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CAPÍTOL 9: CIMENTACIÓ I PAVIMENT BOXES

9,01 m
3 Excavació de riostres i pous de fonamentació.

Excavació en terreny compacte i moviment de terres, amb mitjans mecànics. 
També s'inclourà neteja, nivelació, i compactació del fons al 98% PM, i transport de terres dins la
parcel·la. 230,00 5,85 € 1.345,50 €

9,02 m
2 Formigó neteja riostres i pous, HM-20

Formigó de neteja per les riostres, amb un gruix de 5 cm de formigó HM-20/B/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. 201,00 3,70 € 743,70 €

9,03 kg Acer b/corrugades,B 500 S armadura de riostres i pous de fonamentació.

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous.

6.494,00 1,14 € 7.403,16 €

9,04 m
2 Muntatge+desum. encofrat fonamentació i formacio caliz pilars.

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta, per a rases i pous de fonamentació.

423,00 14,00 € 5.922,00 €

9,05 m
3 Formigó en masa per a riostres i pous de fonemantació, HM-25

Formigó en masa per a pous de fonemantació, de formigó HM-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. 134,00 82,05 € 10.994,70 €

9,06 m
3 Rebliment de calze i fossat d'ascensor amb terres pròpies.

Rebliment i piconatge en calzes de fonamentació i fossat d'ascensor amb terres pròpies procedents
de l'excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 98% del PM.

17,00 5,30 € 90,10 €

9,07 ut Placa ancoratge pilar metàl·lic HEB-120.

Subministrament i col·locació de placa d'ancoratge de 350x350x18, amb 4 perns Ø20 de l= 500 mm
roscats, amb dos forats per la compactació del morter de Ø50 mm, amb dos cèrcols de lligada de
Ø20 mm, inclosa la anivellació amb morter sense retracció i reblert amb terres deixant la platina
enterrada, fins a cota sota capa de formigó.

1,00 175,00 € 175,00 €

9,08 m² Muntatge+desum.1 cara encofrat ascensor.

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb de fusta, per a murs de base rectilínia encofrats
a una sola cara, d'una alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist. 10,00 14,00 € 140,00 €

9,09 m
3 Formigonat de mur ascensor, HA-25.

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. 6,00 82,05 € 492,30 €

9,10 kg Acer b/corrugades,B 500 S armadura murs ascensor.

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs.

64,00 1,14 € 72,96 €

9,11 m
3 Base tot ú paviment. 

Formació de base per paviment, de 15 cm de gruix, amb base de tot ú artificial, compactat al 98%
PM, amb zahorres suminstrades per la propietat. 148,00 2,15 € 318,20 €

9,12 m² Barrera vap./estanq. làm. polietilè.

Barrera de vapor/estanquitat amb làmina de polietilè galga 600, col·locada, no adherida,
adequadament solapada. 828,00 0,94 € 778,32 €

9,13 m
2 Formigonat de solera de 12 cm, HRF-25, armat amb fibres Dramix.

Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
estesa i vibrat mecànic, remolinat acabat com vial existent, afegint 4kg/m2 de pols de quars gris. 12
cm de gruix de promig. Armat amb fibres Dramix 15kg/m³. 828,00 23,20 € 19.209,60 €
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9,14 m 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. 117,00 3,46 € 404,82 €

9,15 m² Formació de paviment de formigó de 6 cm sobre calze de pilar i fossat d'ascensor.

Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa, de 5 cm de gruix, armat amb "DRAMIX" de fibra de vidre amb

una quantia de 4,8 kg/m3, sobre calzes de pilars i fossat d'ascensor. 14,00 8,56 € 119,84 €

9,16 m Tall de paviment formigó fresc.

Tall de paviment formigó per delimitar enderroc, amb màquina d'aigua. 185,00 2,85 € 527,25 €

TOTAL CAPÍTOL 9: CIMENTACIÓ I PAVIMENT BOXES 48.737,45 €
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