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Amidament
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CAPÍTOL 10: PAVIMENTS

10,01 m
2 Enderroc de paviment de formigó.

Enderroc de solera de formigó armat, de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martel
trencador i càrrega de runa sobre camió o contenidor, inclòs un esponjament del 25% i la càrrega i
transport dels residus dins de la parcel·la. 145,00 4,45 € 645,25 €

10,02 m
2 Formació caixa paviment

Revisió planimetría, excavació de terres sobrants (aprox 10 cm), y compactació de terres existentes
per formació planimetriaarea a pavimenta 3.725,00 1,35 € 5.028,75 €

10,03 m
3 Base tot ú paviment. 

Formació de base per paviment, de 15 cm de gruix, amb base de tot ú artificial, compactat al 98%
PM, amb zahorres suminstrades per la propietat. 559,00 2,15 € 1.201,85 €

10,04 m Encofrat cantell llosa

Encofrat a una cara amb tauler de fusta per a formigó per a cantell llosa y cuneta, inclòs inclòs el
desencofrat, accessoris i estintolaments si son necessaris. 536,00 3,46 € 1.854,56 €

10,05 m
2 Formigonat de solera de 12 cm, HRF-25, armat amb fibres Dramix.

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. 3.725,00 23,20 € 86.420,00 €

10,06 m Tall de paviment formigó fresc.

Tall de paviment formigó per delimitar enderroc, amb màquina d'aigua. 898,00 2,85 € 2.559,30 €

TOTAL CAPÍTOL 10: PAVIMENTS 97.709,71 €

ImportCap. Ut. Classe d'obra Preu unitari
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