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Codi Descripció Uts Preu unitari Amidament PEM DG+BI IVA PEC Consideracions

FR115021
Esbrossada del terreny amb esbrossadora de capçal de serra,
per a una alçària de brossa de 40 a 70 cm. I un pendent inferior

al 25%

m2 0,37 100 37,00 € 7,03 € 9,25 € 53,28 €

Es desbrossarà un àmbit de 100 
m2, que inclou espai on s'ha 

d'intervenir i entorn immediat

F221C620 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
de trànsit, amb mitjans mecànics

m3 3,78 28,8 108,86 € 20,68 € 27,21 € 156,75 €
La caixa pel planxer es serà de 

12x8x0,3 m

F2411220
Transport de terres dins l'obra, carregat amb mitjans mecànics

i adequació de la llera a l'entorn del pas m3 2,26 28,8 65,09 € 12,37 € 16,27 € 93,72 €

G2242311
Estesa de sòl de la pròpia excavació, repàs i piconatge del sòl

amb mitjans mecànics i compactació al 95% PM
m2 9,82 28,8 282,82 € 53,74 € 70,68 € 407,23 €

Els sòl restant s'extendrà als 
voltants del camí d'accés

F931202F base de tot-u natural, amb estesa i piconatge de material al
95% del PM

m3 27,08 2,5 67,70 € 12,86 € 16,92 € 97,48 €
Es disposarà tot-u als trams abans i 

desprès del planxer

F9Z4M616
Malla electrosoldada de barres corrugades d'hacer, elaborada a

l'obra i manipulada a taller ME 20X20 D:6-6 B-500SD 6X2,2
segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

m2 2,58 48 123,84 € 23,53 € 30,95 € 178,32 €

E9G2468K
Paviment de formigó HA-25/B/20/Iia+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat mitjançant

camió, estesa i vibratge mecànic, reglejat manual
m3 67,12 14,4 966,53 € 183,64 € 241,54 € 1.391,70 €

2.378,48 €

S'ha considerat un planxer de 6 m. 
d'amplada i 8 m. de llargada

total
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