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CAPÍTOL 2: ACCÉS CIRCUIT

2,01 m Tall de paviment asfàltic / formigó.
Tall de paviment asfàltic o formigó per delimitar enderroc, amb màquina d'aigua. 29,00 6,96 € 201,84 €

2,02 m Encintat de llambordins formigó
Subministro e instal·lació de llambordins de formigó, de 7 cm, similar als existents, per formació de
encintant perimetral del paviment. 2,00 11,15 € 22,30 €

2,03 m Encofrat Mur
Muntatge i desmuntatge d'encofrat a una cara amb panell de fusta, per a murs de base rectilínia
encofrats, d'una alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist per una cara. Inclòs rodons de fixació de
l'armat de mur de Ø6 mm. 38,00 12,28 € 466,64 €

2,04 m3 Formigonat de rases, fonamentació de mur, i murs, HA-25.
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió, vibrat i curat, i part proporcional ferralla.

14,00 72,05 € 1.008,70 €

2,05 kg Armat de mur  y cimentacions.

Armat de acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de mur de
contenció de terres. 385,00 0,84 € 323,40 €

2,06 m Canonada PEAD de Ø63 mm.  Instal·lacions elèctriques.
Sumministre i col·locació de canonada Ø63 mm, de polietil·lè d'alta densitat (pead) lleuger i flexible
amb multicapa, interior llisa i exterior corrugada, amb grau de protecció IP-XX9, amb cable guia per
instal·lacions elèctriques. 44,00 4,63 € 203,72 €

2,07 m Tub PVC DN=200mm helic.,SANECOR.
Formació de clavegueró amb tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment de la casa Uralita Sanecor o similar, unió elàstica i col·locat al
fons de la rasa. 12,00 10,64 € 127,68 €

2,08 ut Pericó registrable de 40x40x40 pref. de formigó amb tapa registrable.
Col·lcació de pericó prefabricat de formigó, amb tapa registrable de fosa dúctil, tipus B125,
col·locat amb base de formigó HM-20. 3,00 27,11 € 81,33 €

2,09 ut Embornal de 50x50 pref. de formigó amb reixa metàl·lica.
Col·locació embornal de 60x60 cm prefabricat de formigó amb suplement, tapa registrable de fosa
dúctil, col·locat amb base de formigó HM-20. 1,00 29,32 € 29,32 €

2,10 ut Instal·lació biga carril per porta corredera
Instal·lació de biga carril, tipus IPE-120 a porta corredera. Inclòs petit material necessari per a la seva
instal·lació. 16,00 5,50 € 88,00 €

2,11 ut Instal·lació postes porta corredera + pany fixe de 0,9m + porta batent 1m+1m + 4 postes barandilla

Instal·lació de postes porta corredera + pany fixe de 0,9m + porta batent 1m+1m + 4 postes
barandilla. Inclòs petit material necessari per a la seva instal·lació. 1,00 180,00 € 180,00 €

TOTAL CAPÍTOL 2: ACCÉS CIRCUIT 2.732,93 €

Cap. Ut. Classe d'obra Preu unitari Import
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