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OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL ADEQUACIÓ DEL TERRENY01

CAPÍTOL (1) ADEQUACIÓ DEL TERRENY01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 17)

9.850,0000,22 2.167,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.01 2.167,00

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL ADEQUACIÓ DEL TERRENY01

CAPÍTOL (1) ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214P001 m3 Enderroc d'obra submergida en dic d'abric, inclòs el transport al
punt d'emmagatzematge per a ús com a material d'aportació
reciclat (P - 12)

8.500,00071,94 611.490,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.02 611.490,00

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL ADEQUACIÓ DEL TERRENY01

CAPÍTOL (1) ESPLANADES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 15)

22.695,0005,30 120.283,50

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.03 120.283,50

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL ESTRUCTURES DE RECER02

CAPÍTOL (1) DIC PRINCIPAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3J31150 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma
prismàtica de 30 t de pes (P - 25)

14.225,000305,45 4.345.026,25

2 G3J31140 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma
prismàtica de 20 t de pes (P - 24)

67.965,000205,48 13.965.448,20

3 G3J21920 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de
pes, col·locats amb grua (P - 21)

41.015,00057,92 2.375.588,80

4 G226P005 m3 Tot u de pedrera per a nucli de dics i molls. Totalment colocat en
obra, inclòs reperfilat de talusos segons planols. (P - 14)

152.960,00015,03 2.298.988,80

5 G305P040 m3 Formigó en espatller de dic, HM-20 incloent encofrat,
subministrament, armat del taló, posada en obra i treballs ed
curat. (P - 20)

5.420,000107,46 582.433,20

6 G305P025 m3 Formigó en molls, HM-20/B/20/I+Qa inclosa la part proporcional
de encofrat, subministrament i posada en obra amb bomba de
formigó. (P - 19)

5.625,000117,47 660.768,75

7 G3J4P020 m3 Escullera 200 kg per a banqueta de regularització (P - 26) 13.825,00017,71 244.840,75

8 G46A82H4 m3 Calaix flotant prefabricat de formigó armat, de 15x6 m i 8 m
d'alçària com a màxim, remolcat, col·locat submergit, reblert amb

31.635,000134,51 4.255.223,85

EUR
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material procedent de dragatge i segellat superior amb formigó
HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 27)

9 GPIMWP00 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3 m
d'amplada, amb formigó per a ambient IIIc+Qb, recobriment de
5cm mínim, i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2. Inclou
col·locació sobre piles, col·locada amb medis terrestres. (P - 53)

2.860,00080,71 230.830,60

10 GHN00001 u Col·locació balisa model RAMA amb base de fosa d'alumini i
equip electrònic per a l'amplada de fluorescència compacta de 36
W, cargols d'acer inoxidable (P - 44)

1,000242,67 242,67

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.01 28.959.391,87

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL ESTRUCTURES DE RECER02

CAPÍTOL (1) CONTRADIC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3J21A20 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 4000 a 6000 kg de
pes, col·locats amb grua (P - 22)

2.800,00062,67 175.476,00

2 G3J21920 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de
pes, col·locats amb grua (P - 21)

14.385,00057,92 833.179,20

3 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 23)

8.490,00028,13 238.823,70

4 G226P005 m3 Tot u de pedrera per a nucli de dics i molls. Totalment colocat en
obra, inclòs reperfilat de talusos segons planols. (P - 14)

18.075,00015,03 271.667,25

5 GHN00001 u Col·locació balisa model RAMA amb base de fosa d'alumini i
equip electrònic per a l'amplada de fluorescència compacta de 36
W, cargols d'acer inoxidable (P - 44)

1,000242,67 242,67

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.02 1.519.388,82

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL PANTALANS03

CAPÍTOL (1) PANTALANS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3J4P020 m3 Escullera 200 kg per a banqueta de regularització (P - 26) 4.985,00017,71 88.284,35

2 G46AP010 u Blocs de formigó de 3 x 3 x 3 amb HM-30/B/20/I+Qb per a
pantalà (P - 28)

210,0001.158,29 243.240,90

3 GPIMWP00 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3 m
d'amplada, amb formigó per a ambient IIIc+Qb, recobriment de
5cm mínim, i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2. Inclou
col·locació sobre piles, col·locada amb medis terrestres. (P - 53)

3.666,00080,71 295.882,86

4 GBD33211 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig acabada amb dues mans
de pintura d'escairada 7x23 cm amb arestes bisellades
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 33)

2.210,00019,82 43.802,20

5 GQQ11102 u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge (P
- 55)

486,00070,67 34.345,62

6 GHN00001 u Col·locació balisa model RAMA amb base de fosa d'alumini i
equip electrònic per a l'amplada de fluorescència compacta de 36
W, cargols d'acer inoxidable (P - 44)

7,000242,67 1.698,69

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.03.01 707.254,62

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL DRAGATGE04

CAPÍTOL (1) DRAGATGE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2H2P010 m3 Dragatge general (P - 18) 80.665,0004,92 396.871,80

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.04.01 396.871,80

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

CAPÍTOL (1) FERMS I PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1P015 m3 Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb
àrid calcari i betum asfàltico de penetració, extesa i compactada
al 98% del assaig Marshall (P - 29)

1.505,00053,94 81.179,70

2 F9G1CUG2 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 - 9)

3.933,50064,28 252.845,38

3 F936U005 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 - 8)

834,00077,03 64.243,02

4 F931201F m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 7)

10.020,00029,58 296.391,60

5 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM (P - 6)

23.335,00018,50 431.697,50

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.01 1.126.357,20

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL XARXES DE SERVEIS06

CAPÍTOL (1) XARXA D'AIGÜES RESIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 13)

3.140,0007,12 22.356,80

2 G228F10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 16)

3.140,0008,38 26.313,20

3 GFB19655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 37)

915,50012,49 11.434,60

4 GNN2U010 u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una
capacitat de bombament de 126 m3/h a 6 mca, formada per
impulsor, motor elèctric amb una potència de 3,1 kW, dobles
juntes, 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, arrencada,
protecció, 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

3,0002.339,83 7.019,49

EUR
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col·locada, per a funcionar al fons del pou humit (P - 52)

5 GFB1R625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

345,000150,61 51.960,45

6 GN1216J4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 300 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 50)

6,000959,82 5.758,92

7 GDD1U001 u Pou de registre amb bonera de 0.60x0.60x1.50 de maó, inclou
excavació, rebliments. (P - 35)

16,000157,24 2.515,84

8 GESTDEP u Estació depuradora d'aigües residuals prefabricada, totalment
instal·lada (P - 36)

2,0006.000,00 12.000,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.06.01 139.359,30

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL XARXES DE SERVEIS06

CAPÍTOL (1) XARXA D'AIGÜES PLUVIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 13)

2.264,0007,12 16.119,68

2 G228F10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 16)

2.264,0008,38 18.972,32

3 GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 34)

968,50010,26 9.936,81

4 GDD1U001 u Pou de registre amb bonera de 0.60x0.60x1.50 de maó, inclou
excavació, rebliments. (P - 35)

42,000157,24 6.604,08

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.06.02 51.632,89

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL XARXES DE SERVEIS06

CAPÍTOL (1) XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 13)

2.120,0007,12 15.094,40

2 G228F10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 16)

2.120,0008,38 17.765,60

3 GFB19655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 37)

2.844,50012,49 35.527,81

4 GN121697 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

14,00077,15 1.080,10

EUR
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(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment (P - 49)

5 GFB1J625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 38)

530,00036,00 19.080,00

6 GN3226F4 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619
(A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 51)

8,000908,61 7.268,88

7 GJSMU010 u Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre
caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb vàlvula de
bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i
de muntatge de mecanismes, apta per a una pressió màxima de
6 bar, completament muntat i provat, amb unions i accessoris (P -
46)

16,0001.230,50 19.688,00

8 GM211528 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 47)

10,000947,81 9.478,10

9 FK241FF6 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 - 11)

1,0002.197,05 2.197,05

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.06.03 127.179,94

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL XARXES DE SERVEIS06

CAPÍTOL (1) XARXA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 13)

5.700,0007,12 40.584,00

2 G228F10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 16)

5.700,0008,38 47.766,00

3 GG3154B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 3 x 70/ 35
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 41)

4.815,00017,70 85.225,50

4 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 40)

4.815,0002,84 13.674,60

5 GHN33C31 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
superior, tancada i acoblada al suport (P - 45)

52,000227,42 11.825,84

6 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 - 43)

52,000255,27 13.274,04

7 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de

47,00056,62 2.661,14

EUR
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15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 10)

8 GHGAU011 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base
de formigó d'ancoratge i material de muntatge. (P - 42)

1,0002.435,29 2.435,29

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.06.04 217.446,41

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL XARXES DE SERVEIS06

CAPÍTOL (1) ALTRES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 48)

30,00048,63 1.458,90

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.06.05 1.458,90

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES07

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GRUA u Grua de 7,5 t (P - 56) 2,00050.000,00 100.000,00

2 ARMARI u Armari superf.porta opaca, 2 files, 355x450x142mm (P - 1) 245,00061,75 15.128,75

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.07.01 115.128,75

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL EDIFICACIONS08

CAPÍTOL (1) EDIFICACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 COMB m2 Edificació al punt de subministrament de combustible. Inclou
cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions. Totalment
acabada (P - 3)

70,000250,00 17.500,00

2 CREUROJA m2 Edificació destinada a la Creu Roja. Inclou cimentació,
estructura, tancaments i instal·lacions. Totalment acabada (P - 4)

150,000450,00 67.500,00

3 TALLER m2 Edificació destinada al taller. Inclou cimentació, estructura,
tancaments i instal·lacions. Totalment acabada (P - 57)

956,250250,00 239.062,50

4 BAR M2 Edificació destinada al bar/restaurant. Inclou cimentació,
estructura, tancaments i instal·lacions. Totalment acabada (P - 2)

585,000250,00 146.250,00

5 EPADEL m2 Edificació destinada a l'escola de pàdel. Inclou cimentació,
estructura, tancaments i instal·lacions. Totalment acabada (P - 5)

195,000300,00 58.500,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.08.01 528.812,50

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL GESTIÓ AMBIENTAL09

CAPÍTOL (1) GESTIÓ AMBIENTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GAMB3002 u Barrera flotant d'hidrocarburs (P - 30) 1,00018.000,00 18.000,00

2 GAMB4001 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí 30,000150,00 4.500,00

EUR
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(P - 31)

3 GAMB4002 u Tècnic titulat superior qualificat per a les actuacions relacionades
amb la vigilància i seguiment ambiental (P - 32)

1,0002.000,00 2.000,00

4 GQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60
l de capacitat, ancorada amb dau de formigó (P - 54)

45,000197,65 8.894,25

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.09.01 33.394,25

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT10

CAPÍTOL (1) SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar de l'2,5% del PEM, per a la Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P -
0)

1,000875.000,00 875.000,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.10.01 875.000,00

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENIDORM01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT11

CAPÍTOL (1) CONTROL DE QUALITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a control de
qualitat. (P - 0)

1,000350.000,00 350.000,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.11.01 350.000,00

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Projecte d´ampliació del Port de Benidorm

RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/09/15 Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol (1) Import

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

Capítol (1) 01.01.01  Adequació del terreny 2.167,00

Capítol (1) 01.01.02  Enderrocs 611.490,00

Capítol (1) 01.01.03  Esplanades 120.283,50

Capítol 01.01  Adequació del terreny 733.940,50

Capítol (1) 01.02.01  Dic principal 28.959.391,87

Capítol (1) 01.02.02  Contradic 1.519.388,82

Capítol 01.02  Estructures de recer 30.478.780,69

Capítol (1) 01.03.01  Pantalans 707.254,62

Capítol 01.03  Pantalans 707.254,62

Capítol (1) 01.04.01  Dragatge 396.871,80

Capítol 01.04  Dragatge 396.871,80

Capítol (1) 01.05.01  Ferms i paviments 1.126.357,20

Capítol 01.05  Ferms i paviments 1.126.357,20

Capítol (1) 01.06.01  Xarxa d'aigües residuals 139.359,30

Capítol (1) 01.06.02  Xarxa d'aigües pluvials 51.632,89

Capítol (1) 01.06.03  Xarxa d'abastament d'aigua potable 127.179,94

Capítol (1) 01.06.04  Xarxa elèctrica i enllumenat 217.446,41

Capítol (1) 01.06.05  Altres 1.458,90

Capítol 01.06  Xarxes de serveis 537.077,44

Capítol (1) 01.07.01  Instal·lacions Portuàries 115.128,75

Capítol 01.07  Instal·lacions Portuàries 115.128,75

Capítol (1) 01.08.01  Edificacions 528.812,50

Capítol 01.08  Edificacions 528.812,50

Capítol (1) 01.09.01  Gestió ambiental 33.394,25

Capítol 01.09  Gestió ambiental 33.394,25

Capítol (1) 01.10.01  Seguretat i Salut 875.000,00

Capítol 01.10  Seguretat i Salut 875.000,00

Capítol (1) 01.11.01  Control de Qualitat 350.000,00

Capítol 01.11  Control de Qualitat 350.000,00

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

35.882.617,75

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Adequació del terreny 733.940,50

Capítol 01.02  Estructures de recer 30.478.780,69

Capítol 01.03  Pantalans 707.254,62

Capítol 01.04  Dragatge 396.871,80

Capítol 01.05  Ferms i paviments 1.126.357,20

Capítol 01.06  Xarxes de serveis 537.077,44

Capítol 01.07  Instal·lacions Portuàries 115.128,75

Capítol 01.08  Edificacions 528.812,50

Capítol 01.09  Gestió ambiental 33.394,25

Capítol 01.10  Seguretat i Salut 875.000,00

Capítol 01.11  Control de Qualitat 350.000,00

Obra 01 Pressupost Projecte d'ampliació del Port de Benidorm 35.882.617,75

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/09/15 Pàg.: 2

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

35.882.617,75

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost Projecte d'ampliació del Port de Benidorm 35.882.617,75

35.882.617,75

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus I 



Projecte d´ampliació del Port de Benidorm

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 22/09/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,75uARMARI Armari superf.porta opaca, 2 files, 355x450x142mmP- 1
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €250,00M2BAR Edificació destinada al bar/restaurant. Inclou cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions.
Totalment acabada

P- 2

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €250,00m2COMB Edificació al punt de subministrament de combustible. Inclou cimentació, estructura, tancaments i
instal·lacions. Totalment acabada

P- 3

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €450,00m2CREUROJA Edificació destinada a la Creu Roja. Inclou cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions.
Totalment acabada

P- 4

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €300,00m2EPADEL Edificació destinada a l'escola de pàdel. Inclou cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions.
Totalment acabada

P- 5

(TRES-CENTS EUROS)

 €18,50m3F928101F Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 6
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €29,58m3F931201F Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 7
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €77,03m3F936U005 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- 8

(SETANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €64,28m3F9G1CUG2 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- 9

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €56,62uFDK262B8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

P- 10

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2.197,05uFK241FF6 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- 11

(DOS MIL  CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €71,94m3G214P001 Enderroc d'obra submergida en dic d'abric, inclòs el transport al punt d'emmagatzematge per a ús
com a material d'aportació reciclat

P- 12

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,12m3G2225223 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 13

(SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €15,03m3G226P005 Tot u de pedrera per a nucli de dics i molls. Totalment colocat en obra, inclòs reperfilat de talusos
segons planols.

P- 14

(QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €5,30m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 15

(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)



Projecte d´ampliació del Port de Benidorm

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 22/09/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,38m3G228F10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

P- 16

(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,22m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 17

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €4,92m3G2H2P010 Dragatge generalP- 18
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €117,47m3G305P025 Formigó en molls, HM-20/B/20/I+Qa inclosa la part proporcional de encofrat, subministrament i
posada en obra amb bomba de formigó.

P- 19

(CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €107,46m3G305P040 Formigó en espatller de dic, HM-20 incloent encofrat, subministrament, armat del taló, posada en
obra i treballs ed curat.

P- 20

(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €57,92m3G3J21920 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb gruaP- 21
(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €62,67m3G3J21A20 Escullera amb blocs de pedra granítica de 4000 a 6000 kg de pes, col·locats amb gruaP- 22
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €28,13m3G3J2U020 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 23

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €205,48m3G3J31140 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 20 t de pesP- 24
(DOS-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €305,45m3G3J31150 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 30 t de pesP- 25
(TRES-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €17,71m3G3J4P020 Escullera 200 kg per a banqueta de regularitzacióP- 26
(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €134,51m3G46A82H4 Calaix flotant prefabricat de formigó armat, de 15x6 m i 8 m d'alçària com a màxim, remolcat,
col·locat submergit, reblert amb material procedent de dragatge i segellat superior amb formigó
HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 27

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.158,29uG46AP010 Blocs de formigó de 3 x 3 x 3 amb HM-30/B/20/I+Qb per a pantalàP- 28
(MIL  CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €53,94m3G9H1P015 Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb àrid calcari i betum asfàltico de
penetració, extesa i compactada al 98% del assaig Marshall

P- 29

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €18.000,00uGAMB3002 Barrera flotant d'hidrocarbursP- 30
(DIVUIT MIL EUROS)

 €150,00uGAMB4001 Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi maríP- 31
(CENT CINQUANTA EUROS)

 €2.000,00uGAMB4002 Tècnic titulat superior qualificat per a les actuacions relacionades amb la vigilància i seguiment
ambiental

P- 32

(DOS MIL EUROS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,82mGBD33211 Defensa de pantalà de fusta de pi roig acabada amb dues mans de pintura d'escairada 7x23 cm
amb arestes bisellades col·locada amb fixacions mecàniques

P- 33

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €10,26mGD7F6375 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 34

(DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €157,24uGDD1U001 Pou de registre amb bonera de 0.60x0.60x1.50 de maó, inclou excavació, rebliments.P- 35
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €6.000,00uGESTDEP Estació depuradora d'aigües residuals prefabricada, totalment instal·ladaP- 36
(SIS MIL EUROS)

 €12,49mGFB19655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

P- 37

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €36,00mGFB1J625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 38

(TRENTA-SIS EUROS)

 €150,61mGFB1R625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 39

(CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,84mGG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 40

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €17,70mGG3154B4 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

P- 41

(DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €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 instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de
formigó d'ancoratge i material de muntatge.

P- 42

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €255,27uGHM11F22 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- 43

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €242,67uGHN00001 Col·locació balisa model RAMA amb base de fosa d'alumini i equip electrònic per a l'amplada de
fluorescència compacta de 36 W, cargols d'acer inoxidable

P- 44

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €227,42uGHN33C31 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 150 W, de preu superior, tancada i acoblada al suport

P- 45

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.230,50uGJSMU010 Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvules de
comporta, ventosa amb vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i
de muntatge de mecanismes, apta per a una pressió màxima de 6 bar, completament muntat i
provat, amb unions i accessoris

P- 46

(MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €947,81uGM211528 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 47

(NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)



Projecte d´ampliació del Port de Benidorm

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 22/09/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,63uGM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

P- 48

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €77,15uGN121697 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 49

(SETANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €959,82uGN1216J4 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 50

(NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €908,61uGN3226F4 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619
(A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 51

(NOU-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €2.339,83uGNN2U010 Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de 126
m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 3,1 kW, dobles juntes,
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, arrencada, protecció,
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- 52

(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €80,71m2GPIMWP00 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3 m d'amplada, amb formigó per a
ambient IIIc+Qb, recobriment de 5cm mínim, i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2. Inclou
col·locació sobre piles, col·locada amb medis terrestres.

P- 53

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €197,65uGQ221031 Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau
de formigó

P- 54

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €70,67uGQQ11102 Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratgeP- 55
(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €50.000,00uGRUA Grua de 7,5 tP- 56
(CINQUANTA MIL EUROS)

 €250,00m2TALLER Edificació destinada al taller. Inclou cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions. Totalment
acabada

P- 57

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 22/09/15

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uARMARI Armari superf.porta opaca, 2 files, 355x450x142mmP- 1  €61,75

Sense descomposició 61,75 €

M2BAR Edificació destinada al bar/restaurant. Inclou cimentació, estructura,
tancaments i instal·lacions. Totalment acabada

P- 2  €250,00

Sense descomposició 250,00 €

m2COMB Edificació al punt de subministrament de combustible. Inclou cimentació,
estructura, tancaments i instal·lacions. Totalment acabada

P- 3  €250,00

Sense descomposició 250,00 €

m2CREUROJA Edificació destinada a la Creu Roja. Inclou cimentació, estructura,
tancaments i instal·lacions. Totalment acabada

P- 4  €450,00

Sense descomposició 450,00 €

m2EPADEL Edificació destinada a l'escola de pàdel. Inclou cimentació, estructura,
tancaments i instal·lacions. Totalment acabada

P- 5  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

m3F928101F Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM

P- 6  €18,50

B0111000 Aigua  €0,05050
B03D1000 Terra seleccionada  €11,47700

Altres conceptes 6,97 €

m3F931201F Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 7  €29,58

B0111000 Aigua  €0,05050
B0372000 Zahorras artificial  €23,55200

Altres conceptes 5,98 €

m3F936U005 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- 8  €77,03

B0640003 Formigó  €64,40700
Altres conceptes 12,62 €

m3F9G1CUG2 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- 9  €64,28

Sense descomposició 64,28 €

uFDK262B8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 10  €56,62

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €1,80792
BDK21495 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a

instal·lacions de serveis
 €15,26000

Altres conceptes 39,55 €

uFK241FF6 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- 11  €2.197,05

BK241FF0 Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions per a
embridar 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa

 €2.156,66000
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Altres conceptes 40,39 €

m3G214P001 Enderroc d'obra submergida en dic d'abric, inclòs el transport al punt
d'emmagatzematge per a ús com a material d'aportació reciclat

P- 12  €71,94

Altres conceptes 71,94 €

m3G2225223 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 13  €7,12

Altres conceptes 7,12 €

m3G226P005 Tot u de pedrera per a nucli de dics i molls. Totalment colocat en obra, inclòs
reperfilat de talusos segons planols.

P- 14  €15,03

B044U110 Escollera sin clasificar  €13,69000
Altres conceptes 1,34 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 15  €5,30

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,99600

Altres conceptes 1,25 €

m3G228F10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

P- 16  €8,38

Altres conceptes 8,38 €

m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 17  €0,22

Altres conceptes 0,22 €

m3G2H2P010 Dragatge generalP- 18  €4,92

Altres conceptes 4,92 €

m3G305P025 Formigó en molls, HM-20/B/20/I+Qa inclosa la part proporcional de encofrat,
subministrament i posada en obra amb bomba de formigó.

P- 19  €117,47

B0640150 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición
I+Qa

 €87,75060

B0DFU240 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para estructura de muelles  €5,37000
B0DFU250 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para remate de muelles  €0,80000

Altres conceptes 23,55 €

m3G305P040 Formigó en espatller de dic, HM-20 incloent encofrat, subministrament, armat
del taló, posada en obra i treballs ed curat.

P- 20  €107,46

B0640150 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición
I+Qa

 €87,75060

B0DFU290 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para espaldón  €3,50400
B0DZA000 Desencofrante  €0,50200

Altres conceptes 15,70 €

m3G3J21920 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats
amb grua

P- 21  €57,92

B0441900 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1200 a 4000
kg de pes

 €25,65620

Altres conceptes 32,26 €
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m3G3J21A20 Escullera amb blocs de pedra granítica de 4000 a 6000 kg de pes, col·locats
amb grua

P- 22  €62,67

B0441A00 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 4000 a 6000
kg de pes

 €26,19410

Altres conceptes 36,48 €

m3G3J2U020 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 23  €28,13

B0441100 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a
l'obra

 €18,43000

Altres conceptes 9,70 €

m3G3J31140 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de
20 t de pes

P- 24  €205,48

B35C1140 Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de 20 tones de
pes

 €74,23020

Altres conceptes 131,25 €

m3G3J31150 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de
30 t de pes

P- 25  €305,45

B35C1150 Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de 30 tones de
pes

 €74,39479

Altres conceptes 231,06 €

m3G3J4P020 Escullera 200 kg per a banqueta de regularitzacióP- 26  €17,71

Sense descomposició 17,71 €

m3G46A82H4 Calaix flotant prefabricat de formigó armat, de 15x6 m i 8 m d'alçària com a
màxim, remolcat, col·locat submergit, reblert amb material procedent de
dragatge i segellat superior amb formigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 27  €134,51

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

 €0,97279

B46A8000 Calaix flotant prefabricat de formigó armat, de 15x6 m i 8 m d'alçària, com a
màxim

 €132,25000

Altres conceptes 1,29 €

uG46AP010 Blocs de formigó de 3 x 3 x 3 amb HM-30/B/20/I+Qb per a pantalàP- 28  €1.158,29

Sense descomposició 1.158,29 €

m3G9H1P015 Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb àrid calcari
i betum asfàltico de penetració, extesa i compactada al 98% del assaig
Marshall

P- 29  €53,94

B9H18210 Mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa S-20 con
árido calcáreo y betún asfáltico de penetración

 €49,86000

Altres conceptes 4,08 €

uGAMB3002 Barrera flotant d'hidrocarbursP- 30  €18.000,00

Sense descomposició 18.000,00 €

uGAMB4001 Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi maríP- 31  €150,00

Sense descomposició 150,00 €

uGAMB4002 Tècnic titulat superior qualificat per a les actuacions relacionades amb la
vigilància i seguiment ambiental

P- 32  €2.000,00

Sense descomposició 2.000,00 €
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mGBD33211 Defensa de pantalà de fusta de pi roig acabada amb dues mans de pintura
d'escairada 7x23 cm amb arestes bisellades col·locada amb fixacions
mecàniques

P- 33  €19,82

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €0,90000
BBD33210 Defensa de pantalà de fusta de pi roig acabada amb dues mans de pintura

d'escairada 7x23 cm amb arestes bisellades
 €10,72000

Altres conceptes 8,20 €

mGD7F6375 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 34  €10,26

BD7F6370 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

 €9,62000

Altres conceptes 0,64 €

uGDD1U001 Pou de registre amb bonera de 0.60x0.60x1.50 de maó, inclou excavació,
rebliments.

P- 35  €157,24

Sense descomposició 157,24 €

uGESTDEP Estació depuradora d'aigües residuals prefabricada, totalment instal·ladaP- 36  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €

mGFB19655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió
i col·locat al fons de la rasa

P- 37  €12,49

BFB19650 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201-2, connectat a pressió

 €2,61120

Altres conceptes 9,88 €

mGFB1J625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 150 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat
al fons de la rasa

P- 38  €36,00

BFB1J620 Tub de polietilè de designació PE 100, de 150 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €15,79980

Altres conceptes 20,20 €

mGFB1R625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat
al fons de la rasa

P- 39  €150,61

BFB1R620 Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €60,84300

Altres conceptes 89,77 €

mGG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 40  €2,84

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,63200

Altres conceptes 1,21 €

mGG3154B4 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 41  €17,70
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BG3154B0 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €13,66800

Altres conceptes 4,03 €

uGHGAU011 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i material
de muntatge.

P- 42  €2.435,29

Sense descomposició 2.435,29 €

uGHM11F22 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- 43  €255,27

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €13,53506

BHM11F22 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

 €171,80000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €38,78000
Altres conceptes 31,15 €

uGHN00001 Col·locació balisa model RAMA amb base de fosa d'alumini i equip electrònic
per a l'amplada de fluorescència compacta de 36 W, cargols d'acer
inoxidable

P- 44  €242,67

Sense descomposició 242,67 €

uGHN33C31 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, tancada i
acoblada al suport

P- 45  €227,42

BHN33C30 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, tancada

 €211,72000

Altres conceptes 15,70 €

uGJSMU010 Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre
caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb vàlvula de bola d'aïllament
i accessoris d'unió amb la canonada principal i de muntatge de mecanismes,
apta per a una pressió màxima de 6 bar, completament muntat i provat, amb
unions i accessoris

P- 46  €1.230,50

BJSMU010 Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre
caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb vàlvula de bola
d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i de muntatge de
mecanismes, apta per a una pressió màxima de 6 bar

 €771,23000

Altres conceptes 459,27 €

uGM211528 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

P- 47  €947,81

BM211520 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada

 €811,33000

BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants  €1,83000
Altres conceptes 134,65 €

uGM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

P- 48  €48,63

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €39,34000

BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,31000
Altres conceptes 8,98 €
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uGN121697 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 49  €77,15

BN121690 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

 €60,99000

Altres conceptes 16,16 €

uGN1216J4 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 300 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 50  €959,82

BN1216J0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 300 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

 €703,02000

Altres conceptes 256,80 €

uGN3226F4 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2
vies, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló
PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització
soterrada

P- 51  €908,61

BN3226F0 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2
vies, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló
PTFE, accionament per palanca

 €824,68000

Altres conceptes 83,93 €

uGNN2U010 Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de
bombament de 126 m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb
una potència de 3,1 kW, dobles juntes, 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, arrencada,
protecció, 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- 52  €2.339,83

BNN2U020 Estació de bombament de tipus estacionaria composta per 2 bombes
submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 100
mm, motor de 2 kW per a un cabal de 11 l/s a una alçària d'elevació de 6 m,
provistes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna,
sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de doble accés i
jocs de tubs-guia

 €1.303,83000

BNNZU010 Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació  €92,50000
BNNZU060 Regulador de nivell per comandament de posada en marxa i parada de la

bomba
 €227,72000

BNNZU120 Trapa d'accés a pou d'elevació  €366,76000
Altres conceptes 349,02 €

m2GPIMWP00 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3 m d'amplada,
amb formigó per a ambient IIIc+Qb, recobriment de 5cm mínim, i una
sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2. Inclou col·locació sobre piles, col·locada
amb medis terrestres.

P- 53  €80,71
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Sense descomposició 80,71 €

uGQ221031 Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de
capacitat, ancorada amb dau de formigó

P- 54  €197,65

BQ221030 Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de
capacitat, per a col·locació encastada

 €165,87000

Altres conceptes 31,78 €

uGQQ11102 Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratgeP- 55  €70,67

BQQ11110 Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratge  €54,28000
Altres conceptes 16,39 €

uGRUA Grua de 7,5 tP- 56  €50.000,00

Sense descomposició 50.000,00 €

m2TALLER Edificació destinada al taller. Inclou cimentació, estructura, tancaments i
instal·lacions. Totalment acabada

P- 57  €250,00

Sense descomposició 250,00 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificació d'elements 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 22/09/15

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,74h Encargado de obraA0111000

 €24,38h Jefe de cuadrillaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €23,02h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,78h Oficial 1a montadorA012M000

 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €104,90h SubmarinistaA012S000

 €20,41h Ayudante electricistaA013H000

 €20,44h Ayudante montadorA013M000

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 22/09/15

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €174,93h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kWC1311280

 €145,06h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0

 €159,56h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

C13124C7

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €60,38h Retroexcavadora medianaC1315020

 €425,58h Retroexcavadora con garra prensora, de medida grandeC1315U20

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €66,20h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 tC13350C0

 €23,47h Apisonadora de neumáticos de 14 tC1336U01

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €38,50h Camión para transporte de 12 tC1501800

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €48,25h Camión para transporte de 20 tC1501900

 €42,60h Camión cisterna de 8 m3C1502E00

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €42,27h Camió grua de 3 tC1503300

 €46,97h Camió grua de 5 tC1503500

 €38,97h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €128,50h Grúa autopropulsada para un momento máximo de 600t*mC150GBU2

 €156,75h Camión con bomba de hormigonarC1701100

 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700

 €53,99h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosaC1709B00

 €45,82h Camión hormigonera de 6 m3C170MM00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 22/09/15

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,62h Martell trencador manualC2001000

 €4,81h Regle vibratoriC2005000

 €9,50h Vibrador de agujaC200U010

 €21,95h Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda d'11 kWC4121110

 €66,35h Barcassa de transport de 8 t de desplaçamentC4141000

 €40,05h Embarcación auxiliarC414U010

 €424,00h Draga de cuchara con pontón y equipo con cuchara de 1000
l de capacidad

C4211100

 €254,73h Gánguil autopropulsado de 250 m3C4311U01

 €6,94h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW de potència i
muntada amb guardamotor

CZ13LD01
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 22/09/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €19,66t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €18,60t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €19,64t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €20,48m3 Zahorras artificialB0372000

 €9,98m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €18,43m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg,
inclòs transport a l'obra

B0441100

 €15,74t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 1200 a 4000 kg de pes

B0441900

 €16,07t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 4000 a 6000 kg de pes

B0441A00

 €13,69t Escollera sin clasificar B044U110

 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €61,34m3 Formigó B0640003

 €86,03m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I+Qa

B0640150

 €55,93m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €74,83m3 Formigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+Qb

B064E32B

 €0,90u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F90

 €5,37m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
estructura de muelles

B0DFU240

 €0,80m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
remate de muelles

B0DFU250

 €8,76m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
espaldón

B0DFU290

 €2,51l DesencofranteB0DZA000

 €1.349,64u Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de
20 tones de pes

B35C1140

 €2.010,67u Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de
30 tones de pes

B35C1150
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 22/09/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €132,25m3 Calaix flotant prefabricat de formigó armat, de 15x6 m i 8 m
d'alçària, com a màxim

B46A8000

 €49,86t Mezcla bituminosa continua en caliente de composición
semidensa S-20 con árido calcáreo y betún asfáltico de
penetración

B9H18210

 €10,72m Defensa de pantalà de fusta de pi roig acabada amb dues
mans de pintura d'escairada 7x23 cm amb arestes
bisellades

BBD33210

 €9,62m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7F6370

 €15,26u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495

 €2,56m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

BFB19650

 €15,49m Tub de polietilè de designació PE 100, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1J620

 €59,65m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1R620

 €1,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €13,40m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG3154B0

 €171,80u 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

BHM11F22

 €211,72u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150
W, de preu superior, tancada

BHN33C30

 €38,78u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €771,23u Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica,
filtre caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb
vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la
canonada principal i de muntatge de mecanismes, apta per
a una pressió màxima de 6 bar

BJSMU010

 €2.156,66u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions per a embridar 150 mm de diàmetre, de 250
m3/h (n), com a màxim, de manxa

BK241FF0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 22/09/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €811,33u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

BM211520

 €39,34u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €1,83u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000

 €0,31u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €60,99u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

BN121690

 €703,02u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 300
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

BN1216J0

 €824,68u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni
1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló
PTFE, accionament per palanca

BN3226F0

 €1.303,83u Estació de bombament de tipus estacionaria composta per 2
bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de
pas de l'impulsor de 100 mm, motor de 2 kW per a un cabal
de 11 l/s a una alçària d'elevació de 6 m, provistes amb 10
m de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols
de descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de doble
accés i jocs de tubs-guia

BNN2U020

 €92,50u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevacióBNNZU010

 €113,86u Regulador de nivell per comandament de posada en marxa i
parada de la bomba

BNNZU060

 €366,76u Trapa d'accés a pou d'elevacióBNNZU120

 €165,87u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat,
de 60 l de capacitat, per a col·locació encastada

BQ221030

 €54,28u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratgeBQQ11110
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €77,53m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,12700/R 19,030000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,12700 17,12700
Maquinària:

1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:

0,181801,010000,180B0111000 =xAiguam3

12,7790019,660000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

30,4420019,640001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,53250103,550000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,93530 58,93530

0,171271,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,52507

77,52507COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 22/09/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,75u Armari superf.porta opaca, 2 files, 355x450x142mmARMARI Rend.: 1,000P- 1

 €250,00M2 Edificació destinada al bar/restaurant. Inclou cimentació,
estructura, tancaments i instal·lacions. Totalment acabada

BAR Rend.: 1,000P- 2

 €250,00m2 Edificació al punt de subministrament de combustible. Inclou
cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions. Totalment
acabada

COMB Rend.: 1,000P- 3

 €450,00m2 Edificació destinada a la Creu Roja. Inclou cimentació,
estructura, tancaments i instal·lacions. Totalment acabada

CREUROJA Rend.: 1,000P- 4

 €300,00m2 Edificació destinada a l'escola de pàdel. Inclou cimentació,
estructura, tancaments i instal·lacions. Totalment acabada

EPADEL Rend.: 1,000P- 5

 €18,50m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

F928101F Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91950/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,91950 0,91950
Maquinària:

1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,97900/R 66,200000,045C13350C0 =xRodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 th

1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamión cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,03725 6,03725
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

11,477009,980001,150B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 11,52750 11,52750

0,013791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,49804

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,49804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,58m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material
al 95% del PM

F931201F Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91950/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,91950 0,91950
Maquinària:

1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,98600/R 66,200000,030C13350C0 =xRodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 th
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamión cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,04425 5,04425
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

23,5520020,480001,150B0372000 =xZahorras artificialm3

Subtotal... 23,60250 23,60250

0,013791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,58004

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,58004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,03m3 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

F936U005 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45300/R 23,020000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,27550/R 18,390000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,72850 11,72850
Maquinària:

0,72150/R 4,810000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,72150 0,72150
Materials:

64,4070061,340001,050B0640003 =xFormigó m3

Subtotal... 64,40700 64,40700

0,175931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,03293

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,03293COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,28m3 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

F9G1CUG2 Rend.: 1,000P- 9

 €56,62u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

FDK262B8 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,51000/R 23,020000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,90000 29,90000
Maquinària:

9,20000/R 46,000000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 9,20000 9,20000
Materials:

1,8079218,600000,0972B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

15,2600015,260001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 17,06792 17,06792

0,448501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,61642

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,61642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.197,05u 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

FK241FF6 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,40200/R 23,780000,900A012M000 =xOficial 1a montadorh

18,39600/R 20,440000,900A013M000 =xAyudante montadorh

Subtotal... 39,79800 39,79800
Materials:

2.156,660002.156,660001,000BK241FF0 =xComptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions per a embridar 150 mm de diàmetre, de 250
m3/h (n), com a màxim, de manxa

u

Subtotal... 2.156,66000 2.156,66000

0,596971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.197,05497

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.197,05497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,94m3 Enderroc d'obra submergida en dic d'abric, inclòs el
transport al punt d'emmagatzematge per a ús com a material
d'aportació reciclat

G214P001 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46673/R 21,990000,0667A0121000 =xOficial 1ah

13,98317/R 104,900000,1333A012S000 =xSubmarinistah

1,26930/R 19,030000,0667A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,71920 16,71920
Maquinària:

11,66783/R 174,930000,0667C1311280 =xPala cargadora grande sobre orugas, de 119 kWh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,02735/R 60,380000,0667C1315020 =xRetroexcavadora medianah

28,38619/R 425,580000,0667C1315U20 =xRetroexcavadora con garra prensora, de medida grandeh

2,56795/R 38,500000,0667C1501800 =xCamión para transporte de 12 th

8,57095/R 128,500000,0667C150GBU2 =xGrúa autopropulsada para un momento máximo de 600t*mh

Subtotal... 55,22027 55,22027

COST DIRECTE 71,93947

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,93947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,12m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

G2225223 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18390/R 18,390000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,18390 0,18390
Maquinària:

6,93387/R 145,060000,0478C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 6,93387 6,93387

0,002761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,12053

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,12053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,03m3 Tot u de pedrera per a nucli de dics i molls. Totalment
colocat en obra, inclòs reperfilat de talusos segons planols.

G226P005 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04876/R 24,380000,002A0112000 =xJefe de cuadrillah

0,07356/R 18,390000,004A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,12232 0,12232
Maquinària:

0,69972/R 174,930000,004C1311280 =xPala cargadora grande sobre orugas, de 119 kWh

0,51400/R 128,500000,004C150GBU2 =xGrúa autopropulsada para un momento máximo de 600t*mh

Subtotal... 1,21372 1,21372
Materials:

13,6900013,690001,000B044U110 =xEscollera sin clasificar t

Subtotal... 13,69000 13,69000

COST DIRECTE 15,02604

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

15,02604COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,30m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 171,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02823/R 24,380000,198A0112000 =xJefe de cuadrillah

0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14030 0,14030
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

3,996003,330001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 4,04650 4,04650

COST DIRECTE 5,29667

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,29667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,38m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM

G228F10F Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,85000/R 50,000000,097C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,53080/R 50,440000,070C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 8,38080 8,38080

COST DIRECTE 8,38080

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,38080COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte d´ampliació del Port de Benidorm

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 22/09/15

PARTIDES D'OBRA
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 €0,22m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00762/R 24,380000,250A0112000 =xJefe de cuadrillah

0,02379/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,03141 0,03141
Maquinària:

0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,18584 0,18584

COST DIRECTE 0,21725

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,21725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,92m3 Dragatge generalG2H2P010 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,13217/R 40,050000,0033C414U010 =xEmbarcación auxiliarh

1,39920/R 424,000000,0033C4211100 =xDraga de cuchara con pontón y equipo con cuchara de 1000
l de capacidad

h

3,38791/R 254,730000,0133C4311U01 =xGánguil autopropulsado de 250 m3h

Subtotal... 4,91928 4,91928

COST DIRECTE 4,91928

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,91928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,47m3 Formigó en molls, HM-20/B/20/I+Qa inclosa la part
proporcional de encofrat, subministrament i posada en obra
amb bomba de formigó.

G305P025 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57400/R 25,740000,100A0111000 =xEncargado de obrah

0,57550/R 23,020000,025A0123000 =xOficial 1a encofradorh

5,24500/R 104,900000,050A012S000 =xSubmarinistah

1,83900/R 18,390000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,23350 10,23350
Maquinària:

1,28500/R 128,500000,010C150GBU2 =xGrúa autopropulsada para un momento máximo de 600t*mh
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PARTIDES D'OBRA
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7,83750/R 156,750000,050C1701100 =xCamión con bomba de hormigonarh

2,29100/R 45,820000,050C170MM00 =xCamión hormigonera de 6 m3h

1,90000/R 9,500000,200C200U010 =xVibrador de agujah

Subtotal... 13,31350 13,31350
Materials:

87,7506086,030001,020B0640150 =xHormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I+Qa

m3

5,370005,370001,000B0DFU240 =xParte proporcional de uso de encofrado metálico para
estructura de muelles

m2

0,800000,800001,000B0DFU250 =xParte proporcional de uso de encofrado metálico para
remate de muelles

m2

Subtotal... 93,92060 93,92060

COST DIRECTE 117,46760

0,00%DESPESES INDIRECTES

117,46760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,46m3 Formigó en espatller de dic, HM-20 incloent encofrat,
subministrament, armat del taló, posada en obra i treballs ed
curat.

G305P040 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,85714/R 25,740000,0333A0111000 =xEncargado de obrah

0,76657/R 23,020000,0333A0123000 =xOficial 1a encofradorh

3,67800/R 18,390000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,30171 5,30171
Maquinària:

0,86095/R 128,500000,0067C150GBU2 =xGrúa autopropulsada para un momento máximo de 600t*mh

5,21978/R 156,750000,0333C1701100 =xCamión con bomba de hormigonarh

3,05619/R 45,820000,0667C170MM00 =xCamión hormigonera de 6 m3h

1,26635/R 9,500000,1333C200U010 =xVibrador de agujah

Subtotal... 10,40327 10,40327
Materials:

87,7506086,030001,020B0640150 =xHormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I+Qa

m3

3,504008,760000,400B0DFU290 =xParte proporcional de uso de encofrado metálico para
espaldón

m2

0,502002,510000,200B0DZA000 =xDesencofrantel

Subtotal... 91,75660 91,75660

COST DIRECTE 107,46158

0,00%DESPESES INDIRECTES
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107,46158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,92m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg
de pes, col·locats amb grua

G3J21920 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,74875/R 21,990000,125A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,74875 2,74875
Maquinària:

29,47073/R 159,560000,1847C13124C7 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

h

Subtotal... 29,47073 29,47073
Materials:

25,6562015,740001,630B0441900 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 1200 a 4000 kg de pes

t

Subtotal... 25,65620 25,65620

0,041231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,91691

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,91691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,67m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 4000 a 6000 kg
de pes, col·locats amb grua

G3J21A20 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,74875/R 21,990000,125A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,74875 2,74875
Maquinària:

33,68312/R 159,560000,2111C13124C7 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

h

Subtotal... 33,68312 33,68312
Materials:

26,1941016,070001,630B0441A00 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 4000 a 6000 kg de pes

t

Subtotal... 26,19410 26,19410

0,041231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,66720

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,66720COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,13m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

G3J2U020 Rend.: 8,500P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57365/R 24,380000,200A0112000 =xJefe de cuadrillah

2,23882/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,81247 2,81247
Maquinària:

6,88706/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

Subtotal... 6,88706 6,88706
Materials:

18,4300018,430001,000B0441100 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 18,43000 18,43000

COST DIRECTE 28,12953

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,12953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €205,48m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de
forma prismàtica de 20 t de pes

G3J31140 Rend.: 2,231P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,48980/R 18,390000,666A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,48980 5,48980
Maquinària:

125,67406/R 159,560001,7572C13124C7 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

h

Subtotal... 125,67406 125,67406
Materials:

74,230201.349,640000,055B35C1140 =xBloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de
20 tones de pes

u

Subtotal... 74,23020 74,23020

0,082351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 205,47641

0,00%DESPESES INDIRECTES

205,47641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €305,45m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de
forma prismàtica de 30 t de pes

G3J31150 Rend.: 1,901P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,66418/R 18,390000,999A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 9,66418 9,66418
Maquinària:

221,24366/R 159,560002,6359C13124C7 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

h

Subtotal... 221,24366 221,24366
Materials:

74,394792.010,670000,037B35C1150 =xBloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de
30 tones de pes

u

Subtotal... 74,39479 74,39479

0,144961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 305,44759

0,00%DESPESES INDIRECTES

305,44759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,71m3 Escullera 200 kg per a banqueta de regularitzacióG3J4P020 Rend.: 1,000P- 26

 €134,51m3 Calaix flotant prefabricat de formigó armat, de 15x6 m i 8 m
d'alçària com a màxim, remolcat, col·locat submergit, reblert
amb material procedent de dragatge i segellat superior amb
formigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

G46A82H4 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17592/R 21,990000,008A0121000 =xOficial 1ah

0,20980/R 104,900000,002A012S000 =xSubmarinistah

0,29424/R 18,390000,016A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,67996 0,67996
Maquinària:

0,30000/R 50,000000,006C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,15675/R 156,750000,001C1701100 =xCamión con bomba de hormigonarh

0,04390/R 21,950000,002C4121110 =xForaborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda d'11 kWh

0,06635/R 66,350000,001C4141000 =xBarcassa de transport de 8 t de desplaçamenth

0,01388/R 6,940000,002CZ13LD01 =xElectrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW de potència i
muntada amb guardamotor

h

Subtotal... 0,58088 0,58088
Materials:

0,9727974,830000,013B064E32B =xFormigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+Qb

m3

132,25000132,250001,000B46A8000 =xCalaix flotant prefabricat de formigó armat, de 15x6 m i 8 m
d'alçària, com a màxim

m3

Subtotal... 133,22279 133,22279

0,023803,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,50743

0,00%DESPESES INDIRECTES
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134,50743COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.158,29u Blocs de formigó de 3 x 3 x 3 amb HM-30/B/20/I+Qb per a
pantalà

G46AP010 Rend.: 1,000P- 28

 €53,94m3 Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20
amb àrid calcari i betum asfàltico de penetració, extesa i
compactada al 98% del assaig Marshall

G9H1P015 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24380/R 24,380000,010A0112000 =xJefe de cuadrillah

0,21990/R 21,990000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,73560/R 18,390000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,19930 1,19930
Maquinària:

0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xRodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 th

0,23470/R 23,470000,010C1336U01 =xApisonadora de neumáticos de 14 th

1,44750/R 48,250000,030C1501900 =xCamión para transporte de 20 th

0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xExtendedora para pavimentos de mezcla bituminosah

Subtotal... 2,88410 2,88410
Materials:

49,8600049,860001,000B9H18210 =xMezcla bituminosa continua en caliente de composición
semidensa S-20 con árido calcáreo y betún asfáltico de
penetración

t

Subtotal... 49,86000 49,86000

COST DIRECTE 53,94340

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,94340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18.000,00u Barrera flotant d'hidrocarbursGAMB3002 Rend.: 1,000P- 30

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

GAMB4001 Rend.: 1,000P- 31

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

GAMB4002 Rend.: 1,000P- 32

 €19,82m Defensa de pantalà de fusta de pi roig acabada amb dues
mans de pintura d'escairada 7x23 cm amb arestes
bisellades col·locada amb fixacions mecàniques

GBD33211 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39800/R 21,990000,200A0121000 =xOficial 1ah
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3,67800/R 18,390000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,07600 8,07600
Materials:

0,900000,900001,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

10,7200010,720001,000BBD33210 =xDefensa de pantalà de fusta de pi roig acabada amb dues
mans de pintura d'escairada 7x23 cm amb arestes bisellades

m

Subtotal... 11,62000 11,62000

0,121141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,81714

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,81714COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,26m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa

GD7F6375 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35670/R 23,780000,015A012M000 =xOficial 1a montadorh

0,27585/R 18,390000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,63255 0,63255
Materials:

9,620009,620001,000BD7F6370 =xTub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

m

Subtotal... 9,62000 9,62000

0,009491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,26204

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,26204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €157,24u Pou de registre amb bonera de 0.60x0.60x1.50 de maó,
inclou excavació, rebliments.

GDD1U001 Rend.: 1,000P- 35

 €6.000,00u Estació depuradora d'aigües residuals prefabricada,
totalment instal·lada

GESTDEP Rend.: 1,000P- 36

 €12,49m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons
de la rasa

GFB19655 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,23160/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a montadorh

4,49680/R 20,440000,220A013M000 =xAyudante montadorh
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Subtotal... 9,72840 9,72840
Materials:

2,611202,560001,020BFB19650 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

m

Subtotal... 2,61120 2,61120

0,145931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,48553

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,48553COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,00m Tub de polietilè de designació PE 100, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

GFB1J625 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,70100/R 23,780000,450A012M000 =xOficial 1a montadorh

9,19800/R 20,440000,450A013M000 =xAyudante montadorh

Subtotal... 19,89900 19,89900
Materials:

15,7998015,490001,020BFB1J620 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 15,79980 15,79980

0,298491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,99729

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,99729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,61m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

GFB1R625 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,56000/R 23,780002,000A012M000 =xOficial 1a montadorh

40,88000/R 20,440002,000A013M000 =xAyudante montadorh

Subtotal... 88,44000 88,44000
Materials:

60,8430059,650001,020BFB1R620 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 60,84300 60,84300



Projecte d´ampliació del Port de Benidorm

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 22/09/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,326601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 150,60960

0,00%DESPESES INDIRECTES

150,60960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,84m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

GG22TH1K Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78474/R 23,780000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40820/R 20,410000,020A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 1,19294 1,19294
Materials:

1,632001,600001,020BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,63200 1,63200

0,017891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,84283

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,84283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,70m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

GG3154B4 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14020/R 23,780000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,83690/R 20,410000,090A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 3,97710 3,97710
Materials:

13,6680013,400001,020BG3154B0 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 13,66800 13,66800

0,059661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,70476

0,00%DESPESES INDIRECTES
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17,70476COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.435,29u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat,
s'inclou base de formigó d'ancoratge i material de muntatge.

GHGAU011 Rend.: 1,000P- 42

 €255,27u 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

GHM11F22 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,51448/R 23,780000,316A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,44956/R 20,410000,316A013H000 =xAyudante electricistah

4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,56154 18,56154
Maquinària:

12,31452/R 38,970000,316C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 12,31452 12,31452
Materials:

13,5350655,930000,242B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

171,80000171,800001,000BHM11F22 =xColumna 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

u

38,7800038,780001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 224,11506 224,11506

0,278421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 255,26954

0,00%DESPESES INDIRECTES

255,26954COST EXECUCIÓ MATERIAL

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

GHN00001 Rend.: 1,000P- 44

 €227,42u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150
W, de preu superior, tancada i acoblada al suport

GHN33C31 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32300/R 23,780000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,14350/R 20,410000,350A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 15,46650 15,46650
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Materials:

211,72000211,720001,000BHN33C30 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150
W, de preu superior, tancada

u

Subtotal... 211,72000 211,72000

0,232001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 227,41850

0,00%DESPESES INDIRECTES

227,41850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.230,50u Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica,
filtre caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb
vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la
canonada principal i de muntatge de mecanismes, apta per
a una pressió màxima de 6 bar, completament muntat i
provat, amb unions i accessoris

GJSMU010 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

118,90000/R 23,780005,000A012M000 =xOficial 1a montadorh

102,20000/R 20,440005,000A013M000 =xAyudante montadorh

Subtotal... 221,10000 221,10000
Maquinària:

234,85000/R 46,970005,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 234,85000 234,85000
Materials:

771,23000771,230001,000BJSMU010 =xHidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica,
filtre caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb
vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la
canonada principal i de muntatge de mecanismes, apta per
a una pressió màxima de 6 bar

u

Subtotal... 771,23000 771,23000

3,316501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.230,49650

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.230,49650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €947,81u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

GM211528 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,34000/R 23,780003,000A012M000 =xOficial 1a montadorh

61,32000/R 20,440003,000A013M000 =xAyudante montadorh

Subtotal... 132,66000 132,66000
Materials:
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811,33000811,330001,000BM211520 =xHidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de

diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

u

1,830001,830001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 813,16000 813,16000

1,989901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 947,80990

0,00%DESPESES INDIRECTES

947,80990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,63u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

GM31261J Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a montadorh

4,08800/R 20,440000,200A013M000 =xAyudante montadorh

Subtotal... 8,84400 8,84400
Materials:

39,3400039,340001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,310000,310001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 39,65000 39,65000

0,132661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,62666

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,62666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,15u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

GN121697 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56080/R 23,780000,360A012M000 =xOficial 1a montadorh

7,35840/R 20,440000,360A013M000 =xAyudante montadorh

Subtotal... 15,91920 15,91920
Materials:
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60,9900060,990001,000BN121690 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50

mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 60,99000 60,99000

0,238791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,14799

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,14799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €959,82u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 300
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada

GN1216J4 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,59640/R 23,780002,380A012M000 =xOficial 1a montadorh

97,29440/R 20,440004,760A013M000 =xAyudante montadorh

Subtotal... 153,89080 153,89080
Maquinària:

100,60260/R 42,270002,380C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 100,60260 100,60260
Materials:

703,02000703,020001,000BN1216J0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 300
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 703,02000 703,02000

2,308361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 959,82176

0,00%DESPESES INDIRECTES

959,82176COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €908,61u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni
1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló
PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de
canalització soterrada

GN3226F4 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,46860/R 23,780001,870A012M000 =xOficial 1a montadorh

38,22280/R 20,440001,870A013M000 =xAyudante montadorh

Subtotal... 82,69140 82,69140
Materials:

824,68000824,680001,000BN3226F0 =xVàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni
1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló
PTFE, accionament per palanca

u

Subtotal... 824,68000 824,68000

1,240371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 908,61177

0,00%DESPESES INDIRECTES

908,61177COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.339,83u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb
una capacitat de bombament de 126 m3/h a 6 mca, formada
per impulsor, motor elèctric amb una potència de 3,1 kW,
dobles juntes, 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, arrencada, protecció, 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

GNN2U010 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

175,92000/R 21,990008,000A0121000 =xOficial 1ah

147,12000/R 18,390008,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 323,04000 323,04000
Maquinària:

21,13500/R 42,270000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 21,13500 21,13500
Materials:
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1.303,830001.303,830001,000BNN2U020 =xEstació de bombament de tipus estacionaria composta per 2

bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de
pas de l'impulsor de 100 mm, motor de 2 kW per a un cabal
de 11 l/s a una alçària d'elevació de 6 m, provistes amb 10 m
de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de
descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de doble
accés i jocs de tubs-guia

u

92,5000092,500001,000BNNZU010 =xSòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevacióu

227,72000113,860002,000BNNZU060 =xRegulador de nivell per comandament de posada en marxa i
parada de la bomba

u

366,76000366,760001,000BNNZU120 =xTrapa d'accés a pou d'elevacióu

Subtotal... 1.990,81000 1.990,81000

4,845601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.339,83060

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.339,83060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,71m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i
3 m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIc+Qb,
recobriment de 5cm mínim, i una sobrecàrrega d'ús de 10
kN/m2. Inclou col·locació sobre piles, col·locada amb medis
terrestres.

GPIMWP00 Rend.: 1,000P- 53

 €197,65u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat,
de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó

GQ221031 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,79600/R 21,990000,400A0121000 =xOficial 1ah

13,79250/R 18,390000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,58850 22,58850
Maquinària:

2,71500/R 3,620000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,71500 2,71500
Materials:

165,87000165,870001,000BQ221030 =xPaperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat,
de 60 l de capacitat, per a col·locació encastada

u

6,1399977,525070,0792D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 172,00999 172,00999

0,338831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 197,65232

0,00%DESPESES INDIRECTES

197,65232COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €70,67u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns
d'ancoratge

GQQ11102 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,79600/R 21,990000,400A0121000 =xOficial 1ah

7,35600/R 18,390000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,15200 16,15200
Materials:

54,2800054,280001,000BQQ11110 =xNorai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratgeu

Subtotal... 54,28000 54,28000

0,242281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,67428

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,67428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50.000,00u Grua de 7,5 tGRUA Rend.: 1,000P- 56

 €250,00m2 Edificació destinada al taller. Inclou cimentació, estructura,
tancaments i instal·lacions. Totalment acabada

TALLER Rend.: 1,000P- 57
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 €875.000,00pa Partida alçada a justificar de l'2,5% del PEM, per a la
Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

XPA000SS

 €350.000,00pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a control de
qualitat.

XPA900AC
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35.882.617,75PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

2.152.957,076 % Benefici industrial SOBRE 35.882.617,75....................................................................................................................................

13 % Despeses generals SOBRE 35.882.617,75....................................................................................................................................4.664.740,31

Subtotal 42.700.315,13

21 % IVA SOBRE 42.700.315,13....................................................................................................................................8.967.066,18

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 51.667.381,31€

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

( CINQUANTA-UN MILIONS SIS-CENTS SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB
TRENTA-UN CÈNTIMS )



 


