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Cap.

Ut.

Amidament
Total

Classe d'obra

Preu unitari

Import

CAPÍTOL 12: PISTA
12,01

3

m

Base zahorres artificial paviment.
Subbase granular amb zahorra artificial, y compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans
mecànics, en tongades de 15 cm de espesor, fins arribar a una densitat seca no inferior al al 98% del
Proctor Modificado.

12,02

2.634,00

24,70 €

65.059,80 €

16.757,00

16,10 €

269.787,70 €

875,00

4,50 €

3.937,50 €

m2 Formació de paviment d'aglomerat asfàltic AC 16 surf B 50/60 S (5+7 cm).
Construcció de paviment flexible amb resistència al lliscament, de mescla bituminosa continua en
calent, en funció de la categoria d'ús (circuit de velocitat), categoria de l'esplanada, i zona climàtica
(Vic).
El paviment sera adequat per un circuit de karting de característiques que proporcionin l'adherència
del pneumàtics, amb gran capacitat de resistència a la forta tracció que provoquen els pneumàtics
a les frenades. La superfície de la pista es construirà i es dimensionarà amb la fi que no es puguin
produir vibracions ni impactes inacceptables. La formació del paviment ha de ser totalment continu i
s'ha d'executar tota l'amplada de la pista en una sola passada.
A nivell de referència, se suggereix un paviment de mescla bituminosa contínua en calenta, amb
capa de rodadura tipus AC 16 surf B 50/70 S, de baixa temperatura, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semi-densa per a capa de rodadura i àrid de microclina intermèdia,
estesa i compactada (espessor 5 cm AC 16 surf S + 7 cm AC 22 bin S+Reg d'adher. a/emulsió
catiònica ).

12,03

m2 Recrescut de paviment asfàltic existent.
Recrescut de paviment de mescla bituminosa amb paviment de 3 cm de gruix, realitzat amb barreja
bituminosa contínua en calent BBTM A, per a capa de rodament, inclòs preparació i neteja prèvia del
paviment existent y reg d'adherencia
Incluido escariado profundo del paviment existent i entrega suau amb el nou paviment

TOTAL CAPÍTOL 12: PISTA

338.785,00 €
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