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CAPÍTOL 8: FILATS CIRCUIT

Filats exteriors

8,01 ut Demolició i tall paviment per pous (30x30x15).

Demolició i tall de paviment de formigó per construcció de dau per suportació d'estructura de filats
de tancament. i transport de runes dins la parcel·la. 6,00 35,00 € 210,00 €

8,02 ut Excavació de pous (30x30x40).

Excavació de pous per daus de formigó per a suportació d'estructura de filats de tancament, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, inclòs neteja i compactació de fons de pou, i transport de
terres dins la parcel·la. 44,00 8,50 € 374,00 €

8,03 ut Excavació de pous (40x40x50).

Excavació de pous per daus de formigó per a suportació d'estructura de portes lleugeres, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, inclòs neteja i compactació de fons de pou, i transport de terres
dins la parcel·la. 10,00 12,50 € 125,00 €

8,04 ut Formigonat de daus de formigó per a suport de filat, HM-20 (30x30x40).

Formigó per a daus de fonamentació per a suport de filat, HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, vibrat i curat. Inclos col·locació postes
anivellats 44,00 12,50 € 550,00 €

8,05 ut Formigonat de daus de formigó per a suport de portes lleugeres, HM-20 (40x40x50).

Formigó per a daus de fonamentació per a suport de portes lleugeres, HM-20/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, vibrat i curat.
Inclos col·locació postes anivellats 10,00 25,00 € 250,00 €

Filats interiors

8,06 ut Demolició i tall paviment per pous (30x30x15).

Demolició i tall de paviment de formigó per construcció de dau per suportació d'estructura de filats
de tancament. i transport de runes dins la parcel·la. 18,00 35,00 € 630,00 €

8,07 ut Demolició i tall paviment per pous (40x40x15).

Demolició i tall de paviment de formigó per construcció de dau per suportació d'estructura de filats
de tancament. i transport de runes dins la parcel·la. 2,00 45,00 € 90,00 €

8,08 ut Excavació de pous (30x30x40).

Excavació de pous per daus de formigó per a suportació d'estructura de filats de tancament, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, inclòs neteja i compactació de fons de pou. i transport de
terres dins la parcel·la. 94,00 8,50 € 799,00 €

8,09 ut Excavació de pous (40x40x50).

Excavació de pous per daus de formigó per a suportació d'estructura de portes lleugeres, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, inclòs neteja i compactació de fons de pou. i transport de terres
dins la parcel·la. 22,00 12,50 € 275,00 €

8,10 ut Formigonat de daus de formigó per a suport de filat, HM-20 (30x30x40).

Formigó per a daus de fonamentació per a suport de filat, HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, vibrat i curat. Inclos col·locació postes

94,00 12,50 € 1.175,00 €

8,11 ut Formigonat de daus de formigó per a suport de portes lleugeres, HM-20 (40x40x50).

Formigó per a daus de fonamentació per a suport de portes lleugeres, HM-20/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, vibrat i curat.
Inclos col·locació postes 22,00 25,00 € 550,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8: FILATS CIRCUIT 5.028,00 €

ImportCap. Ut. Classe d'obra Preu unitari

Pàgina 1


	Xl0000065_Portada.pdf
	Xl0000065.pdf

