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CAPÍTOL 3: ACCES INTERIOR CIRCUIT

3,01 m Tall de paviment formigó.
Tall de paviment asfàltic o formigó per delimitar enderroc, amb màquina d'aigua. 35,00 6,96 € 243,60 €

3,02 PA Desmuntatge fanal.
Treballs de desmuntatge del fanal del carrer pel seu trasllat, inclos demolició del fonament

1,00 125,00 € 125,00 €

3,03 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. 7,00 11,15 € 78,05 €

3,04 m² Encofrat cantell llosa i fonaments
Encofrat a una cara amb tauler de fusta per cantell paviment, inclòs inclòs el desencofrat, accessoris
i estintolaments si són necessaris. 6,00 12,28 € 73,68 €

3,05 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.

1,00 72,05 € 72,05 €

3,06 kg Armat B 500 S de cimentacions.

Armat de acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de mur de
contenció de terres. 6,00 0,84 € 5,04 €

3,07 m2 Paviment de formigó (12 cm)
Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
estesa i vibrat mecànic, remolinat acabat com vial existent, afegint 4kg/m2 de pols de quars gris. 12
cm de gruix de promig. Armat amb fibres Dramix 15kg/m³. 98,00 21,22 € 2.079,56 €

3,08 m Col·locació de canonada PEAD de Ø63 mm.  Instal·lacions elèctriques.
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. 48,00 4,63 € 222,24 €

3,09 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. 1,00 27,11 € 27,11 €

3,10 ut Pericó registrable de 80x80x80 pref. de formigó amb tapa registrable.
Col·lcació de pericó prefabricat de formigó, amb tapa registrable de fosa dúctil, tipus D400,
col·locat amb base de formigó HM-20. 1,00 39,16 € 39,16 €

3,11 ut Instal·lació postes porta
Instal·lació de postes porta. Inclòs petit material necessari per a la seva instal·lació. 3,00 30,00 € 90,00 €

3,12 ut Trasllat modul prefabricat existent.
Trasllat de modul prefabricat existent. Inclos mitxans de elevació i petit material necessarí 1,00 450,00 € 450,00 €

TOTAL CAPÍTOL 3: ACCES INTERIOR CIRCUIT 3.505,49 €

Cap. Ut. Classe d'obra Preu unitari Import
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