559,30

Titol 4 01.01.01.02  Contradic 1.528.064,15

Titol 3 01.01.01  Obres d'abric 3.411.623,45

Titol 4 01.01.02.01  Molls adjacents als dics 112.252,64

Titol 4 01.01.02.02  Molls no adjacents als dics 759.329,56

Titol 4 01.01.02.03  Pantalans 491.140,15

Titol 3 01.01.02  Molls i pantalans 1.362.722,35

Titol 4 01.04.01.01  Zona asfaltada 415.258,68

Titol 4 01.04.01.02  Zona sense asfaltar 195.522,16

Titol 3 01.04.01  Paviments 610.780,84

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

5.385.126,64

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

NIVELL 3: Titol 3 Import

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

Titol 3 01.01.01  Obres d'abric 3.411.623,45

Titol 3 01.01.02  Molls i pantalans 1.362.722,35

Capítol 01.01  Infraestructura portuària 4.774.345,80

Titol 3 01.02.01  Xarxa d'aigües residuals 75.860,81

Titol 3 01.02.02  Xarxa d'aigües pluvials 23.045,35

Titol 3 01.02.03  Xarxa d'abastament d'aigua 43.973,83

Titol 3 01.02.04  Xarxa d'electricitat i enllumenat 305.653,67

Capítol 01.02  Xarxes de serveis 448.533,66

Titol 3 01.04.01  Paviments 610.780,84

Titol 3 01.04.02  Mobiliari urbà 45.103,52

Titol 3 01.04.03  Senyalització 10.416,77

Capítol 01.04  Urbanització 666.301,13

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

5.889.180,59

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Infraestructura portuària 4.774.345,80

Capítol 01.02  Xarxes de serveis 448.533,66

Capítol 01.03  Instal·lacions portuàries 173.320,02

Capítol 01.04  Urbanització 666.301,13

Capítol 01.05  Adequació del dic principal existent 500.000,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Data: 12/10/14 Pàg.: 2

Capítol 01.06  Estudi de seguretat i salut 155.489,01

Capítol 01.07  Control de qualitat 73.365,55

Capítol 01.08  Dragat 545.200,00

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201 7.336.555,17

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

7.336.555,17

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6201 7.336.555,17

7.336.555,17

euros



Projecte d´ampliació del port de l´Hospitalet de l´infant

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

7.336.555,17PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

953.752,1713 % Despeses Generals SOBRE 7.336.555,17....................................................................................................................................

8 % Benefici Industrial SOBRE 7.336.555,17....................................................................................................................................586.924,41

Subtotal 8.877.231,75

21 % IVA SOBRE 8.877.231,75....................................................................................................................................1.864.218,67

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 10.741.450,42€

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

( DEU MILIONS SET-CENTS QUARANTA-UN MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS )



Barcelona, octubre de 2014       Marc Virgili Grau 

 


