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Projecte constructiu del Port de Cubelles

AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 1

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 01  DRAGATS

1 G2H22211 m3 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de cullera de 1000 l i
càrrega de material sobre gànguil. Inclou acopi del material dragat

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

1 A1 3,000 30.623,000 91.869,000 C#*D#*E#*F#

2 A2 1,500 23.592,000 35.388,000 C#*D#*E#*F#

3 A3 1,000 28.461,000 28.461,000 C#*D#*E#*F#

4 A4 2,000 11.557,000 23.114,000 C#*D#*E#*F#

5 A5 0,550 20.767,000 11.421,850 C#*D#*E#*F#

6 A6 0,250 7.420,000 1.855,000 C#*D#*E#*F#

7 Fonamentació molls (3m) 573,000 9,000 5.157,000 C#*D#*E#*F#

8 Fonamentació molls (5m) 264,000 12,000 3.168,000 C#*D#*E#*F#

9 Fonamentació pantalans 312,000 22,500 7.020,000 C#*D#*E#*F#

10 Fonamentació dics 255,552 255,552 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207.709,402

2 G2H32231 m3 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària, en terreny de trànsit, amb excavadora de cullera
prensora de 1900 l i càrrega de material sobre camió o contenidor

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

1 860,000 4,000 3.440,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.440,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 02  OBRES DE RECER
Titol 4 01  DIC PRINCIPAL

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

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

1 Filtre 3,730 499,280 2,600 4.842,017 C#*D#*E#*F#

2 Trasdos espatller 0,375 499,280 2,600 486,798 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.328,815

2 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1800-4000 kg de pes, col·locats amb grua

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

1 Mantell 3100 42,320 499,280 2,600 54.936,777 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu del Port de Cubelles

AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 54.936,777

3 G45ESPT m Formigonat en massa HM-30/B/20/I+Qb mitjançant encofrat amb motlle lliscant o similar, per a
formació d'espatller, incloent materials, encofrats, mà d'obra i mitjans auxiliars de fabricació, tot inclòs totalment
acabatt.

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

1 3,940 483,710 1.905,817 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.905,817

4 G45ESP2 m2 Adequació de la superfície de formigó per a procedir a la cimentació de l'espatller

AMIDAMENT DIRECTE 776,520

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 02  OBRES DE RECER
Titol 4 02  MORROT DIC PRINCIPAL

1 G3J42600 m3 Nucli. Formació de perfil amb tot-ú, provinent de pedrera, inclòs subministrament, el cànon de pedrera,
classificació i càrrega del material, col·locació concertada per mitjans terrestres i/o marítims, reperfilat
de talús i qualsevol altra operació per a acabar la unitat, mesurada sobre plànols de projecte

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

1 10,442 23,130 241,523 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,523

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

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

1 13,706 23,130 2,600 824,251 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 824,251

3 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1800-4000 kg de pes, col·locats amb grua

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

1 96,348 23,130 2,600 5.794,176 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.794,176

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 02  OBRES DE RECER
Titol 4 03  CONTRADIC

1 G3J42600 m3 Nucli. Formació de perfil amb tot-ú, provinent de pedrera, inclòs subministrament, el cànon de pedrera,
classificació i càrrega del material, col·locació concertada per mitjans terrestres i/o marítims, reperfilat
de talús i qualsevol altra operació per a acabar la unitat, mesurada sobre plànols de projecte
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Projecte constructiu del Port de Cubelles

AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 3

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

1 48,840 55,325 2.702,073 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.702,073

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

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

1 10,872 55,325 2,600 1.563,883 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.563,883

3 G3J42601 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 50 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

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

1 25,236 55,325 2,600 3.630,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.630,072

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 03  MOLLS I PANTALANS

1 G3J5 m3 Formació de banqueta amb escullera de pes major o igual a 200 kg, provinent de pedrera, inclòs
subministrament, el cànon de pedrera, classificació i càrrega del material, col·locació per mitjans terrestres i/o
marítims, reperfilat de talús i qualsevol altra operació per a acabar la unitat,

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

1 Moll 5m 255,900 42,250 10.811,775 C#*D#*E#*F#

2 Moll 3m 593,460 20,250 12.017,565 C#*D#*E#*F#

3 Pantalans 1.297,160 20,250 26.267,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49.096,830

2 G3J51 m2 Enrasament de banqueta d'escullera amb graves de 5 cm de gruix, per a la col·locació dels blocs
de formigó. S'inclou material d'aportació, abocament, estesa i anivellament així com els equips de
submarinisme. Tot niclòs completament acabat.

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

1 Moll 3m 593,460 3,000 1.780,380 C#*D#*E#*F#

2 Moll 5m 255,900 5,000 1.279,500 C#*D#*E#*F#

3 P1 61,920 3,000 185,760 C#*D#*E#*F#

4 P2 90,680 3,000 272,040 C#*D#*E#*F#

5 P3 131,350 3,000 394,050 C#*D#*E#*F#

6 P4 163,540 3,000 490,620 C#*D#*E#*F#

7 P5 179,690 3,000 539,070 C#*D#*E#*F#

8 P6 101,530 3,000 304,590 C#*D#*E#*F#

9 P7 102,140 3,000 306,420 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu del Port de Cubelles

AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 4

10 P8 115,370 3,000 346,110 C#*D#*E#*F#

11 P9 138,960 3,000 416,880 C#*D#*E#*F#

12 P10 114,000 3,000 342,000 C#*D#*E#*F#

13 P11 97,980 3,000 293,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.951,360

3 G3J52 u Subministre i col·locació formant piles de blocs prefabricats de formigó alleugerit HM-30/B/20/I+Qb, de
dimensions 3x2,5x1 m i 0,3 m d'espessor, amb formigonat in situ de l'interior del bloc, per a l'execució de piles
de pantalans. Tot inclòs completament acabat.

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

1 P1 61,920 8,500 2,500 1,000 19,212 C#/D#*E#+F#

2 P2 90,680 8,500 2,500 1,000 27,671 C#/D#*E#+F#

3 P3 131,350 8,500 2,800 1,000 44,268 C#/D#*E#+F#

4 P4 163,540 8,500 2,800 1,000 54,872 C#/D#*E#+F#

5 P5 179,690 8,500 2,800 1,000 60,192 C#/D#*E#+F#

6 P6 101,530 8,500 2,800 1,000 34,445 C#/D#*E#+F#

7 P7 102,140 8,500 2,800 1,000 34,646 C#/D#*E#+F#

8 P8 115,370 8,500 3,400 1,000 47,148 C#/D#*E#+F#

9 P9 138,960 8,500 4,000 1,000 66,393 C#/D#*E#+F#

10 P10 114,000 8,500 4,000 1,000 54,647 C#/D#*E#+F#

11 P11 97,980 8,500 4,000 1,000 47,108 C#/D#*E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 490,602

4 G3J53 m2 Subministre i col·locació sobre les piles de placa alveolar prefabricada de formigó armat dimensionada per a
sobrecàrrega d'ús 10 kN/m2 i forces laterals de 200 kN+5 kN/ml, amplària de 3 o 5 m i pas interior de serveis,
mitjançant mitjans marítims o terrestres. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Moll 3m 593,460 3,000 1.780,380 C#*D#*E#*F#

2 Moll 5m 255,900 5,000 1.279,500 C#*D#*E#*F#

3 P1 61,920 3,000 185,760 C#*D#*E#*F#

4 P2 90,680 3,000 272,040 C#*D#*E#*F#

5 P3 131,350 3,000 394,050 C#*D#*E#*F#

6 P4 163,540 3,000 490,620 C#*D#*E#*F#

7 P5 179,690 3,000 539,070 C#*D#*E#*F#

8 P6 101,530 3,000 304,590 C#*D#*E#*F#

9 P7 102,140 3,000 306,420 C#*D#*E#*F#

10 P8 115,370 3,000 346,110 C#*D#*E#*F#

11 P9 138,960 3,000 416,880 C#*D#*E#*F#

12 P10 114,000 3,000 342,000 C#*D#*E#*F#

13 P11 97,980 3,000 293,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.951,360
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Projecte constructiu del Port de Cubelles

AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 5

5 G3J54 m Subministre i col·locació de defensa de pantalà de fusta, tractada en autoclau especial per a exteriors, ancorada
a llosa mitjançant
perns expansius. Inclós perforació

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

1 Moll 3m 593,460 593,460 C#*D#*E#*F#

2 Moll 5m 255,900 255,900 C#*D#*E#*F#

3 P1 61,920 2,000 123,840 C#*D#*E#*F#

4 P2 90,680 2,000 181,360 C#*D#*E#*F#

5 P3 131,350 2,000 262,700 C#*D#*E#*F#

6 P4 163,540 2,000 327,080 C#*D#*E#*F#

7 P5 179,690 2,000 359,380 C#*D#*E#*F#

8 P6 101,530 2,000 203,060 C#*D#*E#*F#

9 P7 102,140 2,000 204,280 C#*D#*E#*F#

10 P8 115,370 2,000 230,740 C#*D#*E#*F#

11 P9 138,960 2,000 277,920 C#*D#*E#*F#

12 P10 114,000 2,000 228,000 C#*D#*E#*F#

13 P11 97,980 2,000 195,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.443,680

6 G3J55 u Mort de fondeig prefabricat de 200 kg de formigó en massa HM-30/B/20/I-Qb

AMIDAMENT DIRECTE 614,000

7 G3J56 u Unitat de col·locació de tren de fondeig, inclòs transport, càrrega i col·locació de les unitats que conformen
el tren i enterrament parcial de 20 cm del mort, per mitjans terretres i/o marítims. Tot inclòs completament
acabat

AMIDAMENT DIRECTE 614,000

8 G3J57 m3 Reblert de molls amb material procedent de la pròpia excavació

AMIDAMENT DIRECTE 5.696,000

9 G3J58 u Pila de dos blocs de formigó HM-30/B/20/I+Qb de 2,5x3x2,5 per a moll. Inclou subministrament i muntatge. Tot
inclòs, completament acabat.

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

1 Moll 3m 593,460 3,000 197,820 C#/D#

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,820

10 G3J59 u Blocs moll

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

1 Moll 5m 255,900 3,000 85,300 C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 85,300

EUR



Projecte constructiu del Port de Cubelles

AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 6

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 04  PORT SEC
Titol 4 01  ENDERROCS I DEMOLICIONS

1 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

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

1 Dissipadors de formigó 124,000 10,467 1,000 1.297,908 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.297,908

2 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

2 129,950 129,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,950

3 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.529,900

4 F21QA001 ml Desmuntatge de barana metàl·lica, incloent l'enderroc de daus de formigó, i càrrega manueal o mecànica a de
l'equipament i la runa a camió o contenidor

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

1 177,310 177,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,310

5 G2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 209,520 209,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,520

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 04  PORT SEC
Titol 4 02  MOVIMENT DE TERRES

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

AMIDAMENT DIRECTE 32.470,000

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

EUR



Projecte constructiu del Port de Cubelles

AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 7

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

1 A-B 1.760,000 1.760,000 C#*D#*E#*F#

2 B-C 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 C-D 3.897,000 3.897,000 C#*D#*E#*F#

4 D-E 8.243,000 8.243,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.900,000

3 G2261212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

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

1 Terraplenat 1.931,000 1.931,000 C#*D#*E#*F#

2 Estesa de material compactat 13.900,000 1.356,580 12.543,420 C#-D#

TOTAL AMIDAMENT 14.474,420

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 04  PORT SEC
Titol 4 03  XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 01  XARXA DE RESIDUALS

1 G222C243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
material deixat a la vora o carregat sobre camió o contenidor.

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

1 Tram 1 399,820 3,000 1.199,460 C#*D#*E#*F#

2 Tram 2 21,380 3,000 64,140 C#*D#*E#*F#

3 Tram 3 2,300 3,000 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.270,500

2 GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 Tram 1 399,820 399,820 C#*D#*E#*F#

2 Tram 2 21,380 21,380 C#*D#*E#*F#

3 Tram 3 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 423,500

3 GD7JG111 u Connexió escomeses a col·lector. Inclou peces especials i eines auxiliars. Tot inclòs, completament acabat

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de 25 a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

EUR



Projecte constructiu del Port de Cubelles

AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 8

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

1 Tram 1 399,820 3,000 1.199,460 C#*D#*E#*F#

2 Tram 2 21,380 3,000 64,140 C#*D#*E#*F#

3 Tram 3 2,300 3,000 6,900 C#*D#*E#*F#

4 volum canonada 423,500 0,049 -20,7515 C#*-D#

TOTAL AMIDAMENT 1.249,748

5 G2225531 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

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

1 P1 1,500 3,142 4,713 C#*D#*E#*F#

2 P2 2,830 3,142 8,892 C#*D#*E#*F#

3 P3 1,500 3,142 4,713 C#*D#*E#*F#

4 P4 2,938 3,142 9,231 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,549

6 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

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

1 P1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

2 P2 2,830 2,830 C#*D#*E#*F#

3 P3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

4 P4 2,938 2,938 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,768

7 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 GDB2944B u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de
diàmetre 50 cm

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 GD7GJ000 u Estació depuradora d'aigues residuals prefabricada, totalment instal·lada i conectada

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

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

2 Aigues de sentina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU

EUR



Projecte constructiu del Port de Cubelles

AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 9

Titol 3 04  PORT SEC
Titol 4 03  XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 02  XARXA DE DRENATGE

1 GD5J4F08 u Subministre i col·locació de pou embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, inclòs reixa i excavació necessària. Tot inclòs
totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

2 G222C243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
material deixat a la vora o carregat sobre camió o contenidor.

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

1 655,410 3,000 1.966,230 C#*D#*E#*F#

2 84,540 3,000 253,620 C#*D#*E#*F#

3 98,380 3,000 295,140 C#*D#*E#*F#

4 660,220 3,000 1.980,660 C#*D#*E#*F#

5 17,930 3,000 53,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.549,440

3 GD7JN145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 Col·lector 1 399,690 399,690 C#*D#*E#*F#

2 Col·lector 3 255,720 255,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 655,410

4 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 Embornals 1 20,280 20,280 C#*D#*E#*F#

2 Embornals 2 64,260 64,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,540

5 GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 Embornals 3 28,730 28,730 C#*D#*E#*F#

2 Embornals 4 69,660 69,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,390

6 GD7JG111 u Connexió escomeses a col·lector. Inclou peces especials i eines auxiliars. Tot inclòs, completament acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

2 escomeses 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

7 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de 25 a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Rasa 4.549,990 4.549,990 C#*D#*E#*F#

2 d200 2,650 -2,65 -C#

3 d250 4,830 -4,83 -C#

4 d500 128,620 -128,62 -C#

5 d600 186,580 -186,58 -C#

6 d700 6,900 -6,9 -C#

TOTAL AMIDAMENT 4.220,410

8 G2225531 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

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

1 P1 1,500 3,142 4,713 C#*D#*E#*F#

2 P2 2,810 3,142 8,829 C#*D#*E#*F#

3 P3 1,500 3,142 4,713 C#*D#*E#*F#

4 P4 2,920 3,142 9,175 C#*D#*E#*F#

5 P5 1,500 3,142 4,713 C#*D#*E#*F#

6 P6 2,830 3,142 8,892 C#*D#*E#*F#

7 P7 1,500 3,142 4,713 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,748

9 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

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

1 P1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

2 P2 2,810 2,810 C#*D#*E#*F#

3 P3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

4 P4 2,920 2,920 C#*D#*E#*F#

5 P5 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

6 P6 2,830 2,830 C#*D#*E#*F#

7 P7 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,560

10 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 GDB2944B u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de
diàmetre 50 cm

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

12 GD7JN111 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 600 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 Col·lector 2 399,690 399,690 C#*D#*E#*F#

2 Col·lector 4 260,530 260,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 660,220

13 GD7JN112 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 600 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 Col·lector 1+2 17,930 17,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,930

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 04  PORT SEC
Titol 4 04  ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

1 PPA00001 u Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua existent, totalment acabada. Inclou reposició de
paviment i carrega i transport de runa a abocador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

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

1 d25 843,270 1,000 0,500 421,635 C#*D#*E#*F#

2 d50 65,440 1,000 0,500 32,720 C#*D#*E#*F#

3 d63 24,330 1,000 0,500 12,165 C#*D#*E#*F#

4 d150 438,850 1,000 0,500 219,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 685,945

3 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 d25 843,270 1,000 0,500 421,635 C#*D#*E#*F#
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2 d50 65,440 1,000 0,500 32,720 C#*D#*E#*F#

3 d63 24,330 1,000 0,500 12,165 C#*D#*E#*F#

4 d150 438,850 1,000 0,500 219,425 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 685,945

4 GFB19423 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

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

1 d25 rases 843,270 843,270 C#*D#*E#*F#

2 d25 molls i pantalans 1.615,870 1.615,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.459,140

5 GFB19424 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

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

1 d50 rases 65,440 65,440 C#*D#*E#*F#

2 d50 molls i pantalans 200,880 200,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,320

6 GFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

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

1 d63 rases 24,330 24,330 C#*D#*E#*F#

2 d63 molls i pantalans 326,670 326,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 351,000

7 GFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

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

1 d150 rases 438,850 438,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 438,850

8 GDG3UA2 m Cinta de senyalització de servei soterrat. Totalment col·locada

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

1 d25 843,270 843,270 C#*D#*E#*F#

2 d50 65,440 65,440 C#*D#*E#*F#

3 d63 24,330 24,330 C#*D#*E#*F#

4 d150 438,850 438,850 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.371,890

9 GN32E424 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 89)

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

10 GN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 88)

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

11 GJS1U001 u Boca de reg enterrada, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit material metàl.lic
per a
connexió amb la canonada, instal.lada (P - 82)

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

12 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 m de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a
la
canonada (P - 84)

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 04  PORT SEC
Titol 4 05  XARXA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

1 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

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

1 1.629,000 0,500 1,000 814,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 814,500

2 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 excavació rasa 814,500 814,500 C#*D#*E#*F#

2 reblert sorra 162,900 -162,9 -C#

TOTAL AMIDAMENT 651,600

3 GDG3UA2 m Cinta de senyalització de servei soterrat. Totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1.629,290
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4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

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

1 1.629,000 0,500 0,200 162,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,900

5 GHGQUA u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment isntal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material
auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 77)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 GGD2314D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

7 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

8 GG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

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

1 Línies I 20,200 20,200 C#*D#*E#*F#

2 435,910 435,910 C#*D#*E#*F#

3 66,960 66,960 C#*D#*E#*F#

4 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

5 240,500 240,500 C#*D#*E#*F#

6 260,150 260,150 C#*D#*E#*F#

7 259,510 259,510 C#*D#*E#*F#

8 19,440 19,440 C#*D#*E#*F#

9 Línies E 118,310 118,310 C#*D#*E#*F#

10 Línies A 118,310 118,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.629,290

9 PPA0002 u Partida alçada a justificar per a treballs de connexió a xarxa actual

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 GHN001 u Subministre i col·locació de balisa model RAMA, amb base de fosa d'alumini i equip electrònic per a l'ampada de
fluorescència compacta de 36 W, cargols d'acer inoxidable. (P - 79)

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

11 GHN002 u Subministrament i col·locació de norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge (P - 102)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 614,000 2,000 1.228,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.228,000

12 GG312584 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 Línies A 118,310 118,310 C#*D#*E#*F#

2 105,840 105,840 C#*D#*E#*F#

3 67,970 67,970 C#*D#*E#*F#

4 61,240 61,240 C#*D#*E#*F#

5 90,590 90,590 C#*D#*E#*F#

6 270,870 270,870 C#*D#*E#*F#

7 130,990 130,990 C#*D#*E#*F#

8 162,840 162,840 C#*D#*E#*F#

9 179,110 179,110 C#*D#*E#*F#

10 98,650 98,650 C#*D#*E#*F#

11 200,880 200,880 C#*D#*E#*F#

12 103,990 103,990 C#*D#*E#*F#

13 115,260 115,260 C#*D#*E#*F#

14 103,540 103,540 C#*D#*E#*F#

15 143,030 143,030 C#*D#*E#*F#

16 114,670 114,670 C#*D#*E#*F#

17 151,270 151,270 C#*D#*E#*F#

18 56,490 56,490 C#*D#*E#*F#

19 Línies E 2.275,540 2.275,540 C#*D#*E#*F#

20 61,920 61,920 C#*D#*E#*F#

21 90,870 90,870 C#*D#*E#*F#

22 132,840 132,840 C#*D#*E#*F#

23 164,275 164,275 C#*D#*E#*F#

24 179,260 179,260 C#*D#*E#*F#

25 97,270 97,270 C#*D#*E#*F#

26 102,010 102,010 C#*D#*E#*F#

27 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

28 102,140 102,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.595,665

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 04  PORT SEC
Titol 4 06  PAVIMENTACIÓ
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1 F9GABB43 m3 Paviment de formigó vibrat HP40 de resistencia a flexotracció, amb granulat de pedra calcària i ciment CEM
II/B-S/32.5 i fluidificant, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts
tallats en fresc (P - 5)

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

1 zona vial 2.870,070 0,200 574,014 C#*D#*E#*F#

2 marina seca 14.892,530 0,260 3.872,058 C#*D#*E#*F#

3 taller 2.079,820 0,290 603,148 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.049,220

2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge
del material al 98% del PM

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

1 zona vial 2.870,070 0,250 717,518 C#*D#*E#*F#

2 marina seca 14.892,530 0,250 3.723,133 C#*D#*E#*F#

3 taller 2.079,820 0,250 519,955 C#*D#*E#*F#

4 tot-ú reciclat 1.360,200 0,850 -1156,17 -C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 3.804,436

3 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 46,200 46,200 C#*D#*E#*F#

2 267,220 267,220 C#*D#*E#*F#

3 260,840 260,840 C#*D#*E#*F#

4 336,160 336,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 910,420

4 F9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior , sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

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

1 2.207,370 2.207,370 C#*D#*E#*F#

2 panot estriat 28,740 -28,74 -C#

TOTAL AMIDAMENT 2.178,630

5 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 7,180 4,000 28,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,720

6 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llamborda 2.178,630 0,160 348,581 C#*D#*E#*F#

2 panot estriat 28,720 0,160 4,595 C#*D#*E#*F#

3 graons 728,210 0,345 251,232 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 604,408

7 G9851509 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

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

1 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

2 4,160 4,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,760

8 G9STEP m3 Construcció d'escala amb graons de formigó prefabricat

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

1 728,210 0,300 218,463 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,463

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 04  PORT SEC
Titol 4 07  JARDINERIA I REG

1 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

AMIDAMENT DIRECTE 1.318,130

2 GR2BA7D5 m2 Rasclada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip d'anivellar d'una
amplària de treball de 300 cm, per a un pendent inferior al 12 %

AMIDAMENT DIRECTE 1.318,130

3 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

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

1 1.318,130 1,000 1.318,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.318,130

4 GRAA0001 m3 Adequació de sòl vegetal provinent de l'obra

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

1 Jardineres 90,000 1,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#
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2 Zona verda 1.318,130 0,300 395,439 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 485,439

5 GR4T6012 u Subministrament d'olivera d'alçària 1,2 a 1,5 m, en contenidor (P-109)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GR4T6010 u Plantació de tamarix gallica a jardineres

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

1 90,000 2,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

7 GR4T6011 u Subministrament de tamarix gallica, en contenidor

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

1 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

8 GR652251 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, d'1 a 1,5 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació
de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

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

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

2 palmeres 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

9 GR45A510 u Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 04  PORT SEC
Titol 4 08  MOBILIARI URBÀ

1 FQ221031 u Subministrament i col·locació de paperera model Argo Plus de la casa Fundició Dúctil Benito, o similar,
ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

2 FQ113250 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC model NeoBarcino, de la casa Fundició Dúctil Benito, o
similar, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FQESTACA u Subministre i col·locació d'estaca de fusta per a  tancament perimetral

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 52,000

4 FQB21513 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, model Oval de la casa Fundició Dúctil
Benito o similar, rectangular de 1x0,45 m, de 0,5 m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 04  PORT SEC
Titol 4 09  SENYALITZACIÓ

1 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, línies contínues o discontinues, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclòs el premarcatge

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

1 pas de vianants 25,200 4,000 100,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,800

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 04  PORT SEC
Titol 4 10  EDIFICACIONS

1 GEBENZIN u Edificació del punt de subministrament de combustible, inclosa la cimentació, estructura, tancaments i
instal·lacions, totalment acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GEROJA m2 Edificació destinada a Creu Roja, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 484,000

3 GECAPIT m2 Edificació destinada a Capitania, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

4 GEEMBARC m2 Edificació destinada a magatzem d'embarcacions en marina seca, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions,
totalment acabada.

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

1 3,500 7,000 230,000 5.635,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.635,000

5 GETALLER m2 Edificació destinada a Taller, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 1.502,000

6 GESOCIAL m2 Edificació destinada a local social, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

EUR



Projecte constructiu del Port de Cubelles

AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 20

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 01  PORT ESPORTIU
Titol 3 04  PORT SEC
Titol 4 11  EQUIPAMENTS PORTUARIS

1 GM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió in corporada, pintat, amb armari muntat
superficialment i flotador salvavides

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 614,000

3 GLPE0000U u Pòrtic elevador de 25t, totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GGRUA u Grua de 7,5 t

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PABALISA u Partida alçada a justificar per al balisament de la bocana

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PARAMPA u Partida alçada a justificar per al subministre i col·locació de les rampes d'avarada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 02  PASSEIG MARÍTIM
Titol 3 01  ENDERROCS I DEMOLICIONS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#

3 91,810 91,810 C#*D#*E#*F#

4 16,660 16,660 C#*D#*E#*F#

5 12,460 12,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,310

2 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

EUR



Projecte constructiu del Port de Cubelles

AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 21

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

1 1.040,700 2,000 2.081,400 C#*D#*E#*F#

2 65,310 2,000 130,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.212,020

3 G2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 257,740 257,740 C#*D#*E#*F#

2 87,870 87,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,610

4 G2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 464,170 464,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 464,170

5 F21QA001 ml Desmuntatge de barana metàl·lica, incloent l'enderroc de daus de formigó, i càrrega manueal o mecànica a de
l'equipament i la runa a camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 36,020

6 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 2.579,560

7 F21H1001 u Desmuntatge pal telèfon o BT, enderroc de fonament de formigó amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega sobre camió o contenidor i transport i deposició de la runa sobrant a abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions i càrrega i tranpost a dipòsit per a ús posterior.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor i transport a abocador

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

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

4 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 155,000

10 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor  i transport a abocador

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 F21QQC03 u Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de formigó, aplec de l'equipament per a ús posterior, càrrega
manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i transport a abocador

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

12 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 02  PASSEIG MARÍTIM
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

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

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

1 vorera 2.020,000 2.020,000 C#*D#*E#*F#

2 calçada 970,000 970,000 C#*D#*E#*F#

3 carril bici 907,000 907,000 C#*D#*E#*F#

4 pàrquing 4.875,000 4.875,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.772,000

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

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

1 Vorera 2.020,000 0,240 61,700 423,100 C#*D#-E#

2 Carril bici 970,000 0,180 0,000 174,600 C#*D#-E#

3 Calçada 907,000 0,400 257,400 105,400 C#*D#-E#

TOTAL AMIDAMENT 703,100

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 02  PASSEIG MARÍTIM
Titol 3 03  XARXA DE DRENATGE

1 G222C243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
material deixat a la vora o carregat sobre camió o contenidor.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D500 269,940 3,000 809,820 C#*D#*E#*F#

2 D200 22,690 3,000 68,070 C#*D#*E#*F#

3 D250 13,090 3,000 39,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 917,160

2 GD5J4F08 u Subministre i col·locació de pou embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, inclòs reixa i excavació necessària. Tot inclòs
totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 GD7JN145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 269,940

4 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 2,370 2,370 C#*D#*E#*F#

2 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

3 1,340 1,340 C#*D#*E#*F#

4 1,190 1,190 C#*D#*E#*F#

5 16,590 16,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,690

5 GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

2 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#

3 1,170 1,170 C#*D#*E#*F#

4 1,210 1,210 C#*D#*E#*F#

5 1,070 1,070 C#*D#*E#*F#

6 1,210 1,210 C#*D#*E#*F#

7 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,090

6 GD7JG111 u Connexió escomeses a col·lector. Inclou peces especials i eines auxiliars. Tot inclòs, completament acabat

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de 25 a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa 917,160 917,160 C#*D#*E#*F#

2 d500 269,940 0,196 -52,90824 -C#*D#

3 d200 13,090 0,034 -,44506 -C#*D#

4 d250 22,690 0,049 -1,11181 -C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 862,695

8 G2225531 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

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

1 P1 1,000 3,142 3,142 C#*D#*E#*F#

2 P2 2,700 3,142 8,483 C#*D#*E#*F#

3 P3 2,790 3,142 8,766 C#*D#*E#*F#

4 P4 2,840 3,142 8,923 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,314

9 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

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

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 P2 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#

3 P3 2,790 2,790 C#*D#*E#*F#

4 P4 2,840 2,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,330

10 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 GDB2944B u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de
diàmetre 50 cm

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 GD7JN000 u Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram municipal. Inclou reposició de paviment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 02  PASSEIG MARÍTIM
Titol 3 04  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170,360 0,500 1,000 85,180 C#*D#*E#*F#

2 11,540 0,500 1,000 5,770 C#*D#*E#*F#

3 24,600 0,500 1,000 12,300 C#*D#*E#*F#

4 27,980 0,500 1,000 13,990 C#*D#*E#*F#

5 338,610 0,500 1,000 169,305 C#*D#*E#*F#

6 24,720 0,500 1,000 12,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,905

2 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 170,360 0,300 1,000 51,108 C#*D#*E#*F#

2 11,540 0,300 1,000 3,462 C#*D#*E#*F#

3 24,600 0,300 1,000 7,380 C#*D#*E#*F#

4 27,980 0,300 1,000 8,394 C#*D#*E#*F#

5 338,610 0,300 1,000 101,583 C#*D#*E#*F#

6 24,720 0,300 1,000 7,416 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,343

3 GDG3UA2 m Cinta de senyalització de servei soterrat. Totalment col·locada

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

1 170,360 170,360 C#*D#*E#*F#

2 11,540 11,540 C#*D#*E#*F#

3 24,600 24,600 C#*D#*E#*F#

4 27,980 27,980 C#*D#*E#*F#

5 338,610 338,610 C#*D#*E#*F#

6 24,720 24,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 597,810

4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

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

1 rasa 298,905 298,905 C#*D#*E#*F#

2 rebliment propi 179,343 -179,343 -C#

3 prisma formigó 0,534 -,534 -C#

TOTAL AMIDAMENT 119,028

5 GDG3U070 m Prisma de canalització per a instal·lacions elèctriques format per 1 tub de diàmetre 40 mm i de gruix 1,2 mm de
PE rígid i dau de recobriment de 18X16 cm de formigó HM-20/P/20/I

EUR



Projecte constructiu del Port de Cubelles

AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 26

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

1 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,670

6 GHGQUA u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment isntal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material
auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 77)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GG380507 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en malla de connexió a terra

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

1 canalització 597,110 597,110 C#*D#*E#*F#

2 connexió fanals 26,000 2,000 0,500 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 623,110

8 GGD2314D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

9 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

10 GHM11F22 u Subministrament i col·locació de bàcul troncocònic d'acer galvanitzat d'11 metres d'alcària i 2 de sortint model
MERIDIANA de BALCONGRA o o equivalent, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
inclòs dau de formigó de fonamentació. Completament instal·latat i conectat.

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

11 GHN8X001 u model ESTILO STA-2507CC-IL de CARANDINI o equivalent, amb làmpada de 15o W d'HM, acoblada al suport.
Muntat sobre bàcul

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

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

12 GG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 597,810

13 GG312164 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 597,810

14 PPA0002 u Partida alçada a justificar per a treballs de connexió a xarxa actual
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 02  PASSEIG MARÍTIM
Titol 3 05  PAVIMENTACIÓ

1 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 287,700 287,700 C#*D#*E#*F#

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

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,700

2 F9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior , sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

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

1 2.136,390 2.136,390 C#*D#*E#*F#

2 panot estriat 12,580 -12,58 -C#

TOTAL AMIDAMENT 2.123,810

3 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 12,580 12,580 C#

TOTAL AMIDAMENT 12,580

4 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 llamborda 2.123,810 0,160 339,810 C#*D#*E#*F#

2 panot estriat 12,580 0,160 2,013 C#*D#*E#*F#

3 carril bici 970,870 0,180 174,757 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 516,580

5 G9851509 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

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

1 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 3,390 3,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,770

6 G9PA11C6 m2 Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de resines sintètiques amb partícules
de cautxú i pintura acrílica, d'aplicació manual, amb una dotació de 3 kg/m2

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

1 970,870 970,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 970,870

7 F97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

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

1 vial N 293,290 293,290 C#*D#*E#*F#

2 pàrquing 229,350 229,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 522,640

8 G9715M11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

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

1 522,640 0,200 0,200 20,906 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,906

9 F9671E59 m Vorada recta o corba de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó no
estructural vorada recta de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada
recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de
formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

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

1 382,570 382,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,570

10 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

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

1 calçada 973,460 973,460 C#*D#*E#*F#

2 pàrquing 4.899,010 4.899,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.872,470

11 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

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

1 calçada 973,460 973,460 C#*D#*E#*F#

2 fresat 1.106,010 1.106,010 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2.079,470

12 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge
del material al 98% del PM

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

1 calçada 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

2 pàrquing 4.899,010 0,250 1.224,753 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.225,053

13 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 calçada 973,460 0,050 2,660 129,470 C#*D#*E#*F#

2 pàrquing 4.899,010 0,050 2,366 579,553 C#*D#*E#*F#

3 fresat 1.106,010 0,020 2,366 52,336 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 761,359

14 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 calçada 973,460 0,050 2,355 114,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,625

15 G9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

AMIDAMENT DIRECTE 36,220

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 02  PASSEIG MARÍTIM
Titol 3 06  JARDINERIA I REG

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

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

1 clot palmeres 39,000 1,000 1,000 1,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

2 GRAA0001 m3 Adequació de sòl vegetal provinent de l'obra

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

1 clot palmeres 39,000 1,000 1,000 1,000 39,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 39,000

3 GR4T6012 u Subministrament d'olivera d'alçària 1,2 a 1,5 m, en contenidor (P-109)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GR4T6011 u Subministrament de tamarix gallica, en contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 162,000

5 GR652251 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, d'1 a 1,5 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació
de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

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

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

2 palmeres 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 GR45A510 u Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

7 GR4T6009 u Plantació tamarix gallica

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

1 324,000 2,000 162,000 C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 02  PASSEIG MARÍTIM
Titol 3 07  MOBILIARI URBÀ

1 MOB001 u Subministrament i col·locació de parquímetre. Inclòs la senyalització i connexió, tot acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FQ221031 u Subministrament i col·locació de paperera model Argo Plus de la casa Fundició Dúctil Benito, o similar,
ancorada amb dau de formigó

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 GQ006BIC u Aparca bicicletes AB-6 de 1800 x 550 x 500 mm (6 places) de ferro galvanitzat en calent. Es subministra amb kit
de muntatge i inclou transport a obra (P - 94)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FQ113250 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC model NeoBarcino, de la casa Fundició Dúctil Benito, o
similar, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 FQ11GC10 u Subministrament i col·locació de cadira de llistons de fusta tropical model NeoBarcino, de la casa Fundició Dúctil
Benito o similar, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 02  PASSEIG MARÍTIM
Titol 3 08  SENYALITZACIÓ

1 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, línies contínues o discontinues, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclòs el premarcatge

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

1 línies detenció 4,890 4,890 C#*D#*E#*F#

2 2,031 2,031 C#*D#*E#*F#

3 pas vianants 7,510 7,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,431

2 GBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

AMIDAMENT DIRECTE 4,950

3 GBA1U100 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua o discontinua de 10 cm, amb pintura acrídica blanca o blava, amb
màquina autopropulsada

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

1 Discontinua 76,990 76,990 C#*D#*E#*F#

2 Carril bici 391,000 391,000 C#*D#*E#*F#

3 Contenidors 8,730 8,730 C#*D#*E#*F#

4 zona blava 2.577,960 2.577,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.054,680

4 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, amb pintura acrílica amb microesferes de vidre, inclòs
el premarcat

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

1 cediu el pas pàrquing 0,672 0,672 C#*D#*E#*F#

2 stop 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

3 cediu carril bici 0,336 2,000 0,672 C#*D#*E#*F#

4 minusvalid 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,544

5 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 GBB22201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 GBBZ3011 u Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
sobre base de formigó. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 03  PROTECCIÓ DE COSTES (FORA D'ÀMBIT)
Titol 3 01  ESPIGÓ

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

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

1 8,779 47,870 2,600 1.092,652 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.092,652

2 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1800-4000 kg de pes, col·locats amb grua

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

1 Nou espigó 28,243 47,870 2,600 3.515,180 C#*D#*E#*F#

2 Material provinent enderroc 2.647,692 -2647,692 -C#

TOTAL AMIDAMENT 867,488

3 G3J42600 m3 Nucli. Formació de perfil amb tot-ú, provinent de pedrera, inclòs subministrament, el cànon de pedrera,
classificació i càrrega del material, col·locació concertada per mitjans terrestres i/o marítims, reperfilat
de talús i qualsevol altra operació per a acabar la unitat, mesurada sobre plànols de projecte

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

1 8,793 47,870 420,921 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,921

4 G3J42602 t Col·locació escullera reciclada provinent d'enderroc

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

1 1.018,343 2,600 2.647,692 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.647,692

5 PA00003 u Partida alçada a justificar per al muntatge i desmuntatge d'accés provisional per a camions i maquinària d'obra
mitjançant mota. Inclòs senyalñització i balisament

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 03  PROTECCIÓ DE COSTES (FORA D'ÀMBIT)
Titol 3 02  REGENERACIÓ DE PLATGES

1 G2HA1513 m3 Transport i abocament de material de dragatge dins de l'obra amb gànguil autopropulsat de 150 m3, amb
recorregut 1 milla marina. Inclou mitjans auxiliars per a l'estesa de sorra en platja

AMIDAMENT DIRECTE 184.534,000

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 03  PROTECCIÓ DE COSTES (FORA D'ÀMBIT)
Titol 3 03  DEMOLICIÓ ESPIGÓ EXISTENT

1 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

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

1 1.198,050 0,850 1.018,343 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.018,343

2 G241B035 m3 Transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

AMIDAMENT DIRECTE 1.018,343

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 GAMB001 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències per Contaminació Accidental d'Aigües Marines
de Catalunya (P - 35)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GAMB002 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí (P - 36)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 1.732,730

4 G2RMM3R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar
de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor

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

1 runa formigó 1.360,200 1.360,200 C#*D#*E#*F#
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2 runa asfalt 257,400 257,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.617,600

5 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

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

1 balanç de terres 1.356,580 1.356,580 C#*D#*E#*F#

2 pericons 79,000 0,600 0,600 28,440 C#*D#*E#*F#

3 embornals 38,000 0,800 0,300 9,120 C#*D#*E#*F#

4 excedent rases serveis 567,697 567,697 C#*D#*E#*F#

5 pous 102,613 102,613 C#*D#*E#*F#

6 terra vegetal 11.203,500 11.203,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.267,950

6 G2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 6,007

7 G2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 11,250

8 G2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 2,630

9 G2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 29,690

10 G2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 25,320

Obra 01  PORT DE CUBELLES
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 SIS pa Partida alçada a justificar per al compliment de l'Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 20,68000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 118,58000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra 159,56000 €

C13124CE h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb cullera prensora de 1900 l 180,43000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,44000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €

C1R1M3R0 h Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h,
autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat

12,60000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,62000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €

C4211100 h Draga de cullera amb pontó i equip amb cullera de 1000 l de capacitat 424,00000 €

C4311000 h Gànguil autopropulsat de 150 m3 172,00000 €

CR2B1225 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) de potència, amb equip per a rasclar i
amb una amplària de treball de 300 cm

33,25000 €
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CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

35,50000 €

CTRANSP u Transport especial 17,08000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,41000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,66000 €

B0331400 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm 17,16000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,90000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 18,38000 €

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

B0442900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes 14,17000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,41000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,43000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B064500C m3 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

55,93000 €

B064C32B m3 Formigó HM-30/B/10/I+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

75,22000 €

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

74,83000 €

B064E32C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

74,83000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

55,05000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,31000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B0731330HVLE kg Morter autonivellant en base ciment CEM II/AV 42.5 R, CT-C10-F3 per a capes base de paviments
en recrescuda i anivellament de sols a partir de 4 cm de gruix, 10 MPa de resistència a
compressió a 28 dies, fluïdesa 24±2cm (mesurat amb etalòmetre Lafarge) conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003, per a aplicar mitjançant bombeig per Aplicadors Certificats de Lafarge amb
preparació d'obra per a Agilia Suelo C, ref. Suelo-C-B de la serie Agilia de LAFARGE

0,05000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,27000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,48000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-200,00000 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de

32,00000 €



Projecte constructiu del Port de Cubelles

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/15 Pàg.: 5

MATERIALS

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

120,00000 €

B35B002 m2 Placa alveolar 157,67000 €

B35B1001 u Bloc formigó pantalans 249,33000 €

B35C1110 u Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de 138 kg de pes (1x0,3x0,2m) 4,50000 €

B89ZR000 kg Pintura acrílica 5,44000 €

B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

4,23000 €

B9671E50 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm 7,73000 €

B97422A1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 0,64000 €

B9851500 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 7,51000 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 10,82000 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14,36000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

53,50000 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

49,97000 €

B9PAA1C0 kg Aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de resines sintètiques i partícules de cautxú 4,89000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBA1U020 kg Pintura acrílica per a senyalització 7,78000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 51,39000 €

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de
gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixacions al paviment

155,01000 €

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 26,95000 €

BD351540 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

46,23000 €

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

40,83000 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

4,59000 €

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

6,61000 €

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

25,35000 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

103,40000 €

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

80,04000 €

BFB19420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,74000 €
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BFB1J320 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

7,04000 €

BG21RA10 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

0,92000 €

BG22TA10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,72000 €

BG312160 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,89000 €

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

8,01000 €

BG380500 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 0,23000 €

BGD23140 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2 m2 de superfície i de 2,5 mm de gruix 29,20000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,04000 €

BQ113250 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul, de
2,2 m de llargària, sense respatller i estructura de planxa d'acer, per a col·locar amb fixacions
mecàniques

625,50000 €

BQ11GC10 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

166,11000 €

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

165,87000 €

BQB21511 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, rectangular d'1 x 0,45 m, de
0,5 m d'alçària

818,00000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,09000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

4,82000 €

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària 4,27000 €

G4D10 m2 Plaques d'encofrat 20,00000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 72,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750

Subtotal: 21,15750 21,15750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750

Subtotal: 1,32750 1,32750

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360

Subtotal: 49,81360 49,81360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158

COST DIRECTE 72,51018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,51018

D060M0B2 m3 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

Rend.: 1,000 78,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500

Subtotal: 18,13500 18,13500

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,64000 = 30,44200

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,66000 = 12,77900

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

Subtotal: 58,94100 58,94100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18135

COST DIRECTE 78,54885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,54885
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 57,33840 57,33840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150

COST DIRECTE 78,92890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,92890
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P-1 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 50,00000 = 8,00000

Subtotal: 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 8,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,00000

P-2 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm
de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

Rend.: 1,000 68,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 19,47000 = 6,42510

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,30000 = 5,12600

Subtotal: 11,55110 11,55110

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,220 /R x 46,97000 = 10,33340

Subtotal: 10,33340 10,33340

Materials

BD351540 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000      x 46,23000 = 46,23000

Subtotal: 46,23000 46,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17327

COST DIRECTE 68,28777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,28777

P-3 F21H1001 u Desmuntatge pal telèfon o BT, enderroc de fonament
de formigó amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega sobre camió o contenidor i
transport i deposició de la runa sobrant a abocador.

Rend.: 1,000 151,14 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,15000 = 4,03000

Subtotal: 4,03000 4,03000
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Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 44,62000 = 4,46200

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,58000 = 1,65800

Subtotal: 6,12000 6,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06045

COST DIRECTE 10,21045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,21045

P-5 F21QA001 ml Desmuntatge de barana metàl·lica, incloent l'enderroc
de daus de formigó, i càrrega manueal o mecànica a
de l'equipament i la runa a camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,47000 = 0,58410

Subtotal: 0,58410 0,58410

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,030 /R x 68,31000 = 2,04930

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,030 /R x 15,41000 = 0,46230

Subtotal: 2,51160 2,51160

COST DIRECTE 3,09570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09570

P-6 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor i transport a
abocador

Rend.: 1,000 7,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,15000 = 5,03750

Subtotal: 5,03750 5,03750

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 16,58000 = 2,07250

Subtotal: 2,07250 2,07250

DESPESES AUXILIARS 15,00 % 0,75563

COST DIRECTE 7,86563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86563

P-7 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor  i transport a abocador

Rend.: 1,000 7,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,15000 = 5,03750

Subtotal: 5,03750 5,03750

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 16,58000 = 2,07250

Subtotal: 2,07250 2,07250

DESPESES AUXILIARS 15,00 % 0,75563

COST DIRECTE 7,86563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86563

P-8 F21QQC03 u Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de
formigó, aplec de l'equipament per a ús posterior,
càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador

Rend.: 1,000 7,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,15000 = 5,03750

Subtotal: 5,03750 5,03750

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 16,58000 = 2,07250

Subtotal: 2,07250 2,07250

DESPESES AUXILIARS 15,00 % 0,75563

COST DIRECTE 7,86563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86563

P-9 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 42,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,15000 = 4,03000

Subtotal: 4,03000 4,03000

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,67000 = 1,73400

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,00000 = 3,00000

Subtotal: 4,73400 4,73400

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 18,77000 = 33,78600

Subtotal: 33,78600 33,78600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06045

COST DIRECTE 42,61045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,61045

P-10 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 73,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

Subtotal: 12,25650 12,25650

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,90000 = 0,73500

Subtotal: 0,73500 0,73500

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 57,38000 = 60,24900

Subtotal: 60,24900 60,24900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18385

COST DIRECTE 73,42435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,42435

P-11 F9671E59 m Vorada recta o corba de peces de formigó amb rigola,
monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó no
estructural vorada recta de peces de formigó amb
rigolavorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 29,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,280 /R x 23,30000 = 6,52400

A0140000 h Manobre 0,421 /R x 19,47000 = 8,19687

Subtotal: 14,72087 14,72087

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1177      x 55,05000 = 6,47939

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,48000 = 0,06401

B9671E50 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
monocapa, 35x20 cm

1,050      x 7,73000 = 8,11650
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Subtotal: 14,65990 14,65990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22081

COST DIRECTE 29,60158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,60158

P-12 F97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 9,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 5,63350 5,63350

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,050 /R x 1,44000 = 0,07200

Subtotal: 0,07200 0,07200

Materials

B97422A1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4
cm, per a rigoles

5,050      x 0,64000 = 3,23200

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 160,16000 = 0,16016

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 33,31000 = 0,41971

Subtotal: 3,81187 3,81187

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08450

COST DIRECTE 9,60187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,60187

P-13 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 30,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,47000 = 5,25690

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 23,30000 = 10,01900

Subtotal: 15,27590 15,27590

Materials

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 10,82000 = 11,03640

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,27000 = 0,83385

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,16000 = 0,49650

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,25000 = 0,01250

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 72,51018 = 2,21881
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Subtotal: 14,59806 14,59806

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22914

COST DIRECTE 30,10310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,10310

P-14 F9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

Rend.: 1,000 21,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 20,15000 = 0,40300

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,095 /R x 23,30000 = 2,21350

A0140000 h Manobre 0,175 /R x 19,47000 = 3,40725

Subtotal: 6,02375 6,02375

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 8,67000 = 0,17340

Subtotal: 0,17340 0,17340

Materials

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

1,020      x 14,36000 = 14,64720

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 18,77000 = 0,86342

Subtotal: 15,51062 15,51062

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09036

COST DIRECTE 21,79813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,79813

P-15 F9GABB43 m3 Paviment de formigó vibrat HP40 de resistencia a
flexotracció, amb granulat de pedra calcària i ciment
CEM
II/B-S/32.5 i fluidificant, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i
junts tallats en fresc (P - 5)

Rend.: 1,000 64,28 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-16 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,15000 = 2,01500

Subtotal: 2,01500 2,01500

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 10,69000 = 1,06900

Subtotal: 1,06900 1,06900
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05038

COST DIRECTE 3,13438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13438

P-17 FK241FF1 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510
amb connexions embridades de 150 mm de diàmetre,
de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat
entre tubs (P-7)

Rend.: 1,000 2.149,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 FQ113250 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
model NeoBarcino, de la casa Fundició Dúctil Benito,
o similar, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 647,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

Subtotal: 21,77500 21,77500

Materials

BQ113250 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de
llargària, sense respatller i estructura de planxa
d'acer, per a col·locar amb fixacions mecàniques

1,000      x 625,50000 = 625,50000

Subtotal: 625,50000 625,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54438

COST DIRECTE 647,81938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 647,81938

P-19 FQ11GC10 u Subministrament i col·locació de cadira de llistons de
fusta tropical model NeoBarcino, de la casa Fundició
Dúctil Benito o similar, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 189,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 23,30000 = 12,34900

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 19,47000 = 10,31910

Subtotal: 22,66810 22,66810

Materials

BQ11GC10 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

1,000      x 166,11000 = 166,11000

Subtotal: 166,11000 166,11000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56670

COST DIRECTE 189,34480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,34480

P-20 FQ221031 u Subministrament i col·locació de paperera model
Argo Plus de la casa Fundició Dúctil Benito, o similar,
ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 199,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,47000 = 14,60250

Subtotal: 23,92250 23,92250

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,62000 = 2,71500

Subtotal: 2,71500 2,71500

Materials

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

1,000      x 165,87000 = 165,87000

D060M0B2 m3 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

0,0792      x 78,54885 = 6,22107

Subtotal: 172,09107 172,09107

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35884

COST DIRECTE 199,08741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,08741

P-21 FQB21513 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura
color negre forja, model Oval de la casa Fundició
Dúctil Benito o similar, rectangular de 1x0,45 m, de
0,5 m d'alçària, col·locada superficialment sense
fixacions

Rend.: 1,000 835,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 8,55400 8,55400

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 42,27000 = 8,45400

Subtotal: 8,45400 8,45400

Materials

BQB21511 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura
color negre forja, rectangular d'1 x 0,45 m, de 0,5 m
d'alçària

1,000      x 818,00000 = 818,00000
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Subtotal: 818,00000 818,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21385

COST DIRECTE 835,22185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 835,22185

P-22 FQESTACA u Subministre i col·locació d'estaca de fusta per a
tancament perimetral

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materials

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària

1,000      x 4,27000 = 4,27000

Subtotal: 4,27000 4,27000

COST DIRECTE 7,19050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19050

P-23 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,003 /R x 26,91000 = 0,08073

Subtotal: 0,08073 0,08073

Maquinària

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0015 /R x 35,50000 = 0,05325

C1503000 h Camió grua 0,0015 /R x 44,62000 = 0,06693

Subtotal: 0,12018 0,12018

Materials

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,92000 = 0,18400

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 6,09000 = 0,18270

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,25000 = 0,00250

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 4,82000 = 0,14460
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Subtotal: 0,98255 0,98255

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00121

COST DIRECTE 1,18467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18467

P-24 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 22,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

A0150000 h Manobre especialista 0,320 /R x 20,15000 = 6,44800

Subtotal: 14,23600 14,23600

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,160 /R x 16,58000 = 2,65280

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 71,05000 = 5,17955

Subtotal: 7,83235 7,83235

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21354

COST DIRECTE 22,28189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,28189

P-25 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 25,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,440 /R x 20,15000 = 8,86600

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

Subtotal: 16,65400 16,65400

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 71,05000 = 5,17955

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,220 /R x 16,58000 = 3,64760

Subtotal: 8,82715 8,82715

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24981

COST DIRECTE 25,73096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,73096

P-26 G2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
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Subtotal: 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 1,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20000

P-27 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 68,31000 = 2,73240

Subtotal: 3,93240 3,93240

COST DIRECTE 3,93240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93240

P-28 G2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,005 /R x 68,31000 = 0,34155

Subtotal: 1,54155 1,54155

COST DIRECTE 1,54155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54155

P-29 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,002 /R x 86,18000 = 0,17236

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /R x 68,31000 = 3,27888

Subtotal: 3,45124 3,45124

COST DIRECTE 3,45124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45124
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P-30 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,15000 = 0,06045

A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 23,30000 = 0,03495

Subtotal: 0,09540 0,09540

Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 92,39000 = 0,13859

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 86,18000 = 0,08618

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 41,62000 = 0,06243

Subtotal: 0,28720 0,28720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00143

COST DIRECTE 0,38403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38403

P-31 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions i càrrega i tranpost a
dipòsit per a ús posterior.

Rend.: 1,000 31,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,30000 = 8,15500

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,15000 = 10,07500

Subtotal: 18,23000 18,23000

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,78000 = 2,72300

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 46,97000 = 3,14699

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 50,00000 = 2,83000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 68,31000 = 4,57677

Subtotal: 13,27676 13,27676

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27345

COST DIRECTE 31,78021
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,78021

P-32 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,022 /R x 86,18000 = 1,89596
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Subtotal: 1,89596 1,89596

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 2,09358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09358

P-33 G2225531 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny
de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 15,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2934 /R x 50,00000 = 14,67000

Subtotal: 14,67000 14,67000

COST DIRECTE 15,64350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,64350

P-34 G222C243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i material deixat a la vora o carregat
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 6,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,47000 = 0,77880

Subtotal: 0,77880 0,77880

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,040 /R x 145,06000 = 5,80240

Subtotal: 5,80240 5,80240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01168

COST DIRECTE 6,59288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59288

P-35 G2261212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562

Subtotal: 2,14314 2,14314
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COST DIRECTE 2,14314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14314

P-36 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 6,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 20,15000 = 1,61200

Subtotal: 1,61200 1,61200

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,080 /R x 8,67000 = 0,69360

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,080 /R x 50,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,69360 4,69360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02418

COST DIRECTE 6,32978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32978

P-37 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de 25 a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 4,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,15000 = 1,00750

Subtotal: 1,00750 1,00750

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 12,27000 = 0,61350

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 50,00000 = 2,50000

Subtotal: 3,11350 3,11350

COST DIRECTE 4,12100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12100

P-38 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 86,18000 = 0,56017

Subtotal: 0,56017 0,56017
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COST DIRECTE 0,56017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56017

P-39 G241B035 m3 Transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,095 /R x 31,33000 = 2,97635

Subtotal: 2,97635 2,97635

COST DIRECTE 2,97635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,97635

P-40 G2H22211 m3 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària,
en zona de sorres, amb draga de cullera de 1000 l i
càrrega de material sobre gànguil. Inclou acopi del
material dragat

Rend.: 1,000 8,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C4211100 h Draga de cullera amb pontó i equip amb cullera de
1000 l de capacitat

0,020 /R x 424,00000 = 8,48000

Subtotal: 8,48000 8,48000

COST DIRECTE 8,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48000

P-41 G2H32231 m3 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb excavadora de
cullera prensora de 1900 l i càrrega de material sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13124CE h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb cullera prensora de 1900 l

0,008 /R x 180,43000 = 1,44344

Subtotal: 1,44344 1,44344

COST DIRECTE 1,44344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44344

P-42 G2HA1513 m3 Transport i abocament de material de dragatge dins
de l'obra amb gànguil autopropulsat de 150 m3, amb
recorregut 1 milla marina. Inclou mitjans auxiliars per
a l'estesa de sorra en platja

Rend.: 1,000 3,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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C4311000 h Gànguil autopropulsat de 150 m3 0,019 /R x 172,00000 = 3,26800

Subtotal: 3,26800 3,26800

COST DIRECTE 3,26800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26800

P-43 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 1,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700

COST DIRECTE 1,94700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94700

P-44 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 10 km

Rend.: 1,000 3,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,103 /R x 37,34000 = 3,84602

Subtotal: 3,84602 3,84602

COST DIRECTE 3,84602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,84602

P-45 G2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -40,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -200,00000 = -40,00000

Subtotal: -40,00000 -40,00000

COST DIRECTE -40,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -40,00000
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P-46 G2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-47 G2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 32,00000 = 6,08000

Subtotal: 6,08000 6,08000

COST DIRECTE 6,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,08000

P-48 G2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-49 G2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
especials, segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 120,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
especials, segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 120,00000 120,00000

COST DIRECTE 120,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,00000

P-50 G2RMM3R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora
de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a
tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta
transportadora per a carregar material triturat sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,15000 = 2,01500

Subtotal: 2,01500 2,01500

Maquinària

C1R1M3R0 h Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada,
amb cinta transportadora per a carregar material
triturat

0,250 /R x 12,60000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02015

COST DIRECTE 5,18515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18515

P-51 G3J5 m3 Formació de banqueta amb escullera de pes major o
igual a 200 kg, provinent de pedrera, inclòs
subministrament, el cànon de pedrera, classificació i
càrrega del material, col·locació per mitjans terrestres
i/o marítims, reperfilat de talús i qualsevol altra
operació per a acabar la unitat,

Rend.: 1,000 36,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,30000 = 0,39610

Subtotal: 0,39610 0,39610

Maquinària
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C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,0251 /R x 118,58000 = 2,97636

Subtotal: 2,97636 2,97636

Materials

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

2,600      x 12,69000 = 32,99400

Subtotal: 32,99400 32,99400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00594

COST DIRECTE 36,37240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,37240

P-52 G3J51 m2 Enrasament de banqueta d'escullera amb graves de 5
cm de gruix, per a la col·locació dels blocs
de formigó. S'inclou material d'aportació, abocament,
estesa i anivellament així com els equips de
submarinisme. Tot niclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 14,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 6,99000 6,99000

Materials

B0331400 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm 0,050      x 17,16000 = 0,85800

Subtotal: 0,85800 0,85800

DESPESES AUXILIARS 100,00 % 6,99000

COST DIRECTE 14,83800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,83800

P-53 G3J52 u Subministre i col·locació formant piles de blocs
prefabricats de formigó alleugerit HM-30/B/20/I+Qb,
de dimensions 3x2,5x1 m i 0,3 m d'espessor, amb
formigonat in situ de l'interior del bloc, per a l'execució
de piles de pantalans. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 619,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 17,10800 17,10800

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 48,98000 = 9,79600

Subtotal: 9,79600 9,79600

Materials

B064C32B m3 Formigó HM-30/B/10/I+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

4,560      x 75,22000 = 343,00320

B35B1001 u Bloc formigó pantalans 1,000      x 249,33000 = 249,33000
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Subtotal: 592,33320 592,33320

COST DIRECTE 619,23720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 619,23720

P-54 G3J53 m2 Subministre i col·locació sobre les piles de placa
alveolar prefabricada de formigó armat dimensionada
per a sobrecàrrega d'ús 10 kN/m2 i forces laterals de
200 kN+5 kN/ml, amplària de 3 o 5 m i pas interior de
serveis, mitjançant mitjans marítims o terrestres. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 181,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 4,27700 4,27700

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,050 /R x 48,98000 = 2,44900

CTRANSP u Transport especial 1,000 /R x 17,08000 = 17,08000

Subtotal: 19,52900 19,52900

Materials

B35B002 m2 Placa alveolar 1,000      x 157,67000 = 157,67000

Subtotal: 157,67000 157,67000

COST DIRECTE 181,47600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,47600

P-55 G3J54 m Subministre i col·locació de defensa de pantalà de
fusta, tractada en autoclau especial per a exteriors,
ancorada a llosa mitjançant
perns expansius. Inclós perforació

Rend.: 1,000 14,43 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 G3J55 u Mort de fondeig prefabricat de 200 kg de formigó en
massa HM-30/B/20/I-Qb

Rend.: 1,000 24,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 G3J56 u Unitat de col·locació de tren de fondeig, inclòs
transport, càrrega i col·locació de les unitats que
conformen
el tren i enterrament parcial de 20 cm del mort, per
mitjans terretres i/o marítims. Tot inclòs
completament acabat

Rend.: 1,000 44,03 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 G3J57 m3 Reblert de molls amb material procedent de la pròpia
excavació

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,007 /R x 19,47000 = 0,13629

Subtotal: 0,13629 0,13629
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Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

Subtotal: 1,21634 1,21634

COST DIRECTE 1,35263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35263

P-59 G3J58 u Pila de dos blocs de formigó HM-30/B/20/I+Qb de
2,5x3x2,5 per a moll. Inclou subministrament i
muntatge. Tot inclòs, completament acabat.

Rend.: 1,000 2.316,59 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 G3J59 u Blocs moll Rend.: 1,000 3.088,79 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-61 G3J42600 m3 Nucli. Formació de perfil amb tot-ú, provinent de
pedrera, inclòs subministrament, el cànon de pedrera,
classificació i càrrega del material, col·locació
concertada per mitjans terrestres i/o marítims,
reperfilat
de talús i qualsevol altra operació per a acabar la
unitat, mesurada sobre plànols de projecte

Rend.: 1,000 22,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,30000 = 0,39610

Subtotal: 0,39610 0,39610

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,0251 /R x 118,58000 = 2,97636

Subtotal: 2,97636 2,97636

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,000      x 18,90000 = 18,90000

Subtotal: 18,90000 18,90000

COST DIRECTE 22,27246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,27246

P-62 G3J42601 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 50
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Rend.: 1,000 14,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,30000 = 0,39610

Subtotal: 0,39610 0,39610

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,0251 /R x 118,58000 = 2,97636

Subtotal: 2,97636 2,97636

Materials

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

0,900      x 12,69000 = 11,42100
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Subtotal: 11,42100 11,42100

COST DIRECTE 14,79346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,79346

P-63 G3J42602 t Col·locació escullera reciclada provinent d'enderroc Rend.: 1,000 3,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,30000 = 0,39610

Subtotal: 0,39610 0,39610

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,0251 /R x 118,58000 = 2,97636

Subtotal: 2,97636 2,97636

COST DIRECTE 3,37246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,37246

P-64 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de
100-400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Rend.: 1,000 16,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,30000 = 0,39610

Subtotal: 0,39610 0,39610

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,0251 /R x 118,58000 = 2,97636

Subtotal: 2,97636 2,97636

Materials

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

1,000      x 12,69000 = 12,69000

Subtotal: 12,69000 12,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00594

COST DIRECTE 16,06840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06840

P-65 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de
1800-4000 kg de pes, col·locats amb grua

Rend.: 1,000 28,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 23,30000 = 0,76890

Subtotal: 0,76890 0,76890

Maquinària

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de pedra

0,0871 /R x 159,56000 = 13,89768
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Subtotal: 13,89768 13,89768

Materials

B0442900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 1200 a 4000 kg de pes

1,000      x 14,17000 = 14,17000

Subtotal: 14,17000 14,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01153

COST DIRECTE 28,84811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,84811

P-66 G45ESP2 m2 Adequació de la superfície de formigó per a procedir
a la cimentació de l'espatller

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 2,13850 2,13850

Materials

B0731330H kg Morter autonivellant en base ciment CEM II/AV 42.5
R, CT-C10-F3 per a capes base de paviments en
recrescuda i anivellament de sols  a partir de 4 cm de
gruix, 10 MPa de resistència a compressió a 28 dies,
fluïdesa 24±2cm (mesurat amb etalòmetre Lafarge)
conforme a la norma UNE-EN-13813:2003, per a
aplicar mitjançant bombeig per Aplicadors Certificats
de Lafarge amb preparació d'obra per a Agilia Suelo
C, ref. Suelo-C-B de la serie Agilia de LAFARGE

20,000      x 0,05000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03208

COST DIRECTE 3,17058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17058

P-67 G45ESPT m Formigonat en massa HM-30/B/20/I+Qb mitjançant
encofrat amb motlle lliscant o similar, per a
formació d'espatller, incloent materials, encofrats, mà
d'obra i mitjans auxiliars de fabricació, tot inclòs
totalment
acabatt.

Rend.: 1,000 466,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 42,77000 42,77000

Materials

B064C32B m3 Formigó HM-30/B/10/I+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

3,940      x 75,22000 = 296,36680

G4D10 m2 Plaques d'encofrat 6,360      x 20,00000 = 127,20000
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Subtotal: 423,56680 423,56680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64155

COST DIRECTE 466,97835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 466,97835

P-68 G9STEP m3 Construcció d'escala amb graons de formigó
prefabricat

Rend.: 1,000 110,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 42,77000 42,77000

Materials

B35C1110 u Bloc prefabricat de formigó en massa de forma
prismàtica de 138 kg de pes (1x0,3x0,2m)

15,000      x 4,50000 = 67,50000

Subtotal: 67,50000 67,50000

COST DIRECTE 110,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,27000

P-69 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 25,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,47000 = 0,81774

Subtotal: 0,81774 0,81774

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 41,32000 = 0,20660

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 62,96000 = 1,07032

Subtotal: 2,63714 2,63714

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,200      x 18,38000 = 22,05600

Subtotal: 22,11850 22,11850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01227

COST DIRECTE 25,58565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,58565
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P-70 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 21,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,30000 = 5,12600

Subtotal: 13,88750 13,88750

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,48000 = 0,06401

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,044      x 55,05000 = 2,42220

B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340

1,050      x 4,23000 = 4,44150

Subtotal: 6,92771 6,92771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20831

COST DIRECTE 21,02352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,02352

P-71 G9715M11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 77,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 19,47000 = 11,09790

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,190 /R x 23,30000 = 4,42700

Subtotal: 15,52490 15,52490

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,90000 = 0,29400

Subtotal: 0,29400 0,29400

Materials

B064500C m3 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

1,100      x 55,93000 = 61,52300

Subtotal: 61,52300 61,52300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23287

COST DIRECTE 77,57477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,57477

P-72 G9851509 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 30,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 23,30000 = 6,29100

A0140000 h Manobre 0,578 /R x 19,47000 = 11,25366

Subtotal: 17,54466 17,54466

Materials

B9851500 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 1,050      x 7,51000 = 7,88550

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 33,31000 = 0,06995

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0902      x 55,05000 = 4,96551

Subtotal: 12,92096 12,92096

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26317

COST DIRECTE 30,72879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,72879

P-73 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 57,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,30000 = 0,37280

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,47000 = 1,40184

Subtotal: 1,77464 1,77464

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

Subtotal: 1,69912 1,69912

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 53,50000 = 53,50000

Subtotal: 53,50000 53,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02662

COST DIRECTE 57,00038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,00038

P-74 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 53,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,47000 = 1,40184

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,30000 = 0,37280

Subtotal: 1,77464 1,77464

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

Subtotal: 1,69912 1,69912

Materials

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 49,97000 = 49,97000

Subtotal: 49,97000 49,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02662

COST DIRECTE 53,47038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,47038

P-75 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,15000 = 0,06045

Subtotal: 0,06045 0,06045

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 0,43000 0,43000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091

COST DIRECTE 0,57662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57662

P-76 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 20,15000 = 0,04030

Subtotal: 0,04030 0,04030

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,300 /R x 41,62000 = 12,48600

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 28,42000 = 0,05684

Subtotal: 12,54284 12,54284

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

0,500      x 0,41000 = 0,20500

Subtotal: 0,20500 0,20500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00060

COST DIRECTE 12,78874
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78874

P-77 G9PA11C6 m2 Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a
paviment multicapa a base de resines sintètiques amb
partícules de cautxú i pintura acrílica, d'aplicació
manual, amb una dotació de 3 kg/m2

Rend.: 1,000 28,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

A013N000 h Ajudant obra pública 0,400 /R x 20,68000 = 8,27200

Subtotal: 12,93200 12,93200

Materials

B9PAA1C0 kg Aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base
de resines sintètiques i partícules de cautxú

2,625      x 4,89000 = 12,83625

B89ZR000 kg Pintura acrílica 0,525      x 5,44000 = 2,85600

Subtotal: 15,69225 15,69225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19398

COST DIRECTE 28,81823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,81823
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P-78 G9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,015 /R x 23,30000 = 0,34950

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,015 /R x 20,68000 = 0,31020

Subtotal: 0,65970 0,65970

Materials

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,48000 = 1,77600

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 1,78712 1,78712

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00990

COST DIRECTE 2,45672
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45672

P-79 GAMB001 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla
d'Emergències per Contaminació Accidental d'Aigües
Marines
de Catalunya (P - 35)

Rend.: 1,000 5.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-80 GAMB002 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües
del medi marí (P - 36)

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-81 GBA1U100 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua o
discontinua de 10 cm, amb pintura acrídica blanca o
blava, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,47000 = 0,05841

A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 23,30000 = 0,13980

Subtotal: 0,19821 0,19821

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 38,00000 = 0,11400

Subtotal: 0,11400 0,11400

Materials

BBA1U020 kg Pintura acrílica per a senyalització 0,050      x 7,78000 = 0,38900

Subtotal: 0,38900 0,38900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00297

COST DIRECTE 0,70418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70418
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P-82 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, línies
contínues o discontinues, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual, inclòs el premarcatge

Rend.: 1,000 8,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,30000 = 1,63100

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,47000 = 0,68145

Subtotal: 2,31245 2,31245

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 29,06000 = 1,01710

Subtotal: 1,01710 1,01710

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,11000 = 4,05338

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963

Subtotal: 4,98301 4,98301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03469

COST DIRECTE 8,34725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34725

P-83 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, amb pintura acrílica amb microesferes de vidre,
inclòs el premarcat

Rend.: 1,000 9,04 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-84 GBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i
60 cm d'amplària, amb la part proporcional de
elements terminals i fixada al paviment

Rend.: 1,000 181,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,15000 = 10,07500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 21,72500 21,72500

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 8,39000 = 4,19500

Subtotal: 4,19500 4,19500

Materials

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i
60 cm d'amplària, amb la part proporcional de
elements terminals i fixacions al paviment

1,000      x 155,01000 = 155,01000

Subtotal: 155,01000 155,01000
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,43450

COST DIRECTE 181,36450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,36450

P-85 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 62,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

Subtotal: 7,60920 7,60920

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 48,29000 = 48,29000

Subtotal: 48,29000 48,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 62,43934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,43934

P-86 GBB22201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 66,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 24,08000 = 4,29828

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 20,68000 = 3,69138

Subtotal: 7,98966 7,98966

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 37,80000 = 6,74730

Subtotal: 6,74730 6,74730

Materials

BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 51,39000 = 51,39000

Subtotal: 51,39000 51,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11984

COST DIRECTE 66,24680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,24680
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P-87 GBBZ3011 u Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
sobre base de formigó. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 94,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,47000 = 2,33640

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 23,30000 = 2,79600

Subtotal: 5,13240 5,13240

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 46,97000 = 4,69700

Subtotal: 4,69700 4,69700

Materials

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

0,045      x 74,83000 = 3,36735

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

3,000      x 26,95000 = 80,85000

Subtotal: 84,21735 84,21735

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07699

COST DIRECTE 94,12374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,12374

P-88 GD5J4F08 u Subministre i col·locació de pou embornal de
70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I, inclòs reixa i excavació
necessària. Tot inclòs totalment acabat

Rend.: 1,000 153,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,47000 = 38,94000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 23,30000 = 46,60000

Subtotal: 85,54000 85,54000

Materials

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 40,83000 = 40,83000

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,31000 = 1,31917

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2739      x 57,38000 = 15,71638

Subtotal: 59,33835 59,33835



Projecte constructiu del Port de Cubelles

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/15 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 10,00 % 8,55400

COST DIRECTE 153,43235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,43235

P-89 GD7GJ000 u Estació depuradora d'aigues residuals prefabricada,
totalment instal·lada i conectada

Rend.: 1,000 6.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-90 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,68000 = 2,68840

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,08000 = 3,13040

Subtotal: 5,81880 5,81880

Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 4,59000 = 4,68180

Subtotal: 4,68180 4,68180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08728

COST DIRECTE 10,58788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58788

P-91 GD7JG111 u Connexió escomeses a col·lector. Inclou peces
especials i eines auxiliars. Tot inclòs, completament
acabat

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-92 GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 12,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,68000 = 2,68840

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,08000 = 3,13040

Subtotal: 5,81880 5,81880

Materials

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea

1,020      x 6,61000 = 6,74220
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aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

Subtotal: 6,74220 6,74220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08728

COST DIRECTE 12,64828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,64828

P-93 GD7JN000 u Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa
de clavegueram municipal. Inclou reposició de
paviment

Rend.: 1,000 6.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-94 GD7JN111 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 600 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 49,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,68000 = 8,27200

Subtotal: 17,90400 17,90400

Materials

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,250      x 25,35000 = 31,68750

Subtotal: 31,68750 31,68750

COST DIRECTE 49,59150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,59150

P-95 GD7JN112 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 600 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 60,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,68000 = 10,34000

Subtotal: 22,38000 22,38000

Materials

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea

1,500      x 25,35000 = 38,02500
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aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

Subtotal: 38,02500 38,02500

COST DIRECTE 60,40500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,40500

P-96 GD7JN145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 41,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 20,68000 = 7,23800

Subtotal: 15,66600 15,66600

Materials

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 25,35000 = 25,85700

Subtotal: 25,85700 25,85700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23499

COST DIRECTE 41,75799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,75799

P-97 GDB2944B u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb
de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a
tub de diàmetre 50 cm

Rend.: 1,000 45,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,306 /R x 23,30000 = 7,12980

A0140000 h Manobre 0,306 /R x 19,47000 = 5,95782

Subtotal: 13,08762 13,08762

Materials

B064E32C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

0,4263      x 74,83000 = 31,90003

Subtotal: 31,90003 31,90003
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19631

COST DIRECTE 45,18396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,18396

P-98 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 142,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500

Subtotal: 19,24650 19,24650

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 44,62000 = 14,27840

Subtotal: 14,27840 14,27840

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0065      x 78,92890 = 0,51304

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

1,050      x 103,40000 = 108,57000

Subtotal: 109,08304 109,08304

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28870

COST DIRECTE 142,89664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,89664

P-99 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 97,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,47000 = 7,98270

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 23,30000 = 8,59770

Subtotal: 16,58040 16,58040

Materials

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 80,04000 = 80,04000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 30,48000 = 1,08814

Subtotal: 81,12814 81,12814
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24871

COST DIRECTE 97,95725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,95725

P-100 GDG3UA2 m Cinta de senyalització de servei soterrat. Totalment
col·locada

Rend.: 1,000 0,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-101 GDG3U070 m Prisma de canalització per a instal·lacions elèctriques
format per 1 tub de diàmetre 40 mm i de gruix 1,2 mm
de PE rígid i dau de recobriment de 18X16 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 7,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,080 /R x 23,30000 = 1,86400

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,47000 = 1,55760

Subtotal: 3,42160 3,42160

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,046      x 57,38000 = 2,63948

BG21RA10 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,050      x 0,92000 = 0,96600

Subtotal: 3,60548 3,60548

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05132

COST DIRECTE 7,07840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,07840

P-102 GEROJA m2 Edificació destinada a Creu Roja, inclosa estructura,
tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

Rend.: 1,000 450,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-103 GEBENZIN u Edificació del punt de subministrament de
combustible, inclosa la cimentació, estructura,
tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-104 GECAPIT m2 Edificació destinada a Capitania, inclosa estructura,
tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

Rend.: 1,000 450,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-105 GEEMBARC m2 Edificació destinada a magatzem d'embarcacions en
marina seca, inclosa estructura, tancaments i
instal·lacions, totalment acabada.

Rend.: 1,000 250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-106 GESOCIAL m2 Edificació destinada a local social, inclosa estructura,
tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-107 GETALLER m2 Edificació destinada a Taller, inclosa estructura,
tancaments i instal·lacions, totalment acabada

Rend.: 1,000 250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-108 GFB19423 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 8,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

Subtotal: 7,60920 7,60920

Materials

BFB19420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

0,600      x 1,74000 = 1,04400

Subtotal: 1,04400 1,04400

COST DIRECTE 8,65320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65320

P-109 GFB19424 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 11,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 24,08000 = 5,29760

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 20,68000 = 4,54960

Subtotal: 9,84720 9,84720

Materials

BFB19420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

0,800      x 1,74000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200

COST DIRECTE 11,23920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,23920

P-110 GFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 11,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 20,68000 = 4,54960

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 24,08000 = 5,29760

Subtotal: 9,84720 9,84720
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Materials

BFB19420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 1,74000 = 1,77480

Subtotal: 1,77480 1,77480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14771

COST DIRECTE 11,76971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,76971

P-111 GFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 27,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 24,08000 = 10,83600

A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 20,68000 = 9,30600

Subtotal: 20,14200 20,14200

Materials

BFB1J320 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 7,04000 = 7,18080

Subtotal: 7,18080 7,18080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30213

COST DIRECTE 27,62493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,62493

P-112 GGRUA u Grua de 7,5 t Rend.: 1,000 50.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-113 GG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,08000 = 0,60200

Subtotal: 1,01500 1,01500

Materials

BG22TA10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,72000 = 0,73440
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Subtotal: 0,73440 0,73440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01523

COST DIRECTE 1,76463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76463

P-114 GG312164 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,65000 = 0,82600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,08000 = 0,96320

Subtotal: 1,78920 1,78920

Materials

BG312160 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,89000 = 1,92780

Subtotal: 1,92780 1,92780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02684

COST DIRECTE 3,74384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74384

P-115 GG312584 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 10,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 24,08000 = 1,20400

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,65000 = 1,03250

Subtotal: 2,23650 2,23650

Materials

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 8,01000 = 8,17020

Subtotal: 8,17020 8,17020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03355

COST DIRECTE 10,44025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44025



Projecte constructiu del Port de Cubelles

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/15 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

P-116 GG380507 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 9,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,65000 = 4,13000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600

Subtotal: 8,94600 8,94600

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380500 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 1,020      x 0,23000 = 0,23460

Subtotal: 0,38460 0,38460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13419

COST DIRECTE 9,46479
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,46479

P-117 GGD2314D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix
i soterrada

Rend.: 1,000 40,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 20,65000 = 3,42790

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 24,08000 = 3,99728

Subtotal: 7,42518 7,42518

Materials

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,04000 = 4,04000

BGD23140 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,2 m2 de superfície i de 2,5 mm de
gruix

1,000      x 29,20000 = 29,20000

Subtotal: 33,24000 33,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11138

COST DIRECTE 40,77656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,77656

P-118 GHGQUA u Armari de protecció i control d'enllumenat públic
d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per
rellotge astronòmic, totalment isntal·lat, connectat i
provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el
petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 77)

Rend.: 1,000 2.435,29 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-119 GHN001 u Subministre i col·locació de balisa model RAMA, amb
base de fosa d'alumini i equip electrònic per a
l'ampada de fluorescència compacta de 36 W, cargols
d'acer inoxidable. (P - 79)

Rend.: 1,000 242,67 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-120 GHN002 u Subministrament i col·locació de norai de fosa de 10
a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge (P - 102)

Rend.: 1,000 65,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-121 GHM11F22 u Subministrament i col·locació de bàcul troncocònic
d'acer galvanitzat d'11 metres d'alcària i 2 de sortint
model MERIDIANA de BALCONGRA o o equivalent,
d'un braç amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, inclòs dau de formigó de
fonamentació. Completament instal·latat i conectat.

Rend.: 1,000 497,92 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-122 GHN8X001 u model ESTILO STA-2507CC-IL de CARANDINI o
equivalent, amb làmpada de 15o W d'HM, acoblada al
suport. Muntat sobre bàcul

Rend.: 1,000 345,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-123 GJS1U001 u Boca de reg enterrada, sortida tipus Barcelona
d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit material
metàl.lic per a
connexió amb la canonada, instal.lada (P - 82)

Rend.: 1,000 197,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-124 GLPE0000U u Pòrtic elevador de 25t, totalment instal·lat Rend.: 1,000 200.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-125 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 m de diàmetre i de 4'' de diàmetre de
connexió a la
canonada (P - 84)

Rend.: 1,000 434,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-126 GM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió in corporada, pintat, amb armari
muntat superficialment i flotador salvavides

Rend.: 1,000 84,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-127 GN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 50 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 88)

Rend.: 1,000 193,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-128 GN32E424 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre
nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P -
89)

Rend.: 1,000 699,69 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-129 GNX121C5 u Subministrament i col·locació de torreta de serveis
tipus TALLY ,o similar, en polyester, IK10, amb llum
de balisament de 11 W, 2 preses de corrent 16 A,
IP67 amb protecció magnetotèrmica i diferencial de
30 MA, 4 preses d'aigua de 1/2´´, totalment muntada.

Rend.: 1,000 731,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-130 GQ006BIC u Aparca bicicletes AB-6 de 1800 x 550 x 500 mm (6
places) de ferro galvanitzat en calent. Es subministra
amb kit de muntatge i inclou transport a obra (P - 94)

Rend.: 1,000 140,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-131 GR2BA7D5 m2 Rasclada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip d'anivellar d'una
amplària de treball de 300 cm, per a un pendent
inferior al 12 %

Rend.: 1,000 0,30 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària

CR2B1225 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54
CV) de potència, amb equip per a rasclar i amb una
amplària de treball de 300 cm

0,0089 /R x 33,25000 = 0,29593

Subtotal: 0,29593 0,29593

COST DIRECTE 0,29593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29593

P-132 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 26,91000 = 0,10764

Subtotal: 0,10764 0,10764

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 56,95000 = 2,84750

Subtotal: 2,84750 2,84750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00161

COST DIRECTE 2,95675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95675

P-133 GR45A510 u Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada Rend.: 1,000 350,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-134 GR4T6009 u Plantació tamarix gallica Rend.: 1,000 0,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-135 GR4T6010 u Plantació de tamarix gallica a jardineres Rend.: 1,000 0,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-136 GR4T6011 u Subministrament de tamarix gallica, en contenidor Rend.: 1,000 0,90 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-137 GR4T6012 u Subministrament d'olivera d'alçària 1,2 a 1,5 m, en
contenidor (P-109)

Rend.: 1,000 260,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-138 GR652251 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor,
d'1 a 1,5 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de
plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 73,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,640 /R x 25,21000 = 16,13440

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,320 /R x 26,91000 = 8,61120

A013P000 h Ajudant jardiner 0,240 /R x 23,89000 = 5,73360

Subtotal: 30,47920 30,47920

Maquinària
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 50,00000 = 14,49000

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 31,33000 = 7,51920

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,140 /R x 41,32000 = 5,78480

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,320 /R x 46,97000 = 15,03040

Subtotal: 42,82440 42,82440

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,25000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45719

COST DIRECTE 73,96079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,96079

P-139 GRAA0001 m3 Adequació de sòl vegetal provinent de l'obra Rend.: 1,000 20,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-140 MOB001 u Subministrament i col·locació de parquímetre. Inclòs
la senyalització i connexió, tot acabat.

Rend.: 1,000 920,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-141 PA00003 u Partida alçada a justificar per al muntatge i
desmuntatge d'accés provisional per a camions i
maquinària d'obra mitjançant mota. Inclòs
senyalñització i balisament

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-142 PABALISA u Partida alçada a justificar per al balisament de la
bocana

Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-143 PARAMPA u Partida alçada a justificar per al subministre i
col·locació de les rampes d'avarada

Rend.: 1,000 2.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-144 PPA00001 u Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa
d'aigua existent, totalment acabada. Inclou reposició
de paviment i carrega i transport de runa a abocador

Rend.: 1,000 6.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-145 PPA0002 u Partida alçada a justificar per a treballs de connexió a
xarxa actual

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-146 SIS pa Partida alçada a justificar per al compliment de
l'Estudi de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 175.071,67 €

______________________________________________________________________________________________________________
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E222B432P-1 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,00 €

(VUIT EUROS)

ED351540P-2 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

68,29 €

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

F21H1001P-3 u Desmuntatge pal telèfon o BT, enderroc de fonament de formigó amb compressor, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega sobre camió o contenidor i transport i deposició de la runa
sobrant a abocador.

151,14 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F21Q1121P-4 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

10,21 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

F21QA001P-5 ml Desmuntatge de barana metàl·lica, incloent l'enderroc de daus de formigó, i càrrega manueal
o mecànica a de l'equipament i la runa a camió o contenidor

3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F21QQA01P-6 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a abocador

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F21QQB01P-7 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor  i transport a abocador

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F21QQC03P-8 u Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de formigó, aplec de l'equipament per a ús
posterior, càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i transport a
abocador

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F2285M00P-9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

42,61 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F9365G11P-10 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,42 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F9671E59P-11 m Vorada recta o corba de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre
formigó no estructural vorada recta de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de
formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de
formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

29,60 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

F97422AAP-12 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

9,60 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

F9E1S005P-13 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

30,10 €

(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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F9F15111P-14 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

21,80 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F9GABB43P-15 m3 Paviment de formigó vibrat HP40 de resistencia a flexotracció, amb granulat de pedra calcària
i ciment CEM
II/B-S/32.5 i fluidificant, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat
longitudinal i junts tallats en fresc (P - 5)

64,28 €

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

F9Z1U010P-16 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FK241FF1P-17 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm
de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs (P-7)

2.149,15 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

FQ113250P-18 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC model NeoBarcino, de la casa Fundició
Dúctil Benito, o similar, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

647,82 €

(SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FQ11GC10P-19 u Subministrament i col·locació de cadira de llistons de fusta tropical model NeoBarcino, de la
casa Fundició Dúctil Benito o similar, ancorada amb dau de formigó

189,34 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FQ221031P-20 u Subministrament i col·locació de paperera model Argo Plus de la casa Fundició Dúctil Benito,
o similar, ancorada amb dau de formigó

199,09 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FQB21513P-21 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, model Oval de la casa
Fundició Dúctil Benito o similar, rectangular de 1x0,45 m, de 0,5 m d'alçària, col·locada
superficialment sense fixacions

835,22 €

(VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FQESTACAP-22 u Subministre i col·locació d'estaca de fusta per a  tancament perimetral 7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FR7212K0P-23 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície < 500 m2

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

G2141301P-24 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

22,28 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

G2143301P-25 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

25,73 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

G2191202P-26 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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G2191306P-27 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,93 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

G2194H25P-28 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1,54 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G2194XC5P-29 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G219Q200P-30 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,38 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G21B4001P-31 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions i càrrega i tranpost a dipòsit per a ús posterior.

31,78 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2212101P-32 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,09 €

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

G2225531P-33 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

15,64 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G222C243P-34 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i material deixat a la vora o carregat sobre camió o contenidor.

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G2261212P-35 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

G228560FP-36 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

6,33 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

G228A60FP-37 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de 25 a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G22D3011P-38 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

G241B035P-39 m3 Transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

2,98 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2H22211P-40 m3 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de
cullera de 1000 l i càrrega de material sobre gànguil. Inclou acopi del material dragat

8,48 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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G2H32231P-41 m3 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
excavadora de cullera prensora de 1900 l i càrrega de material sobre camió o contenidor

1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G2HA1513P-42 m3 Transport i abocament de material de dragatge dins de l'obra amb gànguil autopropulsat de
150 m3, amb recorregut 1 milla marina. Inclou mitjans auxiliars per a l'estesa de sorra en
platja

3,27 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

G2R24200P-43 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

G2R35067P-44 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

3,85 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

G2RA6680P-45 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-40,00 €

(MENYS QUARANTA EUROS)

G2RA6770P-46 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

G2RA6890P-47 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

G2RA6960P-48 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

G2RA7M00P-49 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

G2RMM3R0P-50 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar
material triturat sobre camió o contenidor

5,19 €

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

G3J5P-51 m3 Formació de banqueta amb escullera de pes major o igual a 200 kg, provinent de pedrera,
inclòs subministrament, el cànon de pedrera, classificació i càrrega del material, col·locació
per mitjans terrestres i/o marítims, reperfilat de talús i qualsevol altra operació per a acabar la
unitat,

36,37 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

G3J51P-52 m2 Enrasament de banqueta d'escullera amb graves de 5 cm de gruix, per a la col·locació dels
blocs
de formigó. S'inclou material d'aportació, abocament, estesa i anivellament així com els
equips de submarinisme. Tot niclòs completament acabat.

14,84 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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G3J52P-53 u Subministre i col·locació formant piles de blocs prefabricats de formigó alleugerit
HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions 3x2,5x1 m i 0,3 m d'espessor, amb formigonat in situ de
l'interior del bloc, per a l'execució de piles de pantalans. Tot inclòs completament acabat.

619,24 €

(SIS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G3J53P-54 m2 Subministre i col·locació sobre les piles de placa alveolar prefabricada de formigó armat
dimensionada per a sobrecàrrega d'ús 10 kN/m2 i forces laterals de 200 kN+5 kN/ml,
amplària de 3 o 5 m i pas interior de serveis, mitjançant mitjans marítims o terrestres. Tot
inclòs completament acabat.

181,48 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

G3J54P-55 m Subministre i col·locació de defensa de pantalà de fusta, tractada en autoclau especial per a
exteriors, ancorada a llosa mitjançant
perns expansius. Inclós perforació

14,43 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

G3J55P-56 u Mort de fondeig prefabricat de 200 kg de formigó en massa HM-30/B/20/I-Qb 24,00 €

(VINT-I-QUATRE EUROS)

G3J56P-57 u Unitat de col·locació de tren de fondeig, inclòs transport, càrrega i col·locació de les unitats
que conformen
el tren i enterrament parcial de 20 cm del mort, per mitjans terretres i/o marítims. Tot inclòs
completament acabat

44,03 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

G3J57P-58 m3 Reblert de molls amb material procedent de la pròpia excavació 1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G3J58P-59 u Pila de dos blocs de formigó HM-30/B/20/I+Qb de 2,5x3x2,5 per a moll. Inclou
subministrament i muntatge. Tot inclòs, completament acabat.

2.316,59 €

(DOS MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G3J59P-60 u Blocs moll 3.088,79 €

(TRES MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

G3J42600P-61 m3 Nucli. Formació de perfil amb tot-ú, provinent de pedrera, inclòs subministrament, el cànon de
pedrera,
classificació i càrrega del material, col·locació concertada per mitjans terrestres i/o marítims,
reperfilat
de talús i qualsevol altra operació per a acabar la unitat, mesurada sobre plànols de projecte

22,27 €

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

G3J42601P-62 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 50 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

14,79 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

G3J42602P-63 t Col·locació escullera reciclada provinent d'enderroc 3,37 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

G3J42610P-64 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100-400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

16,07 €

(SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

G3J42920P-65 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1800-4000 kg de pes, col·locats amb grua 28,85 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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G45ESP2P-66 m2 Adequació de la superfície de formigó per a procedir a la cimentació de l'espatller 3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

G45ESPTP-67 m Formigonat en massa HM-30/B/20/I+Qb mitjançant encofrat amb motlle lliscant o similar, per a
formació d'espatller, incloent materials, encofrats, mà d'obra i mitjans auxiliars de fabricació,
tot inclòs totalment
acabatt.

466,98 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G9STEPP-68 m3 Construcció d'escala amb graons de formigó prefabricat 110,27 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

G931R01JP-69 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

25,59 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G96513C5P-70 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

21,02 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

G9715M11P-71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

77,57 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

G9851509P-72 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter

30,73 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

G9H11251P-73 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

57,00 €

(CINQUANTA-SET EUROS)

G9H11B52P-74 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

53,47 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

G9J12E40P-75 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G9J13J10P-76 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,5 kg/m2

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

G9PA11C6P-77 m2 Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de resines
sintètiques amb partícules de cautxú i pintura acrílica, d'aplicació manual, amb una dotació de
3 kg/m2

28,82 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

G9Z4AA24P-78 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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GAMB001P-79 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències per Contaminació Accidental
d'Aigües Marines
de Catalunya (P - 35)

5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)

GAMB002P-80 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí (P - 36) 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

GBA1U100P-81 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua o discontinua de 10 cm, amb pintura acrídica
blanca o blava, amb màquina autopropulsada

0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

GBA31110P-82 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, línies contínues o discontinues, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclòs el premarcatge

8,35 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

GBA32001P-83 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, amb pintura acrílica amb
microesferes de vidre, inclòs el premarcat

9,04 €

(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

GBA6U130P-84 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3
cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al
paviment

181,36 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

GBB11251P-85 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,44 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GBB22201P-86 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

66,25 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

GBBZ3011P-87 u Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat sobre base de formigó. Tot inclòs completament acabat.

94,12 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

GD5J4F08P-88 u Subministre i col·locació de pou embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, inclòs reixa i
excavació necessària. Tot inclòs totalment acabat

153,43 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GD7GJ000P-89 u Estació depuradora d'aigues residuals prefabricada, totalment instal·lada i conectada 6.000,00 €

(SIS MIL EUROS)

GD7JE185P-90 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GD7JG111P-91 u Connexió escomeses a col·lector. Inclou peces especials i eines auxiliars. Tot inclòs,
completament acabat

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)
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GD7JG145P-92 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

12,65 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

GD7JN000P-93 u Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram municipal. Inclou
reposició de paviment

6.000,00 €

(SIS MIL EUROS)

GD7JN111P-94 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 600 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

49,59 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GD7JN112P-95 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 600 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

60,41 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

GD7JN145P-96 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

41,76 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GDB2944BP-97 u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 15 cm de gruix mínim i de planta
1,1x1,1 m per a tub de diàmetre 50 cm

45,18 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

GDD1A094P-98 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

142,90 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

GDDZ5DD4P-99 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

97,96 €

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

GDG3UA2P-100 m Cinta de senyalització de servei soterrat. Totalment col·locada 0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

GDG3U070P-101 m Prisma de canalització per a instal·lacions elèctriques format per 1 tub de diàmetre 40 mm i
de gruix 1,2 mm de PE rígid i dau de recobriment de 18X16 cm de formigó HM-20/P/20/I

7,08 €

(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

GEROJAP-102 m2 Edificació destinada a Creu Roja, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment
acabada.

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

GEBENZINP-103 u Edificació del punt de subministrament de combustible, inclosa la cimentació, estructura,
tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)

GECAPITP-104 m2 Edificació destinada a Capitania, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment
acabada.

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)
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GEEMBARCP-105 m2 Edificació destinada a magatzem d'embarcacions en marina seca, inclosa estructura,
tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

GESOCIALP-106 m2 Edificació destinada a local social, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment
acabada.

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

GETALLERP-107 m2 Edificació destinada a Taller, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment
acabada

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

GFB19423P-108 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

8,65 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

GFB19424P-109 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

11,24 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GFB19425P-110 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

11,77 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

GFB1J325P-111 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

27,62 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

GGRUAP-112 u Grua de 7,5 t 50.000,00 €

(CINQUANTA MIL EUROS)

GG22TA1KP-113 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GG312164P-114 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

3,74 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GG312584P-115 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

10,44 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GG380507P-116 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,46 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

GGD2314DP-117 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de
gruix i soterrada

40,78 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

GHGQUAP-118 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment isntal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 77)

2.435,29 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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GHN001P-119 u Subministre i col·locació de balisa model RAMA, amb base de fosa d'alumini i equip
electrònic per a l'ampada de fluorescència compacta de 36 W, cargols d'acer inoxidable. (P -
79)

242,67 €

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

GHN002P-120 u Subministrament i col·locació de norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns
d'ancoratge (P - 102)

65,64 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GHM11F22P-121 u Subministrament i col·locació de bàcul troncocònic d'acer galvanitzat d'11 metres d'alcària i 2
de sortint model MERIDIANA de BALCONGRA o o equivalent, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, inclòs dau de formigó de fonamentació. Completament
instal·latat i conectat.

497,92 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

GHN8X001P-122 u model ESTILO STA-2507CC-IL de CARANDINI o equivalent, amb làmpada de 15o W d'HM,
acoblada al suport. Muntat sobre bàcul

345,13 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

GJS1U001P-123 u Boca de reg enterrada, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit
material metàl.lic per a
connexió amb la canonada, instal.lada (P - 82)

197,97 €

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

GLPE0000UP-124 u Pòrtic elevador de 25t, totalment instal·lat 200.000,00 €

(DOS-CENTS  MIL EUROS)

GM213628P-125 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 m de diàmetre i de 4'' de
diàmetre de connexió a la
canonada (P - 84)

434,45 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

GM31261KP-126 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió in corporada, pintat,
amb armari muntat superficialment i flotador salvavides

84,80 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GN12B424P-127 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 88)

193,80 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GN32E424P-128 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 89)

699,69 €

(SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

GNX121C5P-129 u Subministrament i col·locació de torreta de serveis tipus TALLY ,o similar, en polyester, IK10,
amb llum de balisament de 11 W, 2 preses de corrent 16 A, IP67 amb protecció
magnetotèrmica i diferencial de 30 MA, 4 preses d'aigua de 1/2´´, totalment muntada.

731,25 €

(SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

GQ006BICP-130 u Aparca bicicletes AB-6 de 1800 x 550 x 500 mm (6 places) de ferro galvanitzat en calent. Es
subministra amb kit de muntatge i inclou transport a obra (P - 94)

140,97 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

GR2BA7D5P-131 m2 Rasclada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip
d'anivellar d'una amplària de treball de 300 cm, per a un pendent inferior al 12 %

0,30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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GR3P1C16P-132 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

GR45A510P-133 u Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada 350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

GR4T6009P-134 u Plantació tamarix gallica 0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GR4T6010P-135 u Plantació de tamarix gallica a jardineres 0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GR4T6011P-136 u Subministrament de tamarix gallica, en contenidor 0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

GR4T6012P-137 u Subministrament d'olivera d'alçària 1,2 a 1,5 m, en contenidor (P-109) 260,00 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)

GR652251P-138 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, d'1 a 1,5 m d'alçària d'estípit, excavació
de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

73,96 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

GRAA0001P-139 m3 Adequació de sòl vegetal provinent de l'obra 20,00 €

(VINT EUROS)

MOB001P-140 u Subministrament i col·locació de parquímetre. Inclòs la senyalització i connexió, tot acabat. 920,00 €

(NOU-CENTS VINT EUROS)

PA00003P-141 u Partida alçada a justificar per al muntatge i desmuntatge d'accés provisional per a camions i
maquinària d'obra mitjançant mota. Inclòs senyalñització i balisament

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

PABALISAP-142 u Partida alçada a justificar per al balisament de la bocana 10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)

PARAMPAP-143 u Partida alçada a justificar per al subministre i col·locació de les rampes d'avarada 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

PPA00001P-144 u Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua existent, totalment acabada.
Inclou reposició de paviment i carrega i transport de runa a abocador

6.000,00 €

(SIS MIL EUROS)

PPA0002P-145 u Partida alçada a justificar per a treballs de connexió a xarxa actual 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

SISP-146 pa Partida alçada a justificar per al compliment de l'Estudi de Seguretat i Salut 175.071,67 €

(CENT SETANTA-CINC MIL SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-1 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT

20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,00 €

Altres conceptes 8,00000 €

P-2 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per

a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

68,29 €

BD351540 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de

gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó

prefabricat

46,23000 €

Altres conceptes 22,06000 €

P-3 F21H1001 u Desmuntatge pal telèfon o BT, enderroc de fonament de formigó amb compressor, aplec per

a posterior aprofitament i càrrega sobre camió o contenidor i transport i deposició de la runa

sobrant a abocador.

151,14 €

Sense descomposició 151,14000 €

P-4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de

formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

10,21 €

Altres conceptes 10,21000 €

P-5 F21QA001 ml Desmuntatge de barana metàl·lica, incloent l'enderroc de daus de formigó, i càrrega manueal

o mecànica a de l'equipament i la runa a camió o contenidor

3,10 €

Altres conceptes 3,10000 €

P-6 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a abocador

7,87 €

Altres conceptes 7,87000 €

P-7 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor  i transport a abocador

7,87 €

Altres conceptes 7,87000 €

P-8 F21QQC03 u Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de formigó, aplec de l'equipament per a ús

posterior, càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i transport a

abocador

7,87 €

Altres conceptes 7,87000 €

P-9 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de

més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

42,61 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 33,78600 €

Altres conceptes 8,82400 €

P-10 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,42 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,24900 €

Altres conceptes 13,17100 €

P-11 F9671E59 m Vorada recta o corba de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre

formigó no estructural vorada recta de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de

formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de

formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i

rejuntada amb morter

29,60 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,47939 €

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

UNE-EN 998-2

0,06401 €
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B9671E50 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm 8,11650 €

Altres conceptes 14,94010 €

P-12 F97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,

col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

9,60 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,41971 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €

B97422A1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 3,23200 €

Altres conceptes 5,78813 €

P-13 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a

l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment

blanc de ram de paleta

30,10 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 11,03640 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,83385 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49650 €

B0111000 m3 Aigua 0,01250 €

Altres conceptes 17,72075 €

P-14 F9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu

superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i

compactació del paviment acabat

21,80 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,86342 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14,64720 €

Altres conceptes 6,28938 €

P-15 F9GABB43 m3 Paviment de formigó vibrat HP40 de resistencia a flexotracció, amb granulat de pedra calcària

i ciment CEM

II/B-S/32.5 i fluidificant, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat

longitudinal i junts tallats en fresc (P - 5)

64,28 €

Sense descomposició 64,28000 €

P-16 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,13 €

Altres conceptes 3,13000 €

P-17 FK241FF1 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm

de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs (P-7)

2.149,15 €

Sense descomposició 2.149,15000 €

P-18 FQ113250 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC model NeoBarcino, de la casa Fundició

Dúctil Benito, o similar, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

647,82 €

BQ113250 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul,

de 2,2 m de llargària, sense respatller i estructura de planxa d'acer, per a col·locar amb

fixacions mecàniques

625,50000 €

Altres conceptes 22,32000 €

P-19 FQ11GC10 u Subministrament i col·locació de cadira de llistons de fusta tropical model NeoBarcino, de la

casa Fundició Dúctil Benito o similar, ancorada amb dau de formigó

189,34 €

BQ11GC10 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i

hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

166,11000 €

Altres conceptes 23,23000 €

P-20 FQ221031 u Subministrament i col·locació de paperera model Argo Plus de la casa Fundició Dúctil Benito,

o similar, ancorada amb dau de formigó

199,09 €
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BQ221030 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a

col·locació encastada

165,87000 €

Altres conceptes 33,22000 €

P-21 FQB21513 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, model Oval de la casa

Fundició Dúctil Benito o similar, rectangular de 1x0,45 m, de 0,5 m d'alçària, col·locada

superficialment sense fixacions

835,22 €

BQB21511 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, rectangular d'1 x 0,45

m, de 0,5 m d'alçària

818,00000 €

Altres conceptes 17,22000 €

P-22 FQESTACA u Subministre i col·locació d'estaca de fusta per a  tancament perimetral 7,19 €

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de

llargària

4,27000 €

Altres conceptes 2,92000 €

P-23 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de

lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch

de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob

organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base

acrílica, en una superfície < 500 m2

1,18 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,18270 €

B0111000 m3 Aigua 0,00250 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

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

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb

gramínies, segons NTJ 07N

0,14460 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

Altres conceptes 0,19745 €

P-24 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió o contenidor.

22,28 €

Altres conceptes 22,28000 €

P-25 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió o contenidor

25,73 €

Altres conceptes 25,73000 €

P-26 G2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,20 €

Altres conceptes 1,20000 €

P-27 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre

retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,93 €

Altres conceptes 3,93000 €

P-28 G2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1,54 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-29 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,45 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-30 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,38 €

Altres conceptes 0,38000 €
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P-31 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions i càrrega i tranpost a dipòsit per a ús posterior.

31,78 €

Altres conceptes 31,78000 €

P-32 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,09 €

Altres conceptes 2,09000 €

P-33 G2225531 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i

càrrega sobre camió

15,64 €

Altres conceptes 15,64000 €

P-34 G222C243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb

pala excavadora i material deixat a la vora o carregat sobre camió o contenidor.

6,59 €

Altres conceptes 6,59000 €

P-35 G2261212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

2,14 €

Altres conceptes 2,14000 €

P-36 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

95 % PM

6,33 €

Altres conceptes 6,33000 €

P-37 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de

la pròpia excavació, en tongades de gruix de 25 a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb

compactació del 95 % PM

4,12 €

Altres conceptes 4,12000 €

P-38 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-39 G241B035 m3 Transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega

amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

2,98 €

Altres conceptes 2,98000 €

P-40 G2H22211 m3 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de

cullera de 1000 l i càrrega de material sobre gànguil. Inclou acopi del material dragat

8,48 €

Altres conceptes 8,48000 €

P-41 G2H32231 m3 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària, en terreny de trànsit, amb

excavadora de cullera prensora de 1900 l i càrrega de material sobre camió o contenidor

1,44 €

Altres conceptes 1,44000 €

P-42 G2HA1513 m3 Transport i abocament de material de dragatge dins de l'obra amb gànguil autopropulsat de

150 m3, amb recorregut 1 milla marina. Inclou mitjans auxiliars per a l'estesa de sorra en

platja

3,27 €

Altres conceptes 3,27000 €

P-43 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL

DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

1,95 €

Altres conceptes 1,95000 €

P-44 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

3,85 €

Altres conceptes 3,85000 €

P-45 G2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb

una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la

Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-40,00 €
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B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb

una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la

Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-40,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 G2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una

densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una

densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 G2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat

0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,08 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat

0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-48 G2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una

densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una

densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 G2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

120,00 €

B2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

120,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 G2RMM3R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb

capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar

material triturat sobre camió o contenidor

5,19 €

Altres conceptes 5,19000 €

P-51 G3J5 m3 Formació de banqueta amb escullera de pes major o igual a 200 kg, provinent de pedrera,

inclòs subministrament, el cànon de pedrera, classificació i càrrega del material, col·locació

per mitjans terrestres i/o marítims, reperfilat de talús i qualsevol altra operació per a acabar la

unitat,

36,37 €

B0442600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes 32,99400 €

Altres conceptes 3,37600 €

P-52 G3J51 m2 Enrasament de banqueta d'escullera amb graves de 5 cm de gruix, per a la col·locació dels

blocs

de formigó. S'inclou material d'aportació, abocament, estesa i anivellament així com els

equips de submarinisme. Tot niclòs completament acabat.

14,84 €

B0331400 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm 0,85800 €

Altres conceptes 13,98200 €

P-53 G3J52 u Subministre i col·locació formant piles de blocs prefabricats de formigó alleugerit

HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions 3x2,5x1 m i 0,3 m d'espessor, amb formigonat in situ de

l'interior del bloc, per a l'execució de piles de pantalans. Tot inclòs completament acabat.

619,24 €
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B35B1001 u Bloc formigó pantalans 249,33000 €

B064C32B m3 Formigó HM-30/B/10/I+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb

>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

343,00320 €

Altres conceptes 26,90680 €

P-54 G3J53 m2 Subministre i col·locació sobre les piles de placa alveolar prefabricada de formigó armat

dimensionada per a sobrecàrrega d'ús 10 kN/m2 i forces laterals de 200 kN+5 kN/ml,

amplària de 3 o 5 m i pas interior de serveis, mitjançant mitjans marítims o terrestres. Tot

inclòs completament acabat.

181,48 €

B35B002 m2 Placa alveolar 157,67000 €

Altres conceptes 23,81000 €

P-55 G3J54 m Subministre i col·locació de defensa de pantalà de fusta, tractada en autoclau especial per a

exteriors, ancorada a llosa mitjançant

perns expansius. Inclós perforació

14,43 €

Sense descomposició 14,43000 €

P-56 G3J55 u Mort de fondeig prefabricat de 200 kg de formigó en massa HM-30/B/20/I-Qb 24,00 €

Sense descomposició 24,00000 €

P-57 G3J56 u Unitat de col·locació de tren de fondeig, inclòs transport, càrrega i col·locació de les unitats

que conformen

el tren i enterrament parcial de 20 cm del mort, per mitjans terretres i/o marítims. Tot inclòs

completament acabat

44,03 €

Sense descomposició 44,03000 €

P-58 G3J57 m3 Reblert de molls amb material procedent de la pròpia excavació 1,35 €

Altres conceptes 1,35000 €

P-59 G3J58 u Pila de dos blocs de formigó HM-30/B/20/I+Qb de 2,5x3x2,5 per a moll. Inclou

subministrament i muntatge. Tot inclòs, completament acabat.

2.316,59 €

Sense descomposició 2.316,59000 €

P-60 G3J59 u Blocs moll 3.088,79 €

Sense descomposició 3.088,79000 €

P-61 G3J42600 m3 Nucli. Formació de perfil amb tot-ú, provinent de pedrera, inclòs subministrament, el cànon de

pedrera,

classificació i càrrega del material, col·locació concertada per mitjans terrestres i/o marítims,

reperfilat

de talús i qualsevol altra operació per a acabar la unitat, mesurada sobre plànols de projecte

22,27 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,90000 €

Altres conceptes 3,37000 €

P-62 G3J42601 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 50 kg de pes, col·locats amb pala

carregadora

14,79 €

B0442600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes 11,42100 €

Altres conceptes 3,36900 €

P-63 G3J42602 t Col·locació escullera reciclada provinent d'enderroc 3,37 €

Altres conceptes 3,37000 €

P-64 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100-400 kg de pes, col·locats amb pala

carregadora

16,07 €

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

Altres conceptes 3,38000 €

P-65 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1800-4000 kg de pes, col·locats amb grua 28,85 €
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B0442900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes 14,17000 €

Altres conceptes 14,68000 €

P-66 G45ESP2 m2 Adequació de la superfície de formigó per a procedir a la cimentació de l'espatller 3,17 €

B0731330HVL kg Morter autonivellant en base ciment CEM II/AV 42.5 R, CT-C10-F3 per a capes base de

paviments en recrescuda i anivellament de sols a partir de 4 cm de gruix, 10 MPa de

resistència a compressió a 28 dies, fluïdesa 24±2cm (mesurat amb etalòmetre Lafarge)

conforme a la norma UNE-EN-13813:2003, per a aplicar mitjançant bombeig per Aplicadors

Certificats de Lafarge amb preparació d'obra per a Agilia Suelo C, ref. Suelo-C-B de la serie

Agilia de LAFARGE

1,00000 €

Altres conceptes 2,17000 €

P-67 G45ESPT m Formigonat en massa HM-30/B/20/I+Qb mitjançant encofrat amb motlle lliscant o similar, per a

formació d'espatller, incloent materials, encofrats, mà d'obra i mitjans auxiliars de fabricació,

tot inclòs totalment

acabatt.

466,98 €

B064C32B m3 Formigó HM-30/B/10/I+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb

>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

296,36680 €

G4D10 m2 Plaques d'encofrat 127,20000 €

Altres conceptes 43,41320 €

P-68 G9STEP m3 Construcció d'escala amb graons de formigó prefabricat 110,27 €

B35C1110 u Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de 138 kg de pes (1x0,3x0,2m) 67,50000 €

Altres conceptes 42,77000 €

P-69 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb

motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

25,59 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 22,05600 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 3,47150 €

P-70 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de

20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S

(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

21,02 €

B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,

de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),

segons UNE-EN 1340

4,44150 €

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

UNE-EN 998-2

0,06401 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,42220 €

Altres conceptes 14,09229 €

P-71 G9715M11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

77,57 €

B064500C m3 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

61,52300 €

Altres conceptes 16,04700 €

P-72 G9851509 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no

estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat

amb morter

30,73 €

B9851500 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 7,88550 €
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,96551 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,06995 €

Altres conceptes 17,80904 €

P-73 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa

i compactada

57,00 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

53,50000 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-74 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,

estesa i compactada

53,47 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

49,97000 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-75 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1

kg/m2

0,58 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus

C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,43000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-76 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb

dotació 0,5 kg/m2

12,79 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus

C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,20500 €

Altres conceptes 12,58500 €

P-77 G9PA11C6 m2 Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de resines

sintètiques amb partícules de cautxú i pintura acrílica, d'aplicació manual, amb una dotació de

3 kg/m2

28,82 €

B9PAA1C0 kg Aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de resines sintètiques i partícules de

cautxú

12,83625 €

B89ZR000 kg Pintura acrílica 2,85600 €

Altres conceptes 13,12775 €

P-78 G9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla

electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN

10080

2,46 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T

UNE-EN 10080

1,77600 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01112 €

Altres conceptes 0,67288 €

P-79 GAMB001 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències per Contaminació Accidental

d'Aigües Marines

de Catalunya (P - 35)

5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-80 GAMB002 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí (P - 36) 150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €
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P-81 GBA1U100 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua o discontinua de 10 cm, amb pintura acrídica

blanca o blava, amb màquina autopropulsada

0,70 €

BBA1U020 kg Pintura acrílica per a senyalització 0,38900 €

Altres conceptes 0,31100 €

P-82 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, línies contínues o discontinues, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclòs el premarcatge

8,35 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,92963 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 4,05338 €

Altres conceptes 3,36699 €

P-83 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, amb pintura acrílica amb

microesferes de vidre, inclòs el premarcat

9,04 €

Sense descomposició 9,04000 €

P-84 GBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3

cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al

paviment

181,36 €

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3

cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixacions al

paviment

155,01000 €

Altres conceptes 26,35000 €

P-85 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,44 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

Altres conceptes 14,15000 €

P-86 GBB22201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

66,25 €

BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 51,39000 €

Altres conceptes 14,86000 €

P-87 GBBZ3011 u Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de

trànsit, col·locat sobre base de formigó. Tot inclòs completament acabat.

94,12 €

B064E32B m3 Formigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

3,36735 €

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de

trànsit

80,85000 €

Altres conceptes 9,90265 €

P-88 GD5J4F08 u Subministre i col·locació de pou embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de

formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, inclòs reixa i

excavació necessària. Tot inclòs totalment acabat

153,43 €

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm

classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

40,83000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

15,71638 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31917 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,47280 €

Altres conceptes 94,09165 €

P-89 GD7GJ000 u Estació depuradora d'aigues residuals prefabricada, totalment instal·lada i conectada 6.000,00 €

Sense descomposició 6.000,00000 €
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P-90 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa

anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat

mitja i col·locat al fons de la rasa

10,59 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,

tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8

kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

4,68180 €

Altres conceptes 5,90820 €

P-91 GD7JG111 u Connexió escomeses a col·lector. Inclou peces especials i eines auxiliars. Tot inclòs,

completament acabat

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-92 GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa

anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat

mitja i col·locat al fons de la rasa

12,65 €

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,

tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4

kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

6,74220 €

Altres conceptes 5,90780 €

P-93 GD7JN000 u Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram municipal. Inclou

reposició de paviment

6.000,00 €

Sense descomposició 6.000,00000 €

P-94 GD7JN111 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 600 mm, de rididesa

anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat

mitja i col·locat al fons de la rasa

49,59 €

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,

tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4

kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

31,68750 €

Altres conceptes 17,90250 €

P-95 GD7JN112 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 600 mm, de rididesa

anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat

mitja i col·locat al fons de la rasa

60,41 €

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,

tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4

kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

38,02500 €

Altres conceptes 22,38500 €

P-96 GD7JN145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa

anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat

mitja i col·locat al fons de la rasa

41,76 €

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,

tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4

kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

25,85700 €

Altres conceptes 15,90300 €

P-97 GDB2944B u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 15 cm de gruix mínim i de planta

1,1x1,1 m per a tub de diàmetre 50 cm

45,18 €

B064E32C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

31,90003 €

Altres conceptes 13,27997 €
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P-98 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb

escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

142,90 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada

amb escala d'acer galvanitzat

108,57000 €

Altres conceptes 34,33000 €

P-99 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de

diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

97,96 €

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de

600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

80,04000 €

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

UNE-EN 998-2

1,08814 €

Altres conceptes 16,83186 €

P-100 GDG3UA2 m Cinta de senyalització de servei soterrat. Totalment col·locada 0,60 €

Sense descomposició 0,60000 €

P-101 GDG3U070 m Prisma de canalització per a instal·lacions elèctriques format per 1 tub de diàmetre 40 mm i

de gruix 1,2 mm de PE rígid i dau de recobriment de 18X16 cm de formigó HM-20/P/20/I

7,08 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,63948 €

BG21RA10 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

0,96600 €

Altres conceptes 3,47452 €

P-102 GEROJA m2 Edificació destinada a Creu Roja, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment

acabada.

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-103 GEBENZIN u Edificació del punt de subministrament de combustible, inclosa la cimentació, estructura,

tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

10.000,00 €

Sense descomposició 10.000,00000 €

P-104 GECAPIT m2 Edificació destinada a Capitania, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment

acabada.

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-105 GEEMBARC m2 Edificació destinada a magatzem d'embarcacions en marina seca, inclosa estructura,

tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-106 GESOCIAL m2 Edificació destinada a local social, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment

acabada.

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-107 GETALLER m2 Edificació destinada a Taller, inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment

acabada

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-108 GFB19423 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

8,65 €

BFB19420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,04400 €

Altres conceptes 7,60600 €

P-109 GFB19424 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

11,24 €
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BFB19420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,39200 €

Altres conceptes 9,84800 €

P-110 GFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

11,77 €

BFB19420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,77480 €

Altres conceptes 9,99520 €

P-111 GFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

27,62 €

BFB1J320 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

7,18080 €

Altres conceptes 20,43920 €

P-112 GGRUA u Grua de 7,5 t 50.000,00 €

Sense descomposició 50.000,00000 €

P-113 GG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,

resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,76 €

BG22TA10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J,

resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,73440 €

Altres conceptes 1,02560 €

P-114 GG312164 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, col·locat en tub

3,74 €

BG312160 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,92780 €

Altres conceptes 1,81220 €

P-115 GG312584 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, col·locat en tub

10,44 €

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums

8,17020 €

Altres conceptes 2,26980 €

P-116 GG380507 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,46 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BG380500 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 0,23460 €

Altres conceptes 9,07540 €

P-117 GGD2314D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de

gruix i soterrada

40,78 €

BGD23140 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2 m2 de superfície i de 2,5 mm

de gruix

29,20000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,04000 €

Altres conceptes 7,54000 €

P-118 GHGQUA u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble

nivell i programació per

rellotge astronòmic, totalment isntal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó

2.435,29 €
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d'ancoratge i tot el petit material

auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 77)

Sense descomposició 2.435,29000 €

P-119 GHN001 u Subministre i col·locació de balisa model RAMA, amb base de fosa d'alumini i equip

electrònic per a l'ampada de fluorescència compacta de 36 W, cargols d'acer inoxidable. (P -

79)

242,67 €

Sense descomposició 242,67000 €

P-120 GHN002 u Subministrament i col·locació de norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns

d'ancoratge (P - 102)

65,64 €

Sense descomposició 65,64000 €

P-121 GHM11F22 u Subministrament i col·locació de bàcul troncocònic d'acer galvanitzat d'11 metres d'alcària i 2

de sortint model MERIDIANA de BALCONGRA o o equivalent, d'un braç amb base platina i

porta, segons norma UNE-EN 40-5, inclòs dau de formigó de fonamentació. Completament

instal·latat i conectat.

497,92 €

Sense descomposició 497,92000 €

P-122 GHN8X001 u model ESTILO STA-2507CC-IL de CARANDINI o equivalent, amb làmpada de 15o W d'HM,

acoblada al suport. Muntat sobre bàcul

345,13 €

Sense descomposició 345,13000 €

P-123 GJS1U001 u Boca de reg enterrada, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit

material metàl.lic per a

connexió amb la canonada, instal.lada (P - 82)

197,97 €

Sense descomposició 197,97000 €

P-124 GLPE0000U u Pòrtic elevador de 25t, totalment instal·lat 200.000,00 €

Sense descomposició 200.000,00000 €

P-125 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 m de diàmetre i de 4'' de

diàmetre de connexió a la

canonada (P - 84)

434,45 €

Sense descomposició 434,45000 €

P-126 GM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió in corporada, pintat,

amb armari muntat superficialment i flotador salvavides

84,80 €

Sense descomposició 84,80000 €

P-127 GN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, de 16 bar de PN, de

bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 88)

193,80 €

Sense descomposició 193,80000 €

P-128 GN32E424 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de

bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 89)

699,69 €

Sense descomposició 699,69000 €

P-129 GNX121C5 u Subministrament i col·locació de torreta de serveis tipus TALLY ,o similar, en polyester, IK10,

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

magnetotèrmica i diferencial de 30 MA, 4 preses d'aigua de 1/2´´, totalment muntada.

731,25 €

Sense descomposició 731,25000 €

P-130 GQ006BIC u Aparca bicicletes AB-6 de 1800 x 550 x 500 mm (6 places) de ferro galvanitzat en calent. Es

subministra amb kit de muntatge i inclou transport a obra (P - 94)

140,97 €

Sense descomposició 140,97000 €

P-131 GR2BA7D5 m2 Rasclada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip

d'anivellar d'una amplària de treball de 300 cm, per a un pendent inferior al 12 %

0,30 €

Altres conceptes 0,30000 €
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P-132 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 2,96 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-133 GR45A510 u Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada 350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-134 GR4T6009 u Plantació tamarix gallica 0,94 €

Sense descomposició 0,94000 €

P-135 GR4T6010 u Plantació de tamarix gallica a jardineres 0,94 €

Sense descomposició 0,94000 €

P-136 GR4T6011 u Subministrament de tamarix gallica, en contenidor 0,90 €

Sense descomposició 0,90000 €

P-137 GR4T6012 u Subministrament d'olivera d'alçària 1,2 a 1,5 m, en contenidor (P-109) 260,00 €

Sense descomposició 260,00000 €

P-138 GR652251 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, d'1 a 1,5 m d'alçària d'estípit, excavació

de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25

%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

73,96 €

B0111000 m3 Aigua 0,20000 €

Altres conceptes 73,76000 €

P-139 GRAA0001 m3 Adequació de sòl vegetal provinent de l'obra 20,00 €

Sense descomposició 20,00000 €

P-140 MOB001 u Subministrament i col·locació de parquímetre. Inclòs la senyalització i connexió, tot acabat. 920,00 €

Sense descomposició 920,00000 €

P-141 PA00003 u Partida alçada a justificar per al muntatge i desmuntatge d'accés provisional per a camions i

maquinària d'obra mitjançant mota. Inclòs senyalñització i balisament

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-142 PABALISA u Partida alçada a justificar per al balisament de la bocana 10.000,00 €

Sense descomposició 10.000,00000 €

P-143 PARAMPA u Partida alçada a justificar per al subministre i col·locació de les rampes d'avarada 2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-144 PPA00001 u Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua existent, totalment acabada.

Inclou reposició de paviment i carrega i transport de runa a abocador

6.000,00 €

Sense descomposició 6.000,00000 €

P-145 PPA0002 u Partida alçada a justificar per a treballs de connexió a xarxa actual 3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-146 SIS pa Partida alçada a justificar per al compliment de l'Estudi de Seguretat i Salut 175.071,67 €

Sense descomposició 175.071,67000 €
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Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 01 Dragats

1 G2H22211 m3 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de
sorres, amb draga de cullera de 1000 l i càrrega de material sobre
gànguil. Inclou acopi del material dragat (P - 40)

8,48 207.709,402 1.761.375,73

2 G2H32231 m3 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària, en terreny
de trànsit, amb excavadora de cullera prensora de 1900 l i càrrega de
material sobre camió o contenidor (P - 41)

1,44 3.440,000 4.953,60

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.766.329,33

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 02 Obres de recer

Titol 4 01 Dic principal

1 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100-400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 64)

16,07 5.328,815 85.634,06

2 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1800-4000 kg de
pes, col·locats amb grua (P - 65)

28,85 54.936,777 1.584.926,02

3 G45ESPT m Formigonat en massa HM-30/B/20/I+Qb mitjançant encofrat amb
motlle lliscant o similar, per a
formació d'espatller, incloent materials, encofrats, mà d'obra i mitjans
auxiliars de fabricació, tot inclòs totalment
acabatt. (P - 67)

466,98 1.905,817 889.978,42

4 G45ESP2 m2 Adequació de la superfície de formigó per a procedir a la cimentació de
l'espatller (P - 66)

3,17 776,520 2.461,57

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 2.563.000,07

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 02 Obres de recer

Titol 4 02 Morrot dic principal

1 G3J42600 m3 Nucli. Formació de perfil amb tot-ú, provinent de pedrera, inclòs
subministrament, el cànon de pedrera,
classificació i càrrega del material, col·locació concertada per mitjans
terrestres i/o marítims, reperfilat
de talús i qualsevol altra operació per a acabar la unitat, mesurada
sobre plànols de projecte (P - 61)

22,27 241,523 5.378,72

2 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100-400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 64)

16,07 824,251 13.245,71

3 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1800-4000 kg de
pes, col·locats amb grua (P - 65)

28,85 5.794,176 167.161,98

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 185.786,41

Obra 01 PORT DE CUBELLES

EUR
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Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 02 Obres de recer

Titol 4 03 Contradic

1 G3J42600 m3 Nucli. Formació de perfil amb tot-ú, provinent de pedrera, inclòs
subministrament, el cànon de pedrera,
classificació i càrrega del material, col·locació concertada per mitjans
terrestres i/o marítims, reperfilat
de talús i qualsevol altra operació per a acabar la unitat, mesurada
sobre plànols de projecte (P - 61)

22,27 2.702,073 60.175,17

2 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100-400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 64)

16,07 1.563,883 25.131,60

3 G3J42601 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 50 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 62)

14,79 3.630,072 53.688,76

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 138.995,53

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 03 Molls i pantalans

1 G3J5 m3 Formació de banqueta amb escullera de pes major o igual a 200 kg,
provinent de pedrera, inclòs subministrament, el cànon de pedrera,
classificació i càrrega del material, col·locació per mitjans terrestres i/o
marítims, reperfilat de talús i qualsevol altra operació per a acabar la
unitat, (P - 51)

36,37 49.096,830 1.785.651,71

2 G3J51 m2 Enrasament de banqueta d'escullera amb graves de 5 cm de gruix, per
a la col·locació dels blocs
de formigó. S'inclou material d'aportació, abocament, estesa i
anivellament així com els equips de submarinisme. Tot niclòs
completament acabat. (P - 52)

14,84 6.951,360 103.158,18

3 G3J52 u Subministre i col·locació formant piles de blocs prefabricats de formigó
alleugerit HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions 3x2,5x1 m i 0,3 m
d'espessor, amb formigonat in situ de l'interior del bloc, per a l'execució
de piles de pantalans. Tot inclòs completament acabat. (P - 53)

619,24 490,602 303.800,38

4 G3J53 m2 Subministre i col·locació sobre les piles de placa alveolar prefabricada
de formigó armat dimensionada per a sobrecàrrega d'ús 10 kN/m2 i
forces laterals de 200 kN+5 kN/ml, amplària de 3 o 5 m i pas interior
de serveis, mitjançant mitjans marítims o terrestres. Tot inclòs
completament acabat. (P - 54)

181,48 6.951,360 1.261.532,81

5 G3J54 m Subministre i col·locació de defensa de pantalà de fusta, tractada en
autoclau especial per a exteriors, ancorada a llosa mitjançant
perns expansius. Inclós perforació (P - 55)

14,43 3.443,680 49.692,30

6 G3J55 u Mort de fondeig prefabricat de 200 kg de formigó en massa
HM-30/B/20/I-Qb (P - 56)

24,00 614,000 14.736,00

7 G3J56 u Unitat de col·locació de tren de fondeig, inclòs transport, càrrega i
col·locació de les unitats que conformen
el tren i enterrament parcial de 20 cm del mort, per mitjans terretres
i/o marítims. Tot inclòs completament acabat (P - 57)

44,03 614,000 27.034,42

8 G3J57 m3 Reblert de molls amb material procedent de la pròpia excavació (P - 58) 1,35 5.696,000 7.689,60

9 G3J58 u Pila de dos blocs de formigó HM-30/B/20/I+Qb de 2,5x3x2,5 per a
moll. Inclou subministrament i muntatge. Tot inclòs, completament
acabat.  (P - 59)

2.316,59 197,820 458.267,83

10 G3J59 u Blocs moll (P - 60) 3.088,79 85,300 263.473,79

EUR
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TOTAL Titol 3 01.01.03 4.275.037,02

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 04 Port sec

Titol 4 01 Enderrocs i demolicions

1 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 25)

25,73 1.297,908 33.395,17

2 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 27)

3,93 291,950 1.147,36

3 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 29)

3,45 1.529,900 5.278,16

4 F21QA001 ml Desmuntatge de barana metàl·lica, incloent l'enderroc de daus de
formigó, i càrrega manueal o mecànica a de l'equipament i la runa a
camió o contenidor (P - 5)

3,10 177,310 549,66

5 G2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 28)

1,54 209,520 322,66

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 40.693,01

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 04 Port sec

Titol 4 02 Moviment de terres

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 38)

0,56 32.470,000 18.183,20

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 32)

2,09 13.900,000 29.051,00

3 G2261212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat (P - 35)

2,14 14.474,420 30.975,26

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 78.209,46

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 04 Port sec

Titol 4 03 Xarxa de sanejament

Titol 5 01 Xarxa de residuals

1 G222C243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i material deixat a la vora o
carregat sobre camió o contenidor. (P - 34)

6,59 1.270,500 8.372,60

2 GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de

12,65 423,500 5.357,28
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dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 92)

3 GD7JG111 u Connexió escomeses a col·lector. Inclou peces especials i eines
auxiliars. Tot inclòs, completament acabat (P - 91)

150,00 12,000 1.800,00

4 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
25 a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
37)

4,12 1.249,748 5.148,96

5 G2225531 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 33)

15,64 27,549 430,87

6 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb
morter ciment 1:6 (P - 98)

142,90 8,768 1.252,95

7 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 99)

97,96 4,000 391,84

8 GDB2944B u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de diàmetre 50 cm (P - 97)

45,18 4,000 180,72

9 GD7GJ000 u Estació depuradora d'aigues residuals prefabricada, totalment
instal·lada i conectada (P - 89)

6.000,00 4,000 24.000,00

TOTAL Titol 5 01.01.04.03.01 46.935,22

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 04 Port sec

Titol 4 03 Xarxa de sanejament

Titol 5 02 Xarxa de drenatge

1 GD5J4F08 u Subministre i col·locació de pou embornal de 70x30x85 cm, amb
parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I, inclòs reixa i excavació necessària. Tot
inclòs totalment acabat (P - 88)

153,43 26,000 3.989,18

2 G222C243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i material deixat a la vora o
carregat sobre camió o contenidor. (P - 34)

6,59 4.549,440 29.980,81

3 GD7JN145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 96)

41,76 655,410 27.369,92

4 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 90)

10,59 84,540 895,28

5 GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 92)

12,65 98,390 1.244,63

6 GD7JG111 u Connexió escomeses a col·lector. Inclou peces especials i eines
auxiliars. Tot inclòs, completament acabat (P - 91)

150,00 38,000 5.700,00

7 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
25 a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
37)

4,12 4.220,410 17.388,09

8 G2225531 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 33)

15,64 45,748 715,50
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9 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb
morter ciment 1:6 (P - 98)

142,90 14,560 2.080,62

10 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 99)

97,96 7,000 685,72

11 GDB2944B u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de diàmetre 50 cm (P - 97)

45,18 7,000 316,26

12 GD7JN111 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 600 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 94)

49,59 660,220 32.740,31

13 GD7JN112 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 600 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 95)

60,41 17,930 1.083,15

TOTAL Titol 5 01.01.04.03.02 124.189,47

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 04 Port sec

Titol 4 04 Abastament d'aigua potable

1 PPA00001 u Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua existent,
totalment acabada. Inclou reposició de paviment i carrega i transport
de runa a abocador (P - 144)

6.000,00 1,000 6.000,00

2 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 1)

8,00 685,945 5.487,56

3 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 36)

6,33 685,945 4.342,03

4 GFB19423 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa (P - 108)

8,65 2.459,140 21.271,56

5 GFB19424 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa (P - 109)

11,24 266,320 2.993,44

6 GFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa (P - 110)

11,77 351,000 4.131,27

7 GFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 111)

27,62 438,850 12.121,04

8 GDG3UA2 m Cinta de senyalització de servei soterrat. Totalment col·locada (P - 100) 0,60 1.371,890 823,13

9 GN32E424 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 89) (P - 128)

699,69 11,000 7.696,59

10 GN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 88) (P - 127)

193,80 14,000 2.713,20

11 GJS1U001 u Boca de reg enterrada, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i
tapa de fosa i amb petit material metàl.lic per a
connexió amb la canonada, instal.lada (P - 82) (P - 123)

197,97 8,000 1.583,76
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12 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 m de
diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la
canonada (P - 84) (P - 125)

434,45 22,000 9.557,90

13 FK241FF1 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions
embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim,
de manxa i muntat entre tubs (P-7) (P - 17)

2.149,15 1,000 2.149,15

TOTAL Titol 4 01.01.04.04 80.870,63

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 04 Port sec

Titol 4 05 Xarxa elèctrica i enllumenat

1 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 1)

8,00 814,500 6.516,00

2 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 36)

6,33 651,600 4.124,63

3 GDG3UA2 m Cinta de senyalització de servei soterrat. Totalment col·locada (P - 100) 0,60 1.629,290 977,57

4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 9)

42,61 162,900 6.941,17

5 GHGQUA u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb
6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment isntal·lat, connectat i provat, s'inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 77) (P - 118)

2.435,29 2,000 4.870,58

6 GGD2314D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 117)

40,78 28,000 1.141,84

7 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 2)

68,29 51,000 3.482,79

8 GG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 113)

1,76 1.629,290 2.867,55

9 PPA0002 u Partida alçada a justificar per a treballs de connexió a xarxa actual (P -
145)

3.000,00 2,000 6.000,00

10 GHN001 u Subministre i col·locació de balisa model RAMA, amb base de fosa
d'alumini i equip electrònic per a l'ampada de fluorescència compacta
de 36 W, cargols d'acer inoxidable. (P - 79) (P - 119)

242,67 28,000 6.794,76

11 GHN002 u Subministrament i col·locació de norai de fosa de 10 a 20 kg de pes
roscat a perns d'ancoratge (P - 102) (P - 120)

65,64 1.228,000 80.605,92

12 GG312584 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
115)

10,44 5.595,665 58.418,74

TOTAL Titol 4 01.01.04.05 182.741,55

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 04 Port sec

Titol 4 06 Pavimentació

EUR
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1 F9GABB43 m3 Paviment de formigó vibrat HP40 de resistencia a flexotracció, amb
granulat de pedra calcària i ciment CEM
II/B-S/32.5 i fluidificant, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc (P - 5) (P - 15)

64,28 5.049,220 324.563,86

2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM (P - 69)

25,59 3.804,436 97.355,52

3 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 70)

21,02 910,420 19.137,03

4 F9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P
- 14)

21,80 2.178,630 47.494,13

5 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
(P - 13)

30,10 28,720 864,47

6 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 10)

73,42 604,408 44.375,64

7 G9851509 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 72)

30,73 7,760 238,46

8 G9STEP m3 Construcció d'escala amb graons de formigó prefabricat (P - 68) 110,27 218,463 24.089,92

TOTAL Titol 4 01.01.04.06 558.119,03

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 04 Port sec

Titol 4 07 Jardineria i reg

1 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 23)

1,18 1.318,130 1.555,39

2 GR2BA7D5 m2 Rasclada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW
(35 a 54 CV) i equip d'anivellar d'una amplària de treball de 300 cm,
per a un pendent inferior al 12 % (P - 131)

0,30 1.318,130 395,44

3 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita (P - 132)

2,96 1.318,130 3.901,66

4 GRAA0001 m3 Adequació de sòl vegetal provinent de l'obra (P - 139) 20,00 485,439 9.708,78

5 GR4T6012 u Subministrament d'olivera d'alçària 1,2 a 1,5 m, en contenidor (P-109)
(P - 137)

260,00 1,000 260,00

6 GR4T6010 u Plantació de tamarix gallica a jardineres (P - 135) 0,94 180,000 169,20

7 GR4T6011 u Subministrament de tamarix gallica, en contenidor (P - 136) 0,90 180,000 162,00

8 GR652251 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, d'1 a 1,5 m
d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot

73,96 52,000 3.845,92

EUR
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amb terra de l'excavació i primer reg (P - 138)

9 GR45A510 u Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada (P - 133) 350,00 51,000 17.850,00

TOTAL Titol 4 01.01.04.07 37.848,39

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 04 Port sec

Titol 4 08 Mobiliari urbà

1 FQ221031 u Subministrament i col·locació de paperera model Argo Plus de la casa
Fundició Dúctil Benito, o similar, ancorada amb dau de formigó (P - 20)

199,09 18,000 3.583,62

2 FQ113250 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC model
NeoBarcino, de la casa Fundició Dúctil Benito, o similar, i estructura de
planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 18)

647,82 2,000 1.295,64

3 FQESTACA u Subministre i col·locació d'estaca de fusta per a tancament perimetral
(P - 22)

7,19 52,000 373,88

4 FQB21513 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja,
model Oval de la casa Fundició Dúctil Benito o similar, rectangular de
1x0,45 m, de 0,5 m d'alçària, col·locada superficialment sense
fixacions (P - 21)

835,22 90,000 75.169,80

TOTAL Titol 4 01.01.04.08 80.422,94

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 04 Port sec

Titol 4 09 Senyalització

1 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, línies contínues o
discontinues, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual, inclòs el premarcatge (P - 82)

8,35 100,800 841,68

TOTAL Titol 4 01.01.04.09 841,68

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 04 Port sec

Titol 4 10 Edificacions

1 GEBENZIN u Edificació del punt de subministrament de combustible, inclosa la
cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions, totalment acabada.
(P - 103)

10.000,00 1,000 10.000,00

2 GEROJA m2 Edificació destinada a Creu Roja, inclosa estructura, tancaments i
instal·lacions, totalment acabada. (P - 102)

450,00 484,000 217.800,00

3 GECAPIT m2 Edificació destinada a Capitania, inclosa estructura, tancaments i
instal·lacions, totalment acabada. (P - 104)

450,00 360,000 162.000,00

4 GEEMBARC m2 Edificació destinada a magatzem d'embarcacions en marina seca,
inclosa estructura, tancaments i instal·lacions, totalment acabada. (P -
105)

250,00 5.635,000 1.408.750,00

5 GETALLER m2 Edificació destinada a Taller, inclosa estructura, tancaments i
instal·lacions, totalment acabada (P - 107)

250,00 1.502,000 375.500,00

EUR
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6 GESOCIAL m2 Edificació destinada a local social, inclosa estructura, tancaments i
instal·lacions, totalment acabada. (P - 106)

300,00 600,000 180.000,00

TOTAL Titol 4 01.01.04.10 2.354.050,00

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 01 PORT ESPORTIU

Titol 3 04 Port sec

Titol 4 11 Equipaments portuaris

1 GM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
in corporada, pintat, amb armari muntat superficialment i flotador
salvavides (P - 126)

84,80 11,000 932,80

2 GNX121C5 u Subministrament i col·locació de torreta de serveis tipus TALLY ,o
similar, en polyester, IK10, amb llum de balisament de 11 W, 2 preses
de corrent 16 A, IP67 amb protecció magnetotèrmica i diferencial de 30
MA, 4 preses d'aigua de 1/2´´, totalment muntada. (P - 129)

731,25 614,000 448.987,50

3 GLPE0000U u Pòrtic elevador de 25t, totalment instal·lat (P - 124) 200.000,00 1,000 200.000,00

4 GGRUA u Grua de 7,5 t (P - 112) 50.000,00 1,000 50.000,00

5 PABALISA u Partida alçada a justificar per al balisament de la bocana (P - 142) 10.000,00 1,000 10.000,00

6 PARAMPA u Partida alçada a justificar per al subministre i col·locació de les rampes
d'avarada (P - 143)

2.000,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.01.04.11 709.920,30

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 02 PASSEIG MARÍTIM

Titol 3 01 Enderrocs i demolicions

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 16) 3,13 130,310 407,87

2 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 30)

0,38 2.212,020 840,57

3 G2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 26)

1,20 345,610 414,73

4 G2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 28)

1,54 464,170 714,82

5 F21QA001 ml Desmuntatge de barana metàl·lica, incloent l'enderroc de daus de
formigó, i càrrega manueal o mecànica a de l'equipament i la runa a
camió o contenidor (P - 5)

3,10 36,020 111,66

6 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 29)

3,45 2.579,560 8.899,48

7 F21H1001 u Desmuntatge pal telèfon o BT, enderroc de fonament de formigó amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega sobre camió o
contenidor i transport i deposició de la runa sobrant a abocador. (P - 3)

151,14 1,000 151,14

8 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions i càrrega i tranpost a dipòsit per a ús posterior. (P - 31)

31,78 12,000 381,36

9 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
transport a abocador (P - 6)

7,87 155,000 1.219,85

10 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
i transport a abocador (P - 7)

7,87 7,000 55,09
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11 F21QQC03 u Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de formigó, aplec de
l'equipament per a ús posterior, càrrega manual i mecànica de la runa
sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 8)

7,87 13,000 102,31

12 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 4)

10,21 3,000 30,63

TOTAL Titol 3 01.02.01 13.329,51

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 02 PASSEIG MARÍTIM

Titol 3 02 Moviment de terres

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 38)

0,56 8.772,000 4.912,32

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 32)

2,09 703,100 1.469,48

TOTAL Titol 3 01.02.02 6.381,80

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 02 PASSEIG MARÍTIM

Titol 3 03 Xarxa de drenatge

1 G222C243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i material deixat a la vora o
carregat sobre camió o contenidor. (P - 34)

6,59 917,160 6.044,08

2 GD5J4F08 u Subministre i col·locació de pou embornal de 70x30x85 cm, amb
parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I, inclòs reixa i excavació necessària. Tot
inclòs totalment acabat (P - 88)

153,43 12,000 1.841,16

3 GD7JN145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 96)

41,76 269,940 11.272,69

4 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 90)

10,59 22,690 240,29

5 GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 92)

12,65 13,090 165,59

6 GD7JG111 u Connexió escomeses a col·lector. Inclou peces especials i eines
auxiliars. Tot inclòs, completament acabat (P - 91)

150,00 12,000 1.800,00

7 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
25 a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
37)

4,12 862,695 3.554,30

8 G2225531 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 33)

15,64 29,314 458,47

9 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb
morter ciment 1:6 (P - 98)

142,90 9,330 1.333,26
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10 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 99)

97,96 4,000 391,84

11 GDB2944B u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de diàmetre 50 cm (P - 97)

45,18 4,000 180,72

12 GD7JN000 u Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram
municipal. Inclou reposició de paviment (P - 93)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Titol 3 01.02.03 33.282,40

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 02 PASSEIG MARÍTIM

Titol 3 04 Enllumenat públic

1 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 1)

8,00 298,905 2.391,24

2 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 36)

6,33 179,343 1.135,24

3 GDG3UA2 m Cinta de senyalització de servei soterrat. Totalment col·locada (P - 100) 0,60 597,810 358,69

4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 9)

42,61 119,028 5.071,78

5 GDG3U070 m Prisma de canalització per a instal·lacions elèctriques format per 1 tub
de diàmetre 40 mm i de gruix 1,2 mm de PE rígid i dau de recobriment
de 18X16 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 101)

7,08 6,670 47,22

6 GHGQUA u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb
6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment isntal·lat, connectat i provat, s'inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 77) (P - 118)

2.435,29 1,000 2.435,29

7 GG380507 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 116)

9,46 623,110 5.894,62

8 GGD2314D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 117)

40,78 26,000 1.060,28

9 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 2)

68,29 28,000 1.912,12

10 GHM11F22 u Subministrament i col·locació de bàcul troncocònic d'acer galvanitzat
d'11 metres d'alcària i 2 de sortint model MERIDIANA de
BALCONGRA o o equivalent, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, inclòs dau de formigó de fonamentació.
Completament instal·latat i conectat. (P - 121)

497,92 26,000 12.945,92

11 GHN8X001 u model ESTILO STA-2507CC-IL de CARANDINI o equivalent, amb
làmpada de 15o W d'HM, acoblada al suport. Muntat sobre bàcul (P -
122)

345,13 26,000 8.973,38

12 GG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 113)

1,76 597,810 1.052,15

13 GG312164 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
114)

3,74 597,810 2.235,81

14 PPA0002 u Partida alçada a justificar per a treballs de connexió a xarxa actual (P -
145)

3.000,00 1,000 3.000,00
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TOTAL Titol 3 01.02.04 48.513,74

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 02 PASSEIG MARÍTIM

Titol 3 05 Pavimentació

1 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 70)

21,02 287,700 6.047,45

2 F9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P
- 14)

21,80 2.123,810 46.299,06

3 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
(P - 13)

30,10 12,580 378,66

4 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 10)

73,42 516,580 37.927,30

5 G9851509 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 72)

30,73 6,770 208,04

6 G9PA11C6 m2 Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment multicapa a
base de resines sintètiques amb partícules de cautxú i pintura acrílica,
d'aplicació manual, amb una dotació de 3 kg/m2 (P - 77)

28,82 970,870 27.980,47

7 F97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 12)

9,60 522,640 5.017,34

8 G9715M11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 71)

77,57 20,906 1.621,68

9 F9671E59 m Vorada recta o corba de peces de formigó amb rigola, monocapa,
35x20 cm, col·locada sobre formigó no estructural vorada recta de
peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de
peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (P - 11)

29,60 382,570 11.324,07

10 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 75)

0,58 5.872,470 3.406,03

11 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 76)

12,79 2.079,470 26.596,42

12 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM (P - 69)

25,59 1.225,053 31.349,11

13 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 73)

57,00 761,359 43.397,46

14 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 74)

53,47 114,625 6.129,00

15 G9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 78)

2,46 36,220 89,10
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TOTAL Titol 3 01.02.05 247.771,19

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 02 PASSEIG MARÍTIM

Titol 3 06 Jardineria i reg

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita (P - 132)

2,96 39,000 115,44

2 GRAA0001 m3 Adequació de sòl vegetal provinent de l'obra (P - 139) 20,00 39,000 780,00

3 GR4T6012 u Subministrament d'olivera d'alçària 1,2 a 1,5 m, en contenidor (P-109)
(P - 137)

260,00 1,000 260,00

4 GR4T6011 u Subministrament de tamarix gallica, en contenidor (P - 136) 0,90 162,000 145,80

5 GR652251 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, d'1 a 1,5 m
d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg (P - 138)

73,96 40,000 2.958,40

6 GR45A510 u Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada (P - 133) 350,00 39,000 13.650,00

7 GR4T6009 u Plantació tamarix gallica (P - 134) 0,94 162,000 152,28

TOTAL Titol 3 01.02.06 18.061,92

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 02 PASSEIG MARÍTIM

Titol 3 07 Mobiliari urbà

1 MOB001 u Subministrament i col·locació de parquímetre. Inclòs la senyalització i
connexió, tot acabat. (P - 140)

920,00 3,000 2.760,00

2 FQ221031 u Subministrament i col·locació de paperera model Argo Plus de la casa
Fundició Dúctil Benito, o similar, ancorada amb dau de formigó (P - 20)

199,09 5,000 995,45

3 GQ006BIC u Aparca bicicletes AB-6 de 1800 x 550 x 500 mm (6 places) de ferro
galvanitzat en calent. Es subministra amb kit de muntatge i inclou
transport a obra (P - 94) (P - 130)

140,97 0,000 0,00

4 FQ113250 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC model
NeoBarcino, de la casa Fundició Dúctil Benito, o similar, i estructura de
planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 18)

647,82 7,000 4.534,74

5 FQ11GC10 u Subministrament i col·locació de cadira de llistons de fusta tropical
model NeoBarcino, de la casa Fundició Dúctil Benito o similar,
ancorada amb dau de formigó (P - 19)

189,34 2,000 378,68

TOTAL Titol 3 01.02.07 8.668,87

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 02 PASSEIG MARÍTIM

Titol 3 08 Senyalització

1 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, línies contínues o
discontinues, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual, inclòs el premarcatge (P - 82)

8,35 14,431 120,50

2 GBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines
reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la
part proporcional de elements terminals i fixada al paviment (P - 84)

181,36 4,950 897,73
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3 GBA1U100 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua o discontinua de 10 cm,
amb pintura acrídica blanca o blava, amb màquina autopropulsada (P -
81)

0,70 3.054,680 2.138,28

4 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, amb pintura
acrílica amb microesferes de vidre, inclòs el premarcat (P - 83)

9,04 4,544 41,08

5 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 85)

62,44 4,000 249,76

6 GBB22201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 86)

66,25 4,000 265,00

7 GBBZ3011 u Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat sobre base de formigó. Tot inclòs
completament acabat. (P - 87)

94,12 8,000 752,96

TOTAL Titol 3 01.02.08 4.465,31

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 03 PROTECCIÓ DE COSTES (fora d'àmbit)

Titol 3 01 Espigó

1 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100-400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 64)

16,07 1.092,652 17.558,92

2 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1800-4000 kg de
pes, col·locats amb grua (P - 65)

28,85 867,488 25.027,03

3 G3J42600 m3 Nucli. Formació de perfil amb tot-ú, provinent de pedrera, inclòs
subministrament, el cànon de pedrera,
classificació i càrrega del material, col·locació concertada per mitjans
terrestres i/o marítims, reperfilat
de talús i qualsevol altra operació per a acabar la unitat, mesurada
sobre plànols de projecte (P - 61)

22,27 420,921 9.373,91

4 G3J42602 t Col·locació escullera reciclada provinent d'enderroc (P - 63) 3,37 2.647,692 8.922,72

5 PA00003 u Partida alçada a justificar per al muntatge i desmuntatge d'accés
provisional per a camions i maquinària d'obra mitjançant mota. Inclòs
senyalñització i balisament (P - 141)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 63.882,58

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 03 PROTECCIÓ DE COSTES (fora d'àmbit)

Titol 3 02 Regeneració de platges

1 G2HA1513 m3 Transport i abocament de material de dragatge dins de l'obra amb
gànguil autopropulsat de 150 m3, amb recorregut 1 milla marina.
Inclou mitjans auxiliars per a l'estesa de sorra en platja (P - 42)

3,27 184.534,000 603.426,18

TOTAL Titol 3 01.03.02 603.426,18

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 03 PROTECCIÓ DE COSTES (fora d'àmbit)

Titol 3 03 Demolició espigó existent

1 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.  (P - 24)

22,28 1.018,343 22.688,68

EUR
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2 G241B035 m3 Transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 5 km (P - 39)

2,98 1.018,343 3.034,66

TOTAL Titol 3 01.03.03 25.723,34

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 GAMB001 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències per
Contaminació Accidental d'Aigües Marines
de Catalunya (P - 35) (P - 79)

5.000,00 1,000 5.000,00

2 GAMB002 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí (P -
36) (P - 80)

150,00 10,000 1.500,00

3 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 43)

1,95 1.732,730 3.378,82

4 G2RMM3R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris,
sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada,
amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o
contenidor (P - 50)

5,19 1.617,600 8.395,34

5 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 10 km (P - 44)

3,85 13.267,950 51.081,61

6 G2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 49)

120,00 6,007 720,84

7 G2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 47)

6,08 11,250 68,40

8 G2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 45)

-40,00 2,630 -105,20

9 G2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)

0,00 29,690 0,00

10 G2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 46)

0,00 25,320 0,00

TOTAL Capítol 01.04 70.039,81

Obra 01 PORT DE CUBELLES

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 SIS pa Partida alçada a justificar per al compliment de l'Estudi de Seguretat i
Salut (P - 146)

175.071,67 1,000 175.071,67

TOTAL Capítol 01.05 175.071,67

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/09/15 Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 5 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 5 01.01.04.03.01  Xarxa de residuals 46.935,22

Titol 5 01.01.04.03.02  Xarxa de drenatge 124.189,47

Titol 4 01.01.04.03  Xarxa de sanejament 171.124,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
171.124,69

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

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.02.01  Dic principal 2.563.000,07

Titol 4 01.01.02.02  Morrot dic principal 185.786,41

Titol 4 01.01.02.03  Contradic 138.995,53

Titol 3 01.01.02  Obres de recer 2.887.782,01

Titol 4 01.01.04.01  Enderrocs i demolicions 40.693,01

Titol 4 01.01.04.02  Moviment de terres 78.209,46

Titol 4 01.01.04.03  Xarxa de sanejament 171.124,69

Titol 4 01.01.04.04  Abastament d'aigua potable 80.870,63

Titol 4 01.01.04.05  Xarxa elèctrica i enllumenat 182.741,55

Titol 4 01.01.04.06  Pavimentació 558.119,03

Titol 4 01.01.04.07  Jardineria i reg 37.848,39

Titol 4 01.01.04.08  Mobiliari urbà 80.422,94

Titol 4 01.01.04.09  Senyalització 841,68

Titol 4 01.01.04.10  Edificacions 2.354.050,00

Titol 4 01.01.04.11  Equipaments portuaris 709.920,30

Titol 3 01.01.04  Port sec 4.294.841,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.182.623,69

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

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Dragats 1.766.329,33

Titol 3 01.01.02  Obres de recer 2.887.782,01

Titol 3 01.01.03  Molls i pantalans 4.275.037,02

Titol 3 01.01.04  Port sec 4.294.841,68

Capítol 01.01  PORT ESPORTIU 13.223.990,04

Titol 3 01.02.01  Enderrocs i demolicions 13.329,51

Titol 3 01.02.02  Moviment de terres 6.381,80

Titol 3 01.02.03  Xarxa de drenatge 33.282,40

Titol 3 01.02.04  Enllumenat públic 48.513,74

Titol 3 01.02.05  Pavimentació 247.771,19

Titol 3 01.02.06  Jardineria i reg 18.061,92

Titol 3 01.02.07  Mobiliari urbà 8.668,87

Titol 3 01.02.08  Senyalització 4.465,31

Capítol 01.02  PASSEIG MARÍTIM 380.474,74

Titol 3 01.03.01  Espigó 63.882,58

Titol 3 01.03.02  Regeneració de platges 603.426,18

Titol 3 01.03.03  Demolició espigó existent 25.723,34

Capítol 01.03  PROTECCIÓ DE COSTES (fora d'àmbit) 693.032,10

euros
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14.297.496,88

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PORT ESPORTIU 13.223.990,04

Capítol 01.02  PASSEIG MARÍTIM 380.474,74

Capítol 01.03  PROTECCIÓ DE COSTES (fora d'àmbit) 693.032,10

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 70.039,81

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 175.071,67

Obra 01  PORT DE CUBELLES 14.542.608,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14.542.608,36

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  PORT DE CUBELLES 14.542.608,36

14.542.608,36

euros
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NIVELL 5: Titol 5 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 5 01.01.04.03.01  Xarxa de residuals 0,32

Titol 5 01.01.04.03.02  Xarxa de drenatge 0,85

Titol 4 01.01.04.03  Xarxa de sanejament 1,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1,18

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

NIVELL 4: Titol 4 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.02.01  Dic principal 17,62

Titol 4 01.01.02.02  Morrot dic principal 1,28

Titol 4 01.01.02.03  Contradic 0,96

Titol 3 01.01.02  Obres de recer 19,86

Titol 4 01.01.04.01  Enderrocs i demolicions 0,28

Titol 4 01.01.04.02  Moviment de terres 0,54

Titol 4 01.01.04.03  Xarxa de sanejament 1,18

Titol 4 01.01.04.04  Abastament d'aigua potable 0,56

Titol 4 01.01.04.05  Xarxa elèctrica i enllumenat 1,26

Titol 4 01.01.04.06  Pavimentació 3,84

Titol 4 01.01.04.07  Jardineria i reg 0,26

Titol 4 01.01.04.08  Mobiliari urbà 0,55

Titol 4 01.01.04.09  Senyalització 0,01

Titol 4 01.01.04.10  Edificacions 16,19

Titol 4 01.01.04.11  Equipaments portuaris 4,88

Titol 3 01.01.04  Port sec 29,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49,39

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

NIVELL 3: Titol 3 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Dragats 12,15

Titol 3 01.01.02  Obres de recer 19,86

Titol 3 01.01.03  Molls i pantalans 29,40

Titol 3 01.01.04  Port sec 29,53

Capítol 01.01  PORT ESPORTIU 90,93

Titol 3 01.02.01  Enderrocs i demolicions 0,09

Titol 3 01.02.02  Moviment de terres 0,04

Titol 3 01.02.03  Xarxa de drenatge 0,23

Titol 3 01.02.04  Enllumenat públic 0,33

Titol 3 01.02.05  Pavimentació 1,70

Titol 3 01.02.06  Jardineria i reg 0,12

Titol 3 01.02.07  Mobiliari urbà 0,06

Titol 3 01.02.08  Senyalització 0,03

Capítol 01.02  PASSEIG MARÍTIM 2,62

Titol 3 01.03.01  Espigó 0,44

Titol 3 01.03.02  Regeneració de platges 4,15

Titol 3 01.03.03  Demolició espigó existent 0,18

Capítol 01.03  PROTECCIÓ DE COSTES (fora d'àmbit) 4,77

euros
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
98,31

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

NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PORT ESPORTIU 90,93

Capítol 01.02  PASSEIG MARÍTIM 2,62

Capítol 01.03  PROTECCIÓ DE COSTES (fora d'àmbit) 4,77

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 0,48

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 1,20

Obra 01  PORT DE CUBELLES 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

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

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  PORT DE CUBELLES 100,00

100,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 14.542.608,36

13 % Despeses indirectes SOBRE 14.542.608,36............................................................. 1.890.539,09

6 % Benefici Industrial SOBRE 14.542.608,36................................................................... 872.556,50

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 17.305.703,95

21 % IVA SOBRE 17.305.703,95........................................................................................ 3.634.197,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 20.939.901,78

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vint milions nou-cents trenta-nou mil nou-cents un euros amb setanta-vuit cèntims

L´autor del projecte,

Marc Fructuoso Martín
Alumne d´Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Universitat Politècnica de Catalunya


