ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST
Banc Patró

Projecte

BANC INFRAESTRUCTURES.CAT OBRA CIVIL 2019
INFRAESTRUCTURES.CAT

ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE L'N‐II AL PK 647+685
AMB EL CAMÍ RAL EL RAVALET I OBRES
COMPLEMENTÀRIES
MATARÓ
LOT 2: SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
CLAU: PC‐CMB‐17103‐L2

PARTIDES DE BANC AMB DIFERÈNCIES
GB2AU105
Descripció abreujada
u

u

Extrem 12m,p/barr.seg.metàl∙,tensor
posterior,C120/2m

Extrem de 12m de barrera de seguretat
metàl∙lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en

Descripció
Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl∙lica
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, tensor posterior, pals de perfil C‐120 cada 2 m,
separadors, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col∙locat

Extrem de 12m mínim de barrera de seguretat metàl∙lica
de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, pals C‐120 mm cada 2 m, separadors,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col∙locat

Preu
799,43

858,33

‐6,86%

GB2AU504
Descripció abreujada
m

m

Barr.seg.metàl∙simple,N2/W5/A,deflex.1,3m
s/UNE‐EN1317‐2,T‐120x55/2m,amb
separadors,(BMSNA2/T)

Barrera de seguretat metàl∙lica simple, tipus
BMS4PL‐H1 o similar, galvanitzada en calent,
incloent

Descripció
Barrera de seguretat metàl∙lica simple, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A
i deflexió dinàmica 1,3 segons UNE‐EN 1317‐2, amb
separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m (BMSNA2/T),
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col∙locada per a
proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en
recta o corbada de qualsevol radi

Barrera de seguretat metàl∙lica simple, tipus BMS4PL‐H1 o
similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pal de perfil C‐120 cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, amb nivell de
contenció H1, amplària de treball 1,2 m (W4), índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,1 segons UNE‐EN 1317‐2,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col∙locada en
recta o corbada de qualsevol radi

Preu
59,87

56,16

‐6,20%

GBB1U102
Descripció abreujada
u

Placa triangular acer galv. 135 cm, classe RA2

u

Placa triangular de 135 cm, classe RA2

Descripció
Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat,
per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col∙locada

Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col∙locada

Preu
140,35

141,23

‐0,62%

GBB1U111
Descripció abreujada
u

u

Placa circular acer galv.90 cm, classe RA2

Placa circular de 90 cm, classe RA2

Descripció
Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col∙locada

Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col∙locada

Preu
120,09

147,31

‐18,48%

GBB1U121
Descripció abreujada
u

u

Placa octogonal acer galv.90 cm, classe RA2

Placa octogonal de 90 cm, classe RA2

Descripció
Placa octogonal d'acer galvanitzat de 90 cm de doble
apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col∙locada

Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col∙locada

Preu
144,21

132,79

‐7,92%

I2RA6580
Descripció abreujada
m3

Deposició controlada centre reciclatge,residus
barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 170904

m3

Deposició controlada centre reciclatge,residus
barrej. no especials,0,17t/m3,LER 170904

Descripció
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Preu
13,79

17,43

‐20,88%

I2RA8E00
Descripció abreujada
kg

Deposició controlada centre selec.+transf.,residus
barrej. perillosos,LER 170903*

kg

Deposició controlada centre
selec.+transf.,residus barrej. especials,LER
170903*

Descripció
Deposició controlada a centre de selecció i transferència
de residus barrejats perillosos, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a centre de selecció i transferència
de residus barrejats especials, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu
0,12

0,09

‐25,00%

Import

% sobre
pressupost

PARTIDES DE NOVA CREACIÓ
GB2CU060

m

Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ' i
amb marcat CE segons UNE‐EN 1317‐5, t

Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ' i amb
marcat CE segons UNE‐EN 1317‐5, tipus BHSEG0/0a‐H1, nivell H1,
ïndex severitat B, amplada de treball 0,7 m (W2), deflexió dinàmica
0,22m, de dimensions i detalls segons plànols, incloent part
proporcional de terminals i captafars, totalment acabada

Preu

113,09

Amidament

184,00

20.808,56

18,86

Preu

PPA0U002

pa

Partida alçada de cobrament íntegre pel tancament de l'accés
del PK 647+800 costat dret, mitjançant

Amidament

7.275,00

Import

1,00

% sobre
pressupost

7.275,00

6,59

Partida alçada de cobrament íntegre pel tancament de l'accés del PK
647+800 costat dret, mitjançant l'execució d'una barrera de
seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ' i amb marcat CE
segons UNE‐EN 1317‐5, tipus BHSEG0/0a‐H1, nivell H1, ïndex
severitat B, amplada de treball 0,7 m (W2), deflexió dinàmica 0,22m,
de dimensions i detalls segons plànols, incloent captafars i part de
demolició i connexió a barrera de formigó existent en ambdos
costats, totalment acabada
Preu

H000SSL2

u

Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.

Amidament

3.337,51

Import

1,00

% sobre
pressupost

3.337,51

3,02

Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.
Preu

JBA1U010

U

Jornada de mesura de la retrorreflexió (ECODYN‐30) UNE‐EN
1436

Amidament

1.023,98

Import

1,00

% sobre
pressupost

1.023,98

0,93

Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de
nit de les marques viàries horitzontals, mitjançant equip dinàmic
ECODYN‐30, segons la norma UNE‐EN 1436. Inclou desplaçament i
informe amb presentació de resultats segons format recollit a la Guia
per l'elaboració dels formats tipus dels fitxers d'auscultació a
nivell de ferms a la xarxa de Generalitat de Catalunya.
Preu

JBA11606

U

Mesura de la retrorreflexió mitjançant equip puntual als 30,
180 i 730 dies UNE‐EN 1436

Amidament

621,60

Import

% sobre
pressupost

1,00

621,60

Amidament

Import

Jornada per la determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el
coeficient de retrorreflexió, d'una marca vial en servei, als 30, 180 i
730 dies, mitjançant equip puntual, sense incloure senyalització ni
mitjans auxiliars, segons la norma UNE‐EN 1436. Inclou desplaçament
i informe amb presentació de resultats segons format recollit a la
Guia per l'elaboració dels formats tipus dels fitxers d'auscultació a
nivell de ferms a la xarxa de Generalitat de Catalunya.

PARTIDES ALÇADES DEL PRESSUPOST
Preu
PPA0U001

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial

3.125,00

1,00

3.125,00

0,56

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
PPA0U002

pa

Partida alçada de cobrament íntegre pel
tancament de l'accés del PK 647+800 costat dret,
mitjançant

7.275,00

1,00

7.275,00

5.250,00

1,00

5.250,00

1.103,39

1,00

1.103,39

Partida alçada de cobrament íntegre pel tancament de l'accés del PK
647+800 costat dret, mitjançant l'execució d'una barrera de
seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ' i amb marcat CE
segons UNE‐EN 1317‐5, tipus BHSEG0/0a‐H1, nivell H1, ïndex s
XPA100OC

pa

Partida alçada a justificar per a condic. de murs de
contenció

Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs
de contenció
XPA900AC

pa

Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural

Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986

