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5,01 m3 Excavació de rases i pous. Mur tipus A. (Pit-line)

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.

43,00 6,19 € 266,17 €

5,02 m3 Formació de vorada amb peces de vorera recta de formigó.

Subministrament i col·locació de peces de vorera recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de vianants A2 (28x14) cm, de 100 cm de longitud, col·locat sobre base de formigó no
estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. 

124,00 21,12 € 2.618,88 €

5,03 ut Pericó registrable de 60x60 pref. de formigó amb tapa registrable.

Col·lcació de pericó prefabricat de formigó, amb tapa registrable de fosa dúctil, cuadrada de
60x60 cm, tipus B125, col·locat amb base de formigó HM-20. 4,00 29,32 € 117,28 €

5,04 ut Pericó registrable de 104x84x80 pref. de formigó amb tapa registrable.

Col·lcació de pericó prefabricat de formigó, amb tapa registrable de fosa dúctil, cuadrada de
80x80 cm, tipus B125, col·locat amb base de formigó HM-20. 1,00 39,16 € 39,16 €

5,05 m² 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. 28,00 12,28 € 343,84 €

5,06 m² Formigonat de lloseta pit lane de 12 cm, HRF-25, armat amb fibres.

Formigonat de lloseta de 12 cm de gruix, de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments,
HRF/25/P/20/IIa armada amb fibres tipus "DRAMIX" de fibra de vidre, amb una dosificació mínima de
4,8 kg/m³, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió,
vibrat i curat.

3,00 21,22 € 63,66 €

5,07 m2 Muntatge+desum. 2 cara d'encofrat. Mur tipus A

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb panell de fusta, per a murs de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist per ambdues cares. Inclòs rodons de
fixació de l'armat de mur de Ø6 mm. 359,00 12,28 € 4.408,52 €

5,08 kg Acer b/corrugades, B 500 S p/armat de mur tipus A.

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de mur de contenció
de terres. 778,00 0,84 € 653,52 €

5,09 m3 Formigonat de mur, HA-25. Mur tipus A.

Formigó per mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió, vibrat i curat. 40,00 72,05 € 2.882,00 €

5,10 m2 Paviment de formigó, 6 cm de gruix, HRF-25, armat amb fibres. Paviment zona mur tipus A.

Formació de paviment de formigó armat amb formigó per paviments, de 6 cm de gruix,
HRF/25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, armat amb fibres
tipus "DRAMIX", de fibra de vidre, amb una dosificació mínima de 4,8 kg/m³, acabat reglejat i
remolinat manual, abocat des de camió, vibrat i curat.

188,00 11,47 € 2.156,36 €

5,11 kg Acer S275JR en perfils per formació de suport porta pit lane. UPN-160.

Submistrament e instalació de acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a formació de suport
d'ancoratge de la porta de la zona pit lane, formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
fixació mecànica a mur de formigó armat.

61,00 1,75 € 106,75 €

5,12 ut Barana pit lane.

Col·locació de barana, en tub d'acer Ø42,4x3,2, amb trams de unos 5m, col·locat a l'obra amb
formigó. 24,00 15,75 € 378,00 €

Cap. Ut. Classe d'obra Preu unitari Import
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5,13 ut Passamurs pluvials

Subministrament i col·lcacio de tubs per passamur pluvials, amb tubs rectangulars de 180x90 mm
11,00 19,40 € 213,40 €

5,14 m3 Reblert per a formació de base del paviment de formigó.

Reblert amb terres de la pròpia excavació, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb safata
vibrant de guiat manual. 28,00 3,29 € 92,12 €

5,15 m3 Excavació de rases i pous. Mur tipus B.

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.

2,00 6,19 € 12,38 €

5,16 m² 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. 1,00 12,28 € 12,28 €

5,17 m2 Muntatge+desum. d'encofrat. Mur tipus B.

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb panell de fusta, per a murs de base rectilínia, d'una alçària
<=3 m, per a deixar el formigó vist per ambdues cares. Inclòs rodons de fixació de l'armat de mur de
Ø6 mm. 11,00 12,28 € 135,08 €

5,18 kg Acer b/corrugades, B 500 S p/armat de mur tipus B.

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de mur de contenció
de terres. 26,00 0,84 € 21,84 €

5,19 m3 Formigonat de mur, HA-25. Mur tipus B.

Formigó per mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió, vibrat i curat. 2,00 72,05 € 144,10 €

5,20 m2 Paviment de formigó, 6 cm de gruix, HRF-25, armat amb fibres. Paviment zona mur tipus B.

Formació de paviment de formigó armat amb formigó per paviments, de 6 cm de gruix,
HRF/25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, armat amb fibres
tipus "DRAMIX", de fibra de vidre, amb una dosificació mínima de 4,8 kg/m³, acabat reglejat i
remolinat manual, abocat des de camió, vibrat i curat.

4,00 11,47 € 45,88 €

5,21 m3 Excavació de rases i pous. Mur tipus C.

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.

11,00 6,19 € 68,09 €

5,22 m² 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. 5,00 12,28 € 61,40 €

5,23 m2 Muntatge+desum. d'encofrat. Mur tipus C.

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb panell de fusta, per a murs de base rectilínia, d'una alçària
<=3 m, per a deixar el formigó vist per ambdues cares. Inclòs rodons de fixació de l'armat de mur de
Ø6 mm. 78,00 12,28 € 957,84 €

5,24 kg Acer b/corrugades, B 500 S p/armat de mur tipus C.

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de mur de contenció
de terres. 186,00 0,84 € 156,24 €

5,25 m3 Formigonat de mur, HA-25. Mur tipus C.

Formigó per mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió, vibrat i curat. 37,00 72,05 € 2.665,85 €
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5,26 m2 Paviment de formigó, 6 cm de gruix, HRF-25, armat amb fibres. Paviment zona mur tipus C.

Formació de paviment de formigó armat amb formigó per paviments, de 6 cm de gruix,
HRF/25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, armat amb fibres
tipus "DRAMIX", de fibra de vidre, amb una dosificació mínima de 4,8 kg/m³, acabat reglejat i
remolinat manual, abocat des de camió, vibrat i curat.

28,00 11,47 € 321,16 €

5,27 m3 Excavació de rases i pous. Mur tipus D.

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.

48,00 6,19 € 297,12 €

5,28 m² 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. 122,00 12,28 € 1.498,16 €

5,29 m2 Paviment de formigó, 6 cm de gruix, HRF-25, armat amb fibres. Paviment zona mur tipus D.

Formació de paviment de formigó armat amb formigó per paviments, de 6 cm de gruix,
HRF/25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, armat amb fibres
tipus "DRAMIX", de fibra de vidre, amb una dosificació mínima de 4,8 kg/m³, acabat reglejat i
remolinat manual, abocat des de camió, vibrat i curat.

670,00 11,47 € 7.684,90 €

5,30 m3 Excavació de rases i pous. Mur tipus Pastorale.

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.

23,00 6,19 € 142,37 €

5,31 m2 Muntatge+desum. d'encofrat. Mur tipus Pastorale.

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb panell de fusta, per a murs de base rectilínia, d'una alçària
<=3 m, per a deixar el formigó vist per ambdues cares. Inclòs rodons de fixació de l'armat de mur de
Ø6 mm. 52,00 12,28 € 638,56 €

5,32 kg Acer b/corrugades, B 500 S p/armat de mur tipus Patorale.

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de mur de contenció
de terres. 275,00 0,84 € 231,00 €

5,33 m3 Formigonat de mur, HA-25. Mur tipus Pastorale.

Formigó per mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió, vibrat i curat. 18,00 72,05 € 1.296,90 €

5,34 m Acer DIN-2440 S.S. Tub de 2" (Ø60.3x3.6) per subestructura filat de protecció.

Subministre i col·locació de tub d'acer sense soldadura EN 10255 Sèries M i H S 195T (DIN 2440 S.S.)
granallat i imprimat a taller, col·locat a l'obra, inclòs taps per cap d'extrem de tub, sistema
d'ancoratge a mur y per la tela, totalment instal·lat. 65,00 2,15 € 139,75 €

5,35 ut Ancoratge metàl·lic, encastat a fonamentació.

Subministre i col·locació de sistema d'ancoratge, a partir d'anella d'acer forjat (1035 acer al carboni)
especial per a subjecció de càrregues, soldada a perfil d'acer encastat a fonamentació, inclosos els
treballs de soldadura i mitjans auxiliars. 25,00 9,23 € 230,75 €

TOTAL CAPÍTOL 5: MURS INTERIORS CIRCUIT 31.101,31 €
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