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Cap.

Ut.

Amidament
Total

Classe d'obra

Preu unitari

Import

CAPÍTOL 1: MOVIMENT DE TERRES - PLANIMETRIA
1,01

h

Demolició i preparació de pedra
Excavació de terres per sostraure pedres a utilitzar en el mur de rocalla. Inclouen el seu moviment i
transport al punt de col·locació, i el seu esquadrat deixant-la preparant-la per a formació de rocalla.
(A justificar amb albarans diaris)

1,02

90,00

80,00 €

7.200,00 €

338,00

47,61 €

16.092,18 €

18.500,00

4,15 €

76.775,00 €

1,00

850,00 €

850,00 €

21,00

9,63 €

202,23 €

58,00

6,19 €

359,02 €

118,00

3,29 €

388,22 €

39,00

47,61 €

1.856,79 €

39,00

28,00 €

1.092,00 €

18,00

9,63 €

173,34 €

20,00

6,19 €

123,80 €

7,00

3,29 €

23,03 €

m2 Mur rocalla amb pedres excavació
Suministre i formació de rocalla amb pedra procedent de la excavació, amb amb mitjans mecànics.

1,03

m3 Moviment de terres - explanació parcela
Moviment de terres per l'interior de la parcel·la, mitjançant mitjans mecànics, fins a aconseguir la
planimetria buscada. Les terres s'extendrán en tongades d'espessor no superior a 30 cm, i posterior
compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui
necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Inclou excavació, càrrega, transport i descàrrega a
peu de tall del material, humidificació del mateix, i formació de terraplens perimetrals.

1,04

PA Reparació talús perimetral
Treballs necessaris per a la reparació i consolidació del tram de talús perimetral, que actualment s'ha
desprès

1,05

m2 Enderroc de paviment asfàltic / formigó (acces carrer).
Treballs d'enderroc de paviment asfàltic o formigó, amb mitjans mecànics, i abocada a la mateixa
parcel·la. Inclòs un esponjament del 25%.

1,06

m3 Excavació de rases, pous per fonaments i bases murs (acces carrer)
Excavació en terreny compacte i moviment de terres, amb mitjans mecànics, inclòs un esponjament
del 25%.
També s'inclourà neteja, nivelació, i compactació del fons al 98% PM, i transport de terres dins la
parcel·la.

1,07

m3 Moviment de terres - rebliment de rases - explanació (acces carrer)
Excavació en terreny compacte i moviment de terres per l'interior de la parcel·la, mitjançant mitjans
mecànics, fins a aconseguir la planimetria buscada, inclòs un esponjament del 25%.
També s'inclourà neteja, nivelació, rebliments de rases, i compactació del fons al 98% PM, i transport
de terres dins la parcel·la.

1,08

m2 Mur rocalla (acces carrer)
Formació de mur de rocalla amb pedra granítica de 100 a 400 kg suministrada per la propietat, amb
mitjans mecànics.

1,09

m2 Suministrament rocalla (acces carrer)
Subministre pedre de folgueroles per escollera

1,10

m2 Enderroc de paviment formigó i fonaments (acces int circuit).
Treballs d'enderroc de paviment asfàltic o formigó, amb mitjans mecànics, i abocada a la mateixa
parcel·la. Inclòs un esponjament del 25%.

1,11

m3 Excavació de rases i pous per sabates de fonaments (acces int circuit)
Excavació en terreny compacte i moviment de terres, amb mitjans mecànics, inclòs un esponjament
del 25%.
També s'inclourà neteja, nivelació, i compactació del fons al 98% PM, i transport de terres dins la
parcel·la.

1,12

m3 Rebliment de rasa amb terres pròpies (acces int circuit).
Rebliment i piconatge en rases d'instal·lacions amb terres pròpies procedents de l'excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 98% del PM.

105.135,61 €

TOTAL CAPÍTOL 1: MOVIMENT DE TERRES - PLANIMETRIA
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