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11,01 m
3 Enderroc de paviment asfàltic i sub-base de grava cimentcircuit existent.

Enderroc de paviment asfàltic i sub-base de grava-ciment existent, mitjançant fresat mecànic, i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor. Inclòs càrrega sobre camió per el posterior aprofitament
de la runa per reblerts dins a l'obra. Hipòtesis gruix de 7 + 15 cm. S'inclourá part proporcional de tall
de paviments.

2.216,00 5,30 € 11.744,80 €

11,02 m Enderroc pianos pista existents.

Demolició de pianos de formigo, existent en pista actual, mitjançant mitjans mecànic, i càrrega sobre
camió per el posterior aprofitament de la runa per reblerts dins a l'obra. Hipòtesis dimensional pianos
60x20 cm. 729,00 4,75 € 3.462,75 €

11,03 m
3 Enderroc mur interior pista existent.

Demolició de part del mur de pit-line existent. S'inclourà part proporcional de tall vertical del mur. I,
demolició del mur, mitjançant mitjans mecànic, i càrrega sobre camió per el posterior aprofitament
de la runa per reblerts dins a l'obra. Hipòtesis dimensional murs  120x20 cm. 

17,00 85,00 € 1.445,00 €

11,04 m
3 Enderroc de fonamentació faroles

Enderroc de fonamentació de faroles, mitjançant mitjans mecànic, i càrrega sobre camió per el
posterior aprofitament de la runa per reblerts dins a l'obra. Hipòtesis sabates de 90x90x1,00 m.

4,00 80,00 € 320,00 €

11,05 m
3 Aprofitament gravetes existents.

Recollida de gravetes esteses en àrees d'escapatòries i pous de drenatge, amb pala carregadora.
S'inclourà la seva càrrega sobre camió, el seu garbellat i neteja, el seu emmagatzematge temporal
dins de la parcel·la, i el seu estès definitiu en les noves escapatòries

40,00 10,00 € 400,00 €

11,06 ml Tall de paviment asfàltic / formigó

Tall de paviment asfàltic / formigó per delimitar enderroc, de la pista existent, amb màquina d'aigua.

117,00 5,96 € 697,32 €

11,07 m
3 Extensió asfalt i  grav-ciment fresat

Extensió de asfalt reciclat, procedent del fresat mecànic, en una capa de 10 cm d'espessor, incloss el
seu refinament, reg óptim per compactació, i compactació mecánica al 95% del P.M.

1.327,00 2,15 € 2.853,05 €

11,08 m
3 Moviment de terres - explanació parcela.

Moviment de terres per l'interior de la parcel·la, mitjançant mitjans mecànics, fins a aconseguir la
planimetria buscada. Incloent la formació de la caixa de la pista. 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.

13.937,00 2,95 € 41.114,15 €

11,09 m
2 Refinat i anivellació.

Nivelació de terres per l'interior de la parcel·la, mitjançant mitjans mecànics, fins a aconseguir la
planimetria buscada, incloses p.p. de correccions de volum. 58.744,00 0,25 € 14.686,00 €

11,10 m
3 Estesa de graves a zones escapatòries.

Subministrament de graveta rodona de 2º classe, d'àrid natural de graveres fluvials calcàries, rentada
i convenientment classificat per obtenir la mesura especificada (8/16 mm), estesa sobre les caixes de
les escapatòries de forma descompactada. 389,00 28,50 € 11.086,50 €

11,11 m Formació de piano interior corba amb  formigó, escapatòries pista.

Formació de pianos a l'interior de les corbes a base de peces de formigó de característiques segons
projecte i acabat segons disseny i normativa de la federació. 124,00 33,00 € 4.092,00 €
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11,12 m Formació de piano exterior corba amb formigó, escapatòries pista.

Formació de pianos a l'exterior de les corbes a base de peces de formigó de característiques segons
projecte i acabat segons disseny i normativa de la federació. 217,00 33,00 € 7.161,00 €

11,13 m
2 Voral de pista amb gespa.

Formació de voral de la pista amb gespa, Anivellació de les teres de la explanada, aportació i estesa
de terra vegetal, llaurada, adob, i plantació de gespa resistent a les condicions del clima existent.

4.553,00 2,15 € 9.788,95 €

11,14 m² Compactat de subbase pista.

Treballs de compactat de terres al 98% PM. 16.757,00 0,30 € 5.027,10 €

11,15 m
3 Entensó base de 10 cm de zahorres aportades per la propietat.

Extensió de Subbase granular amb zahorra artificial aportada per la propietat, en una capa de 10
cm, i compactació, fins arribar a una densitat seca no inferior al 98% del Proctor Modificat. 

1.756,00 5,10 € 8.955,60 €

11,16 m
3 Aportació i estesa de terres vegetals.

Aportació externa i estesa de terres vegetals, deixant el terreny perfilat, segons planimetria del
projecte, amb mitjans mecànics. 2.400,00 12,57 € 30.168,00 €

TOTAL CAPÍTOL 11: PREPARACIÓ PISTA 153.002,22 €
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