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Objecte del Projecte i declaració d’obra complerta. 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PISTA POLIESPORTIVA COBERTA

L’objecte del projecte és la construcció d’una pista poliesportiva coberta i l’arranjament del seu entorn 
immediat i l’accés per la seva posada en servei, per a l’ús públic, una vegada realitzades les obres que es 
contemplen en el projecte bàsic i executiu i en aquesta annex I, ja que contempla totes els elements neces-
saris per a la seva posada en funcionament. 

La intervenció planteja la construcció del pla de la pista amb formigó, una estructura mixta d’acer i fusta lami-
nada, amb coberta de panell sandvitx amb aïllament tèrmic i aplacat lateral amb panells de policarbonat opal. 
També es preveu els revestiments i les instal·lacions necessàries per a la seva entrada en servei. 

Emplaçament

El projecte se situa a la parcel·la municipal situada Carrer del Colom de la urbanització del Pi de Sant Just 
d’Olius, zona d’equipaments E7 ( Sense ús assignat) segon nomenclatura del POUM d’Olius. 

Ref.Catastral: 0285801CG8408N0001OJ

Altitud: L’esplanada de la pista (nivell +0,00m del projecte) se situa a la cota +706,00m.  

Agents del Projecte

Promotor
El promotor del present projecte és l’Ajuntament d’Olius (P2518900B) amb seu a la Plaça de l’Olivera 1, 25280 
de la urbanització del Pi de Sant Just (Olius)

Arquitecte redactor
El tècnic redactor del projecte bàsic i executiu és l’arquitecte Pere Cuadrench i Tripiana, arquitecte col·legiat 
63331-3

L’estudi Cuadrench arquitectura està situat al carrer Coll de Jou 2 de Solsona 25280. 
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Classificació empresarial del constructor

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els pro-
cediments d’adjudicació de determinats contractes administratius, d’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara 
endavant, LCSP). En concret, la classificació dels empresarial és exigible en els contractes d’obres amb un valor 
estimat igual o superior a 500.000 euros.

Contractes d’obres (art. 25 del Reglament general de la LCAP)

C) Edificacions
1. Demolicions
2. Estructures de fàbrica o formigó
3. Estructures metàl·liques
4. Feines de paleta, estucats i revestiments
5. Feines de pedrera i marbre
6. Paviments, enllosats i enrajolats
7. Aïllaments i impermeabilitzacions
8. Fusteria
9. Tancaments metàl·lics

Es determina que pel present projecte es requerirà la classificació empresarial del grup C i concretament  el 
subgrup d’estructures C2-C3.

Termini execució

Es calcula un termini d’execució de 5 mesos a comptar des del moment de la signatura de l’acta de compro-
vació del replanteig 
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1.1.- Moviment de terres
1.1.1.- Excavacions de rases i pous
1.1.1.1 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca, amb mitjans

mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Sabates

2 1,80 1,80 0,90 5,83P1-P8
6 2,10 4,20 1,10 58,21P2-P3-P4-P5-P6-P7
4 3,90 1,95 1,10 33,46P9-P10-P17-P18
4 3,70 1,85 1,10 30,12P11-P12-P15-P16
2 3,10 1,60 1,10 10,91P13-P14
2 1,80 1,80 0,45 2,92P19-P26 (50% roca)
6 2,10 4,20 0,55 29,11P-20-P21-P22-P23-P24-P25 (50% roca)

Bigues de lligat
7 5,40 0,40 0,60 9,07P1 a P8
4 2,70 0,40 0,60 2,59P1 a P19
2 2,87 0,40 0,60 1,38P1 a P19
4 2,70 0,40 0,60 2,59P8 a P26
2 2,87 0,40 0,60 1,38P8 a 26

55,00 0,40 0,50 11,00Mur contenció lateral

198,57 198,57
1.1.1.2 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila dura amb grava

compacta, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Sabates

2 1,80 1,80 0,45 2,92P19-P26 (50% roca)
6 2,10 4,20 0,55 29,11P-20-P21-P22-P23-P24-P25 (50% roca)

Bigues de lligat
7 5,40 0,40 0,60 9,07P19 a P26 

41,10 41,10
1.1.1.3 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca, amb mitjans

mecànics, i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 29,60 0,40 0,60 14,21Col.lector est
2 22,10 0,40 0,60 10,61Col.lecotr est
1 28,40 0,40 0,60 6,82Col.lector central

31,64 31,64
1.1.1.4 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb

mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,00 0,40 0,60 9,60Connexió a xarxa general (previsió)

9,60 9,60
1.1.1.5 M³ Excavació a cel obert sota rasant, en roca, de fins a 4 m de profunditat màxima, amb mitjans

mecànics, i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 27,00 0,50 270,00Rebaix (50% roca)
9 27,00 0,50 121,50

391,50 391,50
1.1.1.6 M³ Excavació a cel obert, en terra d'argila dura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 27,00 0,50 0,50 135,00Rebaix (50% roca)
9 27,00 243,00

378,00 378,00
1.1.1.7 M³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a

30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i
posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% 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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19,50 27,00 526,50Reomplert lateral mur de contenció
9,50 27,00 256,50

783,00 783,00
1.1.1.8 M³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb tot-u natural calcari, i compactació en tongades

successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,5 60,00 90,00Mur de contenció de blocs de formigó

90,00 90,00

1.1.2.- Transports
1.1.2.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny

a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
(+30% esponjament)

198,5 1,30 258,05Excavació de fonamentacions
41,1 1,30 53,43

31,64 1,30 41,13Excavació de rases d'instal.lacions
9,6 1,30 12,48

391,5 1,30 508,95Desmunt en terra
378 1,30 491,40

-783 1,30 -1.017,90Terraplenat

347,54 347,54

1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal
1.2.1.- Pericons
1.2.1.2 U Pericó a peu de baixant soterrada, de formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions

interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, amb colze de PVC de 45° col·locat en dau de formigó,
per a evitar el cop de baixada en la pendent de la sola, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro
colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular. Inclús motlle reutilitzable de xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Col.lector est
1 1,00Col.lector oest

2,00 2,00

1.2.2.- Connexions de servei
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1.2.2.1 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de
registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a
repàs i brunyiment en l'interior del pou.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Connexió a xarxa de clavegueram

1,00 1,00
1.2.2.2 M Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa

general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de
diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús líquid netejador i adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del ferm
existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,00 40,00Connexió a xarxa general (previsió)

40,00 40,00

1.2.3.- Col·lectors
1.2.3.1 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema integral

enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris,
registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,23 22,23Col.lector est
29,56 29,56
22,23 22,23Col.lector oest
29,56 29,56

103,58 103,58
1.2.3.2 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema integral

enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris,
registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,4 28,40Col.lecotor central

28,40 28,40

1.3.- Anivellament
1.3.1.- Soleres
1.3.1.1 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant

autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1.512 1.512,00Pista
367 367,00Lateral - solera

29,88 29,88Rampa d'accés

1.908,88 1.908,88
1.3.1.2 M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.512 0,15 226,80Pista

367 0,15 55,05Lateral - solera
29,88 0,15 4,48Rampa d'accés

286,33 286,33
1.3.1.3 M² Solera de formigó blanc armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en

central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat mecànic
mitjançant estenedora, amb aplicació de quars, amb acabat superficial mitjançant remolinador
mecànic i posterior aplicació de líquid de curat color blanc o a definir per la DF, (0,15 l/m²); amb junts
de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Amb grau de resitència al
lliscament de l'acabat de 80-110.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.512 1.512,00Pista

367 367,00Lateral - solera
29,88 29,88Rampa d'accés

1.908,88 1.908,88
1.3.1.4 M² Capa separadora en coberta plana: film de polietilè de 0,10 mm d'espessor i 92 g/m² de massa

superficial, Col·locació en obra: amb cavalcaments, directament sota la capa de protecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.512 1.512,00Pista

1.512,00 1.512,00
1.3.1.5 M² Tractament superficial de protecció hidròfuga per a paviments de formigó, mitjançant impregnació

hidròfuga incolora, aplicada en una mà (rendiment: 0,1 kg/m²).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.512 1.512,00Pista

367 367,00Lateral - solera
29,88 29,88Rampa d'accés

1.908,88 1.908,88
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2.1.- Regularització
2.1.1.- Formigó de neteja
2.1.1.1 M³ Formigó HL-150/P/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de

formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Sabates

4 1,80 1,80 0,10 1,30P1-P8-P19-P26
12 2,10 4,20 0,10 10,58P2-P3-P4-P5-P6-P7-P20-P21-P22-P23-P24-P25
4 3,90 1,95 0,10 3,04P9-P10-P17-P18
4 3,70 1,85 0,10 2,74P11-P12-P15-P16
2 3,10 1,60 0,10 0,99P13-P14

Bigues de lligat
7 5,40 0,40 0,10 1,51P1 a P8
4 2,70 0,40 0,10 0,43P1 a P19
2 2,87 0,40 0,10 0,23P1 a P19
7 5,40 0,40 0,10 1,51P19 a P26
4 2,70 0,40 0,10 0,43P8 a P26
2 2,87 0,40 0,10 0,23P8 a 26

55,31 0,40 0,10 2,21Mur contenció lateral
18,00 0,40 0,10 0,72

25,92 25,92

2.2.- Contencions
2.2.1.- Murs de soterrani
2.2.1.1 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó

HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de
lligar, i separadors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
55,30 0,40 0,40 8,85Mur contenció lateral
18,00 0,40 0,40 2,88

11,73 11,73
2.2.1.2 M² Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20 cm,

resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel, amb pilastres intermitjos i cèrcol de coronació, de formigó de replè,
HA-25/B/12/IIa, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², amb armadura
d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 5 kg/m². Inclús filferro de lligar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
55,00 0,20 1,20 13,20Mur contenció lateral
18,00 0,20 0,60 2,16

15,36 15,36
2.2.1.3 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en

taller industrial i muntatge en mur de contenció H<3 m. Inclús filferro de lligar i separadors col.locats en
solera per a arranc de mur de bloc de formigó. (Pes per diàmetre 16mm. de  1.58 kg/m) (Rodons
col.locats cada 40cm. de 80cm. de longitud)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,80 137,00 1,58 173,17Arranc mur de bloc de formigó - contenció
0,80 45,00 1,58 56,88

230,05 230,05
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2.3.- Superficials
2.3.1.- Sabates
2.3.1.1 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central,

i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 80 kg/m³.
Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,80 1,80 0,80 10,37P1-P8-P19-P26

12 2,10 4,20 1,00 105,84P2-P3-P4-P5-P6-P7-P20-P21-P22-P23-P24-P25
4 3,90 1,95 1,00 30,42P9-P10-P17-P18
4 3,70 1,85 1,00 27,38P11-P12-P15-P16
2 3,10 1,60 1,00 9,92P13-P14

183,93 183,93
2.3.1.2 M³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i

abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³.
Inclús filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·laci

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 5,40 0,40 0,50 7,56P1 a P8
4 2,70 0,40 0,50 2,16P1 a P19
2 2,87 0,40 0,50 1,15P1 a P19
7 5,40 0,40 0,50 7,56P19 a P26
4 2,70 0,40 0,50 2,16P8 a P26
2 2,87 0,40 0,50 1,15P8 a 26

21,74 21,74
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3.1.- Acer
3.1.1.- Pilars
3.1.1.1 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central, de

550x750 mm i gruix 25 mm, i muntatge sobre 8 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 32 mm de
diàmetre i 80 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu
per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a
les rosques i extrems dels perns.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
26 26,00Fonaments pilars P1 a P26

26,00 26,00
3.1.1.2 Kg Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H, en pilars formats per peces simples de perfils buits conformats en fred de

les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de més de 3 m.(Pes dels perfils RHS 400x200x12 de 105 kg/m)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 8,33 105,00 3.498,60P1-P8-P19-P26
6 7,30 105,00 4.599,00P2-P3-P4-P5-P6-P7
6 7,30 105,00 4.599,00P20-P21-P22-P23-P24-P25
4 8,82 105,00 3.704,40P9-P10-P17-P18
4 9,17 105,00 3.851,40P11-P12-P15-P16
2 9,50 105,00 1.995,00P13-P14

22.247,40 22.247,40
3.1.1.3 M² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de pintura intumescent,

en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a formar un gruix mínim de
pel·lícula seca de 637 micres i aconseguir una resistència al foc de 30 minuts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 8,33 1,20 39,98P1-P8-P19-P26
6 7,30 1,20 52,56P2-P3-P4-P5-P6-P7
6 7,30 1,20 52,56P20-P21-P22-P23-P24-P25
4 8,82 1,20 42,34P9-P10-P17-P18
4 9,17 1,20 44,02P11-P12-P15-P16
2 9,50 1,20 22,80P13-P14

254,26 254,26

3.1.2.- Bigues
3.1.2.1 Kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en bigues i pletines formades por peces simples de perfils buits acabats

en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de més de 3 m.(Pes dels perfil RHS 160x100x6 de 23.54 kg/m)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Perfils de façana RHS 160x100x60

4 28,01 23,54 2.637,42Façana curta 1
4 28,01 23,54 2.637,42Façana curta 2
4 52,75 23,54 4.966,94Façana llarga 1
4 52,75 23,54 4.966,94Façana llarga 2

15.208,72 15.208,72
3.1.2.2 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pletines en L, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades

en obra, a una altura de més de 3 m. (pletina L, sup. de 0.0504m2; gruix 0.01m.; pes acer de
7.860kg/m3)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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150 0,05 0,01 7.860,00 589,50Pletines perfils façana (L de 140x10mm.)

589,50 589,50

3.2.- Fusta
3.2.1.- Bigues
3.2.1.1 M Biga de fusta laminada encolada homogènia de pi Radiata segons UNE EN 14080:2013, de 40 mm

d'espessor de les làmines, de 160x280 mm de secció, classe resistent GL-24h/GL-28h i classe E1 en
emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb amb
tractament insecticida, fungicida incolor segons UNE EN 927/1/2/3/4 (classe 1,2).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 7,62 121,92Corretges coberta
16 7,50 120,00
10 7,50 75,00
6 10,74 64,44

10 7,50 75,00
8 1,71 13,68
4 7,40 29,60

10 7,50 75,00
6 10,74 64,44

16 7,50 120,00
16 7,62 121,92

881,00 881,00
3.2.1.2 M³ Biga de fusta laminada encolada homogènia de pi Radiata segons UNE EN 14080:2013, per a formació

de biga peraltada de fusta, de 33 mm d'espessor de les làmines, de 100x200 mm de secció, classe
resistent GL-24h/GL-28h i classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 2
segons UNE-EN 335, amb tractament insecticida, fungicida segons UNE EN 927 1/2/3/4 (classe 1,2).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 50,40 0,20 70,56Jàssera (superfície 50.40 m2)

70,56 70,56

3.2.2.- Elements auxiliars per a estructures de fusta
3.2.2.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent de les

sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de més de 3 m.(Pes de l'acer de 7850 kg/m3)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 0,09 0,02 7.850,00 197,82Pletines recolzament pilars-biga testera

(P1-P9-P11-P13-P15-P17-P19-P8-P10-P12-P14-P16-P18-
P26) (220x410x15)

28 0,04 0,02 7.850,00 175,84Pletines laterals-recolzament pilars/biga testera
(P1-P9-P11-P13-P15-P17-P19-P8-P10-P12-P14-P16-P18-
P26) (220x200x15)

12 0,09 0,03 7.850,00 254,34Pletines de pilars-recolzament jàsseres
(P2-P3-P4-P5-P6-P7-P20-P21-P22-P23-P24-P25)
(410x220x25)

12 0,12 0,03 7.850,00 339,12Pletina oculta recolzament jàsseres
(P2-P3-P4-P5-P6-P7-P20-P21-P22-P23-P24-P25)
(400x300x25)

967,12 967,12
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4.1.- Fàbriques i extrasdossats
4.1.1.- Fulla exterior per a revestir en façana
4.1.1.1 M² Façana d'un full, de 12 cm d'espessor, de fàbrica de bloc buit de formigó, per revestir, color gris,

40x20x12 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 28,28 3,00 169,68Tancament fins a 3m. (façana curta)

169,68 169,68
4.1.1.2 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en

taller industrial i muntatge en mur de contenció H<3 m. Inclús filferro de lligar i separadors col.locats en
solera per a arranc de mur de bloc de formigó. (Pes per diàmetre 16mm. de  1.58 kg/m) (Rodons
col.locats cada 40cm. de 80cm. de longitud)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 0,80 70,00 1,58 176,96Arranc mur de bloc de formigó - façana

176,96 176,96

4.2.- Lleugeres
4.2.1.- Sistemes de façana lleugera
4.2.1.1 M Coronació de façana lleugera, de xapa plegada d'acer inoxidable AISI 304, de 1,5 mm d'espessor i 500

mm de desenvolupament, acabat mat, fixada amb cargols ocults. Inclús peces d'acer i cordó de
silicona neutra per la closa de juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 53,07 106,14Façana llarga
2 28,55 57,10Façana curta

163,24 163,24
4.2.1.2 M² Subministrament i instal.lació de sistema de façana modular de plaques translúcides planes de

policarbonat cel·lular, de 40 mm d'espessor, 500 mm. d'amplada i 7,00m de llargada, acabat OPAL,
tipus Arcoplus o equivalent, fixades amb estructura oculta mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic o de fusta, panells de 500mm. d'amplària amb estructura interna de 7 parets, amb perfils de
remat superiors, inferiors i laterals d'alumini.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 53,21 7,00 744,94Façana llarga
2 28,46 7,00 398,44Façana curta
2 52,75 1,50 158,25Peto de coberta (façana llarga)
4 15,00 60,00Peto de coberta (façana curta, superfície de 15m2

per vessant)

1.361,63 1.361,63
4.2.1.3 M² Cobertura de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 16 mm d'espessor, amb una

transmissió de lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o de fusta, a
coberta inclinada. Inclús accessoris de fixació de les plaques perfils en H de policarbonat per a la unió
entre plaques, perfils en U de policarbonat per al tancament lateral de les plaques, cinta autoadhesiva
microperforada d'alumini per al segellat de les vores inferiors de les plaques, cinta autoadhesiva
d'alumini per al segellat de les vores superiors de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de
juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 7,40 0,62 9,18Lluernaris

9,18 9,18

4.3.- Defenses en exteriors
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4.3.1.- Baranes
4.3.1.1 M Barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana

superior i inferior de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm i muntants de
llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil
massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans de llistó
quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm, fixat mitjançant ancoratge mecànic
d'expansió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
55,50 55,50Barana sobre mur lateral de contenció
18,00 18,00

73,50 73,50
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5.1.- Elèctriques
5.1.1.- Connexió a terra
5.1.1.1 U Xarxa de connexió a terra per a estructura metàl·lica de l'edifici amb 80 m de conductor de coure nu

de 35 mm², i 3 piques.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Connexió a terra

1,00 1,00

5.1.2.- Caixes generals de protecció
5.1.2.1 U Caixa de protecció i mesura CPM2-D4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, instal·lada en

peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge unifamiliar o local.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00CGP

1,00 1,00

5.1.3.- Línies generals d'alimentació
5.1.3.1 M Canalització de canal protectora d'acer, de 50x95 mm. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,00 5,00Canal protectora

5,00 5,00
5.1.3.2 M Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització

de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de
75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,00LGA

10,00 10,00

5.1.4.- Instal·lacions interiors
5.1.4.1 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
450 450,00Instal.lació interior

450,00 450,00
5.1.4.2 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150 150,00Instal.lació interior

150,00 150,00
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5.1.4.3 M Derivació individual monofàsica fix en superfície per habitatge, delimitada entre la centralització de
comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari,
formada per cables unipolars amb conductors de coure, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², sent
la seva tensió assignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígid, de 30x40 mm. Inclús
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00Derivació individual

5,00 5,00
5.1.4.4 Pa Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 1500 m², composta dels següents elements:

QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa de superfície de material aïllant
sense porta, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en
compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic
(IGA) de tall omnipolar, 7 interruptors diferencials de 40 A, 13 interruptors automàtics magnetotèrmics
de 16 A, 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables
unipolars amb conductors de coure RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm², en
safates perforades d'acer galvanitzat, els forats de la qual representen menys del 30% de la superfície: 7
circuits per enllumenat, 2 circuits per preses de corrent, 2 circuits per enllumenat d'emergència; .
Totalment muntada, connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Instal.lació elèctrica

1,00 1,00
5.1.4.5 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T) de 4 unitats, estanca, tipus Schuko, amb grau

de protecció IP55, monobloc, gamma mitja, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb
tapa i caixa amb tapa, de color a definir; instal·lació en superfície.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00Base d'endoll de 4u

4,00 4,00
5.1.4.6 Pa Legalització i alta de la instal.lació elèctrica per part d'un tècnic competent, en cumpliment del REBT i

les ITC corresponents, segons l'establert en el projecte elèctric redactat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Projecte elèctric

1,00 1,00

5.1.5.- Il.luminació
5.1.5.1 Ud Subministre i instal.lació de panells LED de 1548x412 mm., model Actison Fit D2 CDP o equivalent, units

en parells a excepció de la zona de lluernaris / Suspeses per sobre pla inferior encavallada de fusta
mitjançant cables d'acer fixats a les corretges de coberta / 16.000 lm / 140 lm/W3 enceses
independents en el sentit transversal ( encesa 1/2/3). Exigència il·luminació pla de pista >500lx.
Protecció contra pilotes segons DIN 18032-3. Reproducció cromàtica CRI80, CRI90.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35 35,00Lluminàries penjades

35,00 35,00

5.2.- Contra incendis
5.2.1.- Enllumenat d'emergència
5.2.1.1 U Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària d'emergència, amb tub lineal

fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries
de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús
accessoris i elements de fixació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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10 10,00Enllumenat d'emergència

10,00 10,00
5.2.1.2 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia

21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i
accessoris de muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00Extintors

6,00 6,00

5.3.- Protecció enfront el llamp
5.3.1.- Sistemes externs
5.3.1.1 U Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps tipus Franklin, amb semiangle de

protecció de 25° per a un nivell de protecció 1 segons DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat
(CTE), col·locat en paret o estructura sobre màstil telescòpic d'acer galvanitzat en calent, de 8 m de
longitud, 2" de diàmetre en la base i 1 1/2" de diàmetre en punta. Inclús suports, peces especials,
platina conductora de coure estanyat, vies d'espurnes, comptador dels impactes de llamp rebuts,
peça d'adaptació capçal-màstil i acoblament capçal-màstil-conductor, de llautó, per a màstil de 1
1/2" i baixant interior de platina conductora de 30x2 mm, tub de protecció de la baixada i presa de
terra amb platina conductora de coure estanyat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Portecció enfront el llamp

1,00 1,00
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6.1.- Inclinades
6.1.1.- Xapes d'acer
6.1.1.1 M² Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb panells sandvitx

aïllants d'acer, de 50 mm de espessor i 1150 mm d'ample, formats per doble cara metàl·lica de xapa
estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant
de llana de roca de densitat mitjana 145 kg/m³, i accessoris, fixats mecànicament a qualsevol tipus de
corretja estructural (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p d'elements de fixació, accessoris i junts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 52,75 13,80 1.455,90Coberta

1.455,90 1.455,90
6.1.1.2 M Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 110 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces

preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades
amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edific

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 9,00 72,00P1 a P8
8 9,00 72,00P19 a P26

144,00 144,00
6.1.1.3 M Canaló per a coberta corba autoportant, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1,2 mm

d'espessor, 100 cm de desenvolupament i 4 plecs. Inclús accessoris de fixació de les peces als perfils
autoportants de la xapa i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 52,75 105,50Canaló coberta

105,50 105,50
6.1.1.4 M Trobada lateral de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una pendent major

del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 2
plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base
neutra monocomponent, per closa de juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 14,05 56,20Remat lateral de façana-parament vertical
4 9,29 37,16Remat lateral lluernaris

93,36 93,36
6.1.1.5 M Trobada frontal de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una pendent major

del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 2
plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base
neutra monocomponent, per closa de juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 0,94 3,76Remat frontal lluernaris

3,76 3,76
6.1.1.6 M Carener per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 60 cm

de desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les
plaques.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
52,75 52,75Carener

52,75 52,75

Projecte: Projecte pista poliesportiva coberta - Pi de Sant Just_v3
Promotor: Ajuntament d'Olius
Situació: C/Colom

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana IV Amidaments

 6 Cobertes

Nº Ut Descripció Amidament

Pàgina: 14 - 24



7.1.- Pintures en paraments exteriors
7.1.1.- Plàstiques
7.1.1.1 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la

primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, sobre parament exterior de formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 28,28 3,00 169,68Tancament fins a 3m.

169,68 169,68
7.1.1.2 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color blanc, acabat

mat, a base de resines alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments antioxidants i
dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), sobre estructura
metàl·lica de perfils laminats d'acer.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Perfils de façana RHS 160x100x6

4 28,01 0,52 58,26Façana curta 1
4 28,01 0,52 58,26Façana curta 2
4 52,75 0,52 109,72Façana llarga 1
4 52,75 0,52 109,72Façana llarga 2

335,96 335,96

7.2.- Pintures en paraments interiors
7.2.1.- Plàstiques
7.2.1.1 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la

primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament
interior de formigó, vertical, de fins 3 m d'altura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 28,28 3,00 169,68Tancament fins a 3m.

169,68 169,68

7.3.- Pintures per ús específic
7.3.1.- Ús esportiu
7.3.1.1 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura

llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir;
per a marcat i senyalització de pista de futbol sala, amb línies de 8 cm d'amplada, contínues o
discontínues, segons normes federatives.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Marcatge pista fútbol sala

1,00 1,00
7.3.1.2 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura

llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir;
per a marcat i senyalització de pista de bàsquet, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o
discontínues, segons normes federatives.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Pintat pista de bàsquet

1,00 1,00
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7.3.1.3 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir;
per a marcat i senyalització de pista de voleibol, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o
discontínues, segons normes federatives.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Pista volei

1,00 1,00
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8.1.- Equipaments
8.1.2.- Rètols i plaques
8.1.2.1 Pa Subministre i instal.lació de rètol per a façana segons disseny facilitat per la D.F, amb estructura

metàl.lica oculta de suport fixada a l'estructura existent mitjançant perfileria d'acer,

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Façana 1
1 1,00Façana 2

2,00 2,00
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9.1.- Gestió de residus
9.1.1.- Gestió de resiuds
9.1.1.1 Pa Gestió dels residus d'obra i els seu transport fins a l'abocador autoritzat corresponent, segons normativa

vigent i tal i com s'estableix en la fitxa justificativa de projecte per a la gestió dels residus de
construcció. Inclosa la fiança/dipòsit a abonar al gestor del dipòsit i totes les quantitats i
especificacions resultants enumerades en projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Gestió de residus segons projecte

1,00 1,00
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10.1.- Estructures de formigó
10.1.1.- Formigons fabricats en central
10.1.1.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó

fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN
12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de dues
provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió
d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
(3 lots, 3(N) amassades per lot - 2 provetes per amassada).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,00Control de qualitat (3x3x2) (2 provetes per assaig)

9,00 9,00
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11.1.- Seguretat i Salut
11.1.1.- Elements de protecció individual i col.lectiva
11.1.1.1 Pa Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en

matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
11.1.1.2 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de

malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
230 230,00Tancament solar

230,00 230,00
11.1.1.3 M Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de

vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
120 120,00Delimitació excavacions

120,00 120,00
11.1.1.4 Pa Sistema provisional de protecció de vora de forjat, en cobertes inclinades metàl·liques, d'1 m d'altura,

que proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i forces dinàmiques febles i per a
superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 30°, format per: barana principal de tub
d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; 3 baranes intermèdies
de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, disposades de manera que una esfera de
250 mm no passi a través de qualsevol obertura, amortitzables en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m
de longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball,
amortitzable en 150 usos i guardacossos telescòpics de seguretat fabricats en acer de primera qualitat
pintat al forn en epoxi-polièster, de 35x35 mm i 1500 mm de longitud, separats entre si una distància
màxima de 2,5 m i fixats a la biga metàl·lica per collament, amortitzables en 20 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Baranes de seguretat-Muntatge coberta

1,00 1,00
11.1.1.5 Pa Sistema S de xarxa de seguretat fixa, col·locada horitzontalment, format per: xarxa de seguretat UNE-EN

1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida d'alta tenacitat, nuada, de color blanc, per cobrir buits
horitzontals, segons normativa vigent i homologada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Xarxa de seguretat-Muntatge coberta

1,00 1,00
11.1.1.6 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 60x60 cm de secció, durant el seu procés de construcció

fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2
cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per
tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el
buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per
suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00Arquetes

5,00 5,00
11.1.1.7 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 30 m de

longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament
tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm
de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla
en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de
senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels
components de la línia d'ancoratge al suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Coberta

2,00 2,00
11.1.1.8 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema amb

un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 4 usos;
una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor
d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una
altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït
per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una
persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00Treballs-coberta

5,00 5,00
11.1.1.9 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant col·locació de tap protector

de PVC, tipus bolet, de color vermell, amortitzable en 10 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,00

200,00 200,00
11.1.1.10 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 15 kW, compost per armari de

distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,0011

1,00 1,00
11.1.1.11 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per pica d'acer courat de 2

m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm, prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular. Inclús grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la
línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
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11.1.1.12 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00
m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets,
vàter, plat de dutxa i lavabo de dues aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
11.1.1.13 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 6,00x2,33x2,30 m (14,00

m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
11.1.1.14 U 2 radiadors, 10 taquilles individuals, 10 penjadors, 2 bancs per 5 persones, mirall, porta-rotlles, 2

saboneres en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
11.1.1.15 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús connexió

a la xarxa provisional d'obra, fins a una distància màxima de 8 m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
11.1.1.16 U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús connexió

a la xarxa general municipal, fins a una distància màxima de 8 m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
11.1.1.17 U Connexió de servei provisional d'electricitat aèria a caseta prefabricada d'obra. Inclús connexió al

quadre elèctric provisional d'obra, fins a una distància màxima de 50 m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
11.1.1.18 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia

21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3
usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
11.1.1.19 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases

estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús,
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet,
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
11.1.1.20 U Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de analgésico de ácido

acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de
96°, flascó de tintura de iode per la farmaciola d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el
transcurs de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00Recanvis farmaciola

4,00 4,00
11.1.1.21 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat que

pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,00Formació a treballadors

15,00 15,00
11.1.1.22 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunió de dues hores. El Comitè

estarà compost per un tècnic qualificat en matèria de Seguretat i Salud amb categoria d'encarregat
d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de Seguretat i Salud
amb categoria d'oficial de 1a.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
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1.1.- Moviment de terres

1.1.1.- Excavacions de rases i pous
1.1.1.1 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca, amb mitjans

mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.

Total m³  : 198,57 29,52 5.861,79

1.1.1.2 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila dura amb grava
compacta, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Total m³  : 41,10 20,25 832,28

1.1.1.3 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

Total m³  : 31,64 35,25 1.115,31

1.1.1.4 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Total m³  : 9,60 20,09 192,86

1.1.1.5 M³ Excavació a cel obert sota rasant, en roca, de fins a 4 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.

Total m³  : 391,50 16,64 6.514,56

1.1.1.6 M³ Excavació a cel obert, en terra d'argila dura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Total m³  : 378,00 5,96 2.252,88

1.1.1.7 M³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30
cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i
posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% 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.

Total m³  : 783,00 5,41 4.236,03

1.1.1.8 M³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb tot-u natural calcari, i compactació en tongades successives
de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Total m³  : 90,00 23,80 2.142,00

Total subcapítol 1.1.1.- Excavacions de rases i pous: 23.147,71

1.1.2.- Transports
1.1.2.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.

Total m³  : 347,54 6,70 2.328,52

Total subcapítol 1.1.2.- Transports: 2.328,52

Total subcapítol 1.1.- Moviment de terres: 25.476,23
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1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal

1.2.1.- Pericons
1.2.1.2 U Pericó a peu de baixant soterrada, de formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions interiors

60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%,
amb el mateix tipus de formigó, amb colze de PVC de 45° col·locat en dau de formigó, per a evitar el cop
de baixada en la pendent de la sola, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb
material granular. Inclús motlle reutilitzable de xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos.

Total U  : 2,00 171,66 343,32

Total subcapítol 1.2.1.- Pericons: 343,32

1.2.2.- Connexions de servei
1.2.2.1 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de

registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i
brunyiment en l'interior del pou.

Total U  : 1,00 165,80 165,80

1.2.2.2 M Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa
general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials,
formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus
corresponents junts i peces especials. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i
formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del ferm existent.

Total m  : 40,00 53,81 2.152,40

Total subcapítol 1.2.2.- Connexions de servei: 2.318,20

1.2.3.- Col·lectors
1.2.3.1 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema integral

enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions,
peces especials i lubricant per a muntatge.

Total m  : 103,58 27,22 2.819,45

1.2.3.2 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema integral
enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior, amb junta
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions,
peces especials i lubricant per a muntatge.

Total m  : 28,40 39,72 1.128,05

Total subcapítol 1.2.3.- Col·lectors: 3.947,50
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Total subcapítol 1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal: 6.609,02

1.3.- Anivellament

1.3.1.- Soleres
1.3.1.1 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant

autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Total m²  : 1.908,88 1,48 2.825,14

1.3.1.2 M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.

Total m³  : 286,33 17,69 5.065,18

1.3.1.3 M² Solera de formigó blanc armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat mecànic mitjançant
estenedora, amb aplicació de quars, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic i posterior
aplicació de líquid de curat color blanc o a definir per la DF, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor,
per a l'execució de juntes de retracció. Amb grau de resitència al lliscament de l'acabat de 80-110.

Total m²  : 1.908,88 29,61 56.521,94

1.3.1.4 M² Capa separadora en coberta plana: film de polietilè de 0,10 mm d'espessor i 92 g/m² de massa superficial,
Col·locació en obra: amb cavalcaments, directament sota la capa de protecció.

Total m²  : 1.512,00 2,42 3.659,04

1.3.1.5 M² Tractament superficial de protecció hidròfuga per a paviments de formigó, mitjançant impregnació
hidròfuga incolora, aplicada en una mà (rendiment: 0,1 kg/m²).

Total m²  : 1.908,88 5,04 9.620,76

Total subcapítol 1.3.1.- Soleres: 77.692,06

Total subcapítol 1.3.- Anivellament: 77.692,06

Parcial Nº 1 Acondicionament del terreny : 109.777,31
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2.1.- Regularització

2.1.1.- Formigó de neteja
2.1.1.1 M³ Formigó HL-150/P/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó

de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

Total m³  : 25,92 88,71 2.299,36

Total subcapítol 2.1.1.- Formigó de neteja: 2.299,36

Total subcapítol 2.1.- Regularització: 2.299,36

2.2.- Contencions

2.2.1.- Murs de soterrani
2.2.1.1 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó

HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i
separadors.

Total m³  : 11,73 187,00 2.193,51

2.2.1.2 M² Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel, amb pilastres intermitjos i cèrcol de coronació, de formigó de replè, HA-25/B/12/IIa,
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², amb armadura d'acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 5 kg/m². Inclús filferro de lligar.

Total m²  : 15,36 66,36 1.019,29

2.2.1.3 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en mur de contenció H<3 m. Inclús filferro de lligar i separadors col.locats en solera
per a arranc de mur de bloc de formigó. (Pes per diàmetre 16mm. de  1.58 kg/m) (Rodons col.locats cada
40cm. de 80cm. de longitud)

Total kg  : 230,05 2,21 508,41

Total subcapítol 2.2.1.- Murs de soterrani: 3.721,21

Total subcapítol 2.2.- Contencions: 3.721,21

2.3.- Superficials

2.3.1.- Sabates
2.3.1.1 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i

abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 80 kg/m³. Inclús
armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.

Total m³  : 183,93 220,72 40.597,03

2.3.1.2 M³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament
des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús filferro de
lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·laci

Total m³  : 21,74 277,71 6.037,42

Total subcapítol 2.3.1.- Sabates: 46.634,45
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Total subcapítol 2.3.- Superficials: 46.634,45

Parcial Nº 2 Fonamentacions : 52.655,02
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3.1.- Acer

3.1.1.- Pilars
3.1.1.1 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central, de 550x750

mm i gruix 25 mm, i muntatge sobre 8 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 32 mm de diàmetre i
80 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una
vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai
resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels
perns.

Total U  : 26,00 287,80 7.482,80

3.1.1.2 Kg Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H, en pilars formats per peces simples de perfils buits conformats en fred de les
sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades
en obra, a una altura de més de 3 m.(Pes dels perfils RHS 400x200x12 de 105 kg/m)

Total kg  : 22.247,40 2,53 56.285,92

3.1.1.3 M² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de pintura intumescent, en
emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a formar un gruix mínim de pel·lícula
seca de 637 micres i aconseguir una resistència al foc de 30 minuts.

Total m²  : 254,26 19,63 4.991,12

Total subcapítol 3.1.1.- Pilars: 68.759,84

3.1.2.- Bigues
3.1.2.1 Kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en bigues i pletines formades por peces simples de perfils buits acabats en

calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de més de 3 m.(Pes dels perfil RHS 160x100x6 de 23.54 kg/m)

Total kg  : 15.208,72 2,53 38.478,06

3.1.2.2 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pletines en L, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m. (pletina L, sup. de 0.0504m2; gruix 0.01m.; pes acer de 7.860kg/m3)

Total kg  : 589,50 1,48 872,46

Total subcapítol 3.1.2.- Bigues: 39.350,52

Total subcapítol 3.1.- Acer: 108.110,36

3.2.- Fusta

3.2.1.- Bigues
3.2.1.1 M Biga de fusta laminada encolada homogènia de pi Radiata segons UNE EN 14080:2013, de 40 mm

d'espessor de les làmines, de 160x280 mm de secció, classe resistent GL-24h/GL-28h i classe E1 en emissió
de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb amb tractament
insecticida, fungicida incolor segons UNE EN 927/1/2/3/4 (classe 1,2).

Total m  : 881,00 52,58 46.322,98

3.2.1.2 M³ Biga de fusta laminada encolada homogènia de pi Radiata segons UNE EN 14080:2013, per a formació de
biga peraltada de fusta, de 33 mm d'espessor de les làmines, de 100x200 mm de secció, classe resistent
GL-24h/GL-28h i classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 2 segons
UNE-EN 335, amb tractament insecticida, fungicida segons UNE EN 927 1/2/3/4 (classe 1,2).
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Total m³  : 70,56 1.076,71 75.972,66

Total subcapítol 3.2.1.- Bigues: 122.295,64

3.2.2.- Elements auxiliars per a estructures de fusta
3.2.2.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent de les

sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de més de 3 m.(Pes de l'acer de 7850 kg/m3)

Total kg  : 967,12 2,06 1.992,27

Total subcapítol 3.2.2.- Elements auxiliars per a estructures de fusta: 1.992,27

Total subcapítol 3.2.- Fusta: 124.287,91

Parcial Nº 3 Estructures : 232.398,27
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4.1.- Fàbriques i extrasdossats

4.1.1.- Fulla exterior per a revestir en façana
4.1.1.1 M² Façana d'un full, de 12 cm d'espessor, de fàbrica de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x12

cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt
renfonsada, rebuda amb morter de ciment

Total m²  : 169,68 26,65 4.521,97

4.1.1.2 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en mur de contenció H<3 m. Inclús filferro de lligar i separadors col.locats en solera
per a arranc de mur de bloc de formigó. (Pes per diàmetre 16mm. de  1.58 kg/m) (Rodons col.locats cada
40cm. de 80cm. de longitud)

Total kg  : 176,96 2,21 391,08

Total subcapítol 4.1.1.- Fulla exterior per a revestir en façana: 4.913,05

Total subcapítol 4.1.- Fàbriques i extrasdossats: 4.913,05

4.2.- Lleugeres

4.2.1.- Sistemes de façana lleugera
4.2.1.1 M Coronació de façana lleugera, de xapa plegada d'acer inoxidable AISI 304, de 1,5 mm d'espessor i 500

mm de desenvolupament, acabat mat, fixada amb cargols ocults. Inclús peces d'acer i cordó de silicona
neutra per la closa de juntes.

Total m  : 163,24 38,20 6.235,77

4.2.1.2 M² Subministrament i instal.lació de sistema de façana modular de plaques translúcides planes de
policarbonat cel·lular, de 40 mm d'espessor, 500 mm. d'amplada i 7,00m de llargada, acabat OPAL, tipus
Arcoplus o equivalent, fixades amb estructura oculta mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o de
fusta, panells de 500mm. d'amplària amb estructura interna de 7 parets, amb perfils de remat superiors,
inferiors i laterals d'alumini.

Total m²  : 1.361,63 51,48 70.096,71

4.2.1.3 M² Cobertura de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 16 mm d'espessor, amb una
transmissió de lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o de fusta, a
coberta inclinada. Inclús accessoris de fixació de les plaques perfils en H de policarbonat per a la unió
entre plaques, perfils en U de policarbonat per al tancament lateral de les plaques, cinta autoadhesiva
microperforada d'alumini per al segellat de les vores inferiors de les plaques, cinta autoadhesiva d'alumini
per al segellat de les vores superiors de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes.

Total m²  : 9,18 44,28 406,49

Total subcapítol 4.2.1.- Sistemes de façana lleugera: 76.738,97

Total subcapítol 4.2.- Lleugeres: 76.738,97

4.3.- Defenses en exteriors

4.3.1.- Baranes
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4.3.1.1 M Barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior
i inferior de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm i muntants de llistó quadrat
de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per
reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat
en calent de 12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans de llistó quadrat de perfil massís d'acer
laminat en calent de 12x12 mm, fixat mitjançant ancoratge mecànic d'expansió.

Total m  : 73,50 94,74 6.963,39

Total subcapítol 4.3.1.- Baranes: 6.963,39

Total subcapítol 4.3.- Defenses en exteriors: 6.963,39

Parcial Nº 4 Façanes : 88.615,41
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5.1.- Elèctriques

5.1.1.- Connexió a terra
5.1.1.1 U Xarxa de connexió a terra per a estructura metàl·lica de l'edifici amb 80 m de conductor de coure nu de

35 mm², i 3 piques.

Total U  : 1,00 934,84 934,84

Total subcapítol 5.1.1.- Connexió a terra: 934,84

5.1.2.- Caixes generals de protecció
5.1.2.1 U Caixa de protecció i mesura CPM2-D4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, instal·lada en

peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge unifamiliar o local.

Total U  : 1,00 601,42 601,42

Total subcapítol 5.1.2.- Caixes generals de protecció: 601,42

5.1.3.- Línies generals d'alimentació
5.1.3.1 M Canalització de canal protectora d'acer, de 50x95 mm. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris.

Total m  : 5,00 27,45 137,25

5.1.3.2 M Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de
comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10
mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm
de diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total m  : 10,00 21,05 210,50

Total subcapítol 5.1.3.- Línies generals d'alimentació: 347,75

5.1.4.- Instal·lacions interiors
5.1.4.1 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,

amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Total m  : 450,00 2,74 1.233,00

5.1.4.2 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Total m  : 150,00 2,19 328,50

5.1.4.3 M Derivació individual monofàsica fix en superfície per habitatge, delimitada entre la centralització de
comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari,
formada per cables unipolars amb conductors de coure, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², sent la
seva tensió assignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígid, de 30x40 mm. Inclús accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
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Total m  : 5,00 18,66 93,30

5.1.4.4 Pa Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 1500 m², composta dels següents elements: QUADRE
GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa de superfície de material aïllant sense porta,
per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment
independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar, 7 interruptors diferencials de 40 A, 13 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 3
interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables unipolars amb
conductors de coure RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm², en safates perforades
d'acer galvanitzat, els forats de la qual representen menys del 30% de la superfície: 7 circuits per
enllumenat, 2 circuits per preses de corrent, 2 circuits per enllumenat d'emergència; . Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total PA  : 1,00 3.744,28 3.744,28

5.1.4.5 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T) de 4 unitats, estanca, tipus Schuko, amb grau de
protecció IP55, monobloc, gamma mitja, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa i
caixa amb tapa, de color a definir; instal·lació en superfície.

Total U  : 4,00 35,03 140,12

5.1.4.6 Pa Legalització i alta de la instal.lació elèctrica per part d'un tècnic competent, en cumpliment del REBT i les
ITC corresponents, segons l'establert en el projecte elèctric redactat.

Total PA  : 1,00 250,00 250,00

Total subcapítol 5.1.4.- Instal·lacions interiors: 5.789,20

5.1.5.- Il.luminació
5.1.5.1 Ud Subministre i instal.lació de panells LED de 1548x412 mm., model Actison Fit D2 CDP o equivalent, units en

parells a excepció de la zona de lluernaris / Suspeses per sobre pla inferior encavallada de fusta
mitjançant cables d'acer fixats a les corretges de coberta / 16.000 lm / 140 lm/W3 enceses independents
en el sentit transversal ( encesa 1/2/3). Exigència il·luminació pla de pista >500lx. Protecció contra pilotes
segons DIN 18032-3. Reproducció cromàtica CRI80, CRI90.

Total Ud  : 35,00 211,59 7.405,65

Total subcapítol 5.1.5.- Il.luminació: 7.405,65

Total subcapítol 5.1.- Elèctriques: 15.078,86

5.2.- Contra incendis

5.2.1.- Enllumenat d'emergència
5.2.1.1 U Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària d'emergència, amb tub lineal

fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de
Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris
i elements de fixació.

Total U  : 10,00 10,32 103,20

5.2.1.2 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C,
amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de
muntatge.

Total U  : 6,00 38,69 232,14

Total subcapítol 5.2.1.- Enllumenat d'emergència: 335,34
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Total subcapítol 5.2.- Contra incendis: 335,34

5.3.- Protecció enfront el llamp

5.3.1.- Sistemes externs
5.3.1.1 U Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps tipus Franklin, amb semiangle de

protecció de 25° per a un nivell de protecció 1 segons DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE),
col·locat en paret o estructura sobre màstil telescòpic d'acer galvanitzat en calent, de 8 m de longitud, 2"
de diàmetre en la base i 1 1/2" de diàmetre en punta. Inclús suports, peces especials, platina conductora
de coure estanyat, vies d'espurnes, comptador dels impactes de llamp rebuts, peça d'adaptació
capçal-màstil i acoblament capçal-màstil-conductor, de llautó, per a màstil de 1 1/2" i baixant interior de
platina conductora de 30x2 mm, tub de protecció de la baixada i presa de terra amb platina conductora
de coure estanyat.

Total U  : 1,00 4.583,07 4.583,07

Total subcapítol 5.3.1.- Sistemes externs: 4.583,07

Total subcapítol 5.3.- Protecció enfront el llamp: 4.583,07

Parcial Nº 5 Instal·lacions : 19.997,27

Projecte: Projecte pista poliesportiva coberta - Pi de Sant Just_v3
Promotor: Ajuntament d'Olius
Situació: C/Colom

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost

Capítol Nº 5 Instal·lacions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 12 - 23



6.1.- Inclinades

6.1.1.- Xapes d'acer
6.1.1.1 M² Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb panells sandvitx aïllants

d'acer, de 50 mm de espessor i 1150 mm d'ample, formats per doble cara metàl·lica de xapa estàndard
d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de llana de
roca de densitat mitjana 145 kg/m³, i accessoris, fixats mecànicament a qualsevol tipus de corretja
estructural (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p d'elements de fixació, accessoris i junts.

Total m²  : 1.455,90 27,54 40.095,49

6.1.1.2 M Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 110 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb
brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edific

Total m  : 144,00 17,65 2.541,60

6.1.1.3 M Canaló per a coberta corba autoportant, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1,2 mm d'espessor,
100 cm de desenvolupament i 4 plecs. Inclús accessoris de fixació de les peces als perfils autoportants de
la xapa i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes.

Total m  : 105,50 50,23 5.299,27

6.1.1.4 M Trobada lateral de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una pendent major del
10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 2 plecs,
amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes.

Total m  : 93,36 20,13 1.879,34

6.1.1.5 M Trobada frontal de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una pendent major del
10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 2 plecs,
amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes.

Total m  : 3,76 20,13 75,69

6.1.1.6 M Carener per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 60 cm de
desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

Total m  : 52,75 19,21 1.013,33

Total subcapítol 6.1.1.- Xapes d'acer: 50.904,72

Total subcapítol 6.1.- Inclinades: 50.904,72

Parcial Nº 6 Cobertes : 50.904,72
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7.1.- Pintures en paraments exteriors

7.1.1.- Plàstiques
7.1.1.1 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera

mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre
parament exterior de formigó.

Total m²  : 169,68 10,58 1.795,21

7.1.1.2 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color blanc, acabat mat,
a base de resines alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), sobre estructura metàl·lica de perfils
laminats d'acer.

Total m²  : 335,96 5,58 1.874,66

Total subcapítol 7.1.1.- Plàstiques: 3.669,87

Total subcapítol 7.1.- Pintures en paraments exteriors: 3.669,87

7.2.- Pintures en paraments interiors

7.2.1.- Plàstiques
7.2.1.1 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera

mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de
formigó, vertical, de fins 3 m d'altura.

Total m²  : 169,68 6,65 1.128,37

Total subcapítol 7.2.1.- Plàstiques: 1.128,37

Total subcapítol 7.2.- Pintures en paraments interiors: 1.128,37

7.3.- Pintures per ús específic

7.3.1.- Ús esportiu
7.3.1.1 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la

primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a
marcat i senyalització de pista de futbol sala, amb línies de 8 cm d'amplada, contínues o discontínues,
segons normes federatives.

Total U  : 1,00 679,17 679,17

7.3.1.2 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a
marcat i senyalització de pista de bàsquet, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o discontínues,
segons normes federatives.

Total U  : 1,00 1.129,75 1.129,75

7.3.1.3 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a
marcat i senyalització de pista de voleibol, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o discontínues,
segons normes federatives.
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Total U  : 1,00 391,70 391,70

Total subcapítol 7.3.1.- Ús esportiu: 2.200,62

Total subcapítol 7.3.- Pintures per ús específic: 2.200,62

Parcial Nº 7 Revestiments : 6.998,86
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8.1.- Equipaments

8.1.2.- Rètols i plaques
8.1.2.1 Pa Subministre i instal.lació de rètol per a façana segons disseny facilitat per la D.F, amb estructura metàl.lica

oculta de suport fixada a l'estructura existent mitjançant perfileria d'acer,

Total PA  : 2,00 1.500,02 3.000,04

Total subcapítol 8.1.2.- Rètols i plaques: 3.000,04

Total subcapítol 8.1.- Equipaments: 3.000,04

Parcial Nº 8 Senyalització i equipament : 3.000,04
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9.1.- Gestió de residus

9.1.1.- Gestió de resiuds
9.1.1.1 Pa Gestió dels residus d'obra i els seu transport fins a l'abocador autoritzat corresponent, segons normativa

vigent i tal i com s'estableix en la fitxa justificativa de projecte per a la gestió dels residus de construcció.
Inclosa la fiança/dipòsit a abonar al gestor del dipòsit i totes les quantitats i especificacions resultants
enumerades en projecte.

Total PA  : 1,00 3.831,60 3.831,60

Total subcapítol 9.1.1.- Gestió de resiuds: 3.831,60

Total subcapítol 9.1.- Gestió de residus: 3.831,60

Parcial Nº 9 Gestió de residus : 3.831,60
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10.1.- Estructures de formigó

10.1.1.- Formigons fabricats en central
10.1.1.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc,

presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència
del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i
resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de dues provetes
provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes
segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. (3 lots, 3(N)
amassades per lot - 2 provetes per amassada).

Total U  : 9,00 76,00 684,00

Total subcapítol 10.1.1.- Formigons fabricats en central: 684,00

Total subcapítol 10.1.- Estructures de formigó: 684,00

Parcial Nº 10 Control de qualitat i assaigs : 684,00
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11.1.- Seguretat i Salut

11.1.1.- Elements de protecció individual i col.lectiva
11.1.1.1 Pa Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria

de Seguretat i Salut en el Treball.

Total PA  : 1,00 1.030,00 1.030,00

11.1.1.2 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm
de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.

Total m  : 230,00 7,17 1.649,10

11.1.1.3 M Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos
peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

Total m  : 120,00 2,72 326,40

11.1.1.4 Pa Sistema provisional de protecció de vora de forjat, en cobertes inclinades metàl·liques, d'1 m d'altura, que
proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i forces dinàmiques febles i per a superfícies de
treball amb un angle d'inclinació màxim de 30°, format per: barana principal de tub d'acer de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; 3 baranes intermèdies de tub d'acer de 25 mm
de diàmetre i 2500 mm de longitud, disposades de manera que una esfera de 250 mm no passi a través
de qualsevol obertura, amortitzables en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud, que tingui la
vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball, amortitzable en 150 usos i guardacossos
telescòpics de seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 35x35
mm i 1500 mm de longitud, separats entre si una distància màxima de 2,5 m i fixats a la biga metàl·lica per
collament, amortitzables en 20 usos.

Total PA  : 1,00 712,50 712,50

11.1.1.5 Pa Sistema S de xarxa de seguretat fixa, col·locada horitzontalment, format per: xarxa de seguretat UNE-EN
1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida d'alta tenacitat, nuada, de color blanc, per cobrir buits horitzontals,
segons normativa vigent i homologada.

Total PA  : 1,00 1.859,64 1.859,64

11.1.1.6 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 60x60 cm de secció, durant el seu procés de construcció
fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2
cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per
tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit
de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar
una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.

Total U  : 5,00 13,78 68,90

11.1.1.7 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 30 m de
longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic
T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament
tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre,
compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem
oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de senyalització i
conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia
d'ancoratge al suport.
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Total U  : 2,00 357,15 714,30

11.1.1.8 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema amb un
dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 4 usos; una corda de
fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia
encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per
bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per
subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.

Total U  : 5,00 76,78 383,90

11.1.1.9 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant col·locació de tap protector de
PVC, tipus bolet, de color vermell, amortitzable en 10 usos.

Total U  : 200,00 0,22 44,00

11.1.1.10 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 15 kW, compost per armari de
distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials
necessaris, amortitzable en 4 usos.

Total U  : 1,00 815,56 815,56

11.1.1.11 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per pica d'acer courat de 2 m
de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre
de polipropilè de 30x30 cm, prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb
material granular. Inclús grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius
per a disminuir la resistivitat del terreny.

Total U  : 1,00 164,70 164,70

11.1.1.12 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents
i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i lavabo
de dues aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.

Total U  : 5,00 123,97 619,85

11.1.1.13 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.

Total U  : 5,00 110,31 551,55

11.1.1.14 U 2 radiadors, 10 taquilles individuals, 10 penjadors, 2 bancs per 5 persones, mirall, porta-rotlles, 2 saboneres
en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.

Total U  : 1,00 508,14 508,14

11.1.1.15 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús connexió a la
xarxa provisional d'obra, fins a una distància màxima de 8 m.

Total U  : 1,00 129,18 129,18

11.1.1.16 U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús connexió a
la xarxa general municipal, fins a una distància màxima de 8 m.
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Total U  : 1,00 340,78 340,78

11.1.1.17 U Connexió de servei provisional d'electricitat aèria a caseta prefabricada d'obra. Inclús connexió al quadre
elèctric provisional d'obra, fins a una distància màxima de 50 m.

Total U  : 1,00 132,76 132,76

11.1.1.18 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C,
amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.

Total U  : 4,00 14,07 56,28

11.1.1.19 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús,
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.

Total U  : 1,00 105,49 105,49

11.1.1.20 U Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°,
flascó de tintura de iode per la farmaciola d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs de
l'obra.

Total U  : 4,00 26,91 107,64

11.1.1.21 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat que
pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos.

Total U  : 15,00 47,28 709,20

11.1.1.22 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunió de dues hores. El Comitè
estarà compost per un tècnic qualificat en matèria de Seguretat i Salud amb categoria d'encarregat
d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de Seguretat i Salud amb
categoria d'oficial de 1a.

Total U  : 5,00 78,80 394,00

Total subcapítol 11.1.1.- Elements de protecció individual i col.lectiva: 11.423,87

Total subcapítol 11.1.- Seguretat i Salut: 11.423,87

Parcial Nº 11 Seguretat i salut : 11.423,87
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Presupuesto de ejecución material
1 Acondicionament del terreny 109.777,31

1.1.- Moviment de terres 25.476,23
1.1.1.- Excavacions de rases i pous 23.147,71
1.1.2.- Transports 2.328,52

1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal 6.609,02
1.2.1.- Pericons 343,32
1.2.2.- Connexions de servei 2.318,20
1.2.3.- Col·lectors 3.947,50

1.3.- Anivellament 77.692,06
1.3.1.- Soleres 77.692,06

2 Fonamentacions 52.655,02
2.1.- Regularització 2.299,36

2.1.1.- Formigó de neteja 2.299,36
2.2.- Contencions 3.721,21

2.2.1.- Murs de soterrani 3.721,21
2.3.- Superficials 46.634,45

2.3.1.- Sabates 46.634,45
3 Estructures 232.398,27

3.1.- Acer 108.110,36
3.1.1.- Pilars 68.759,84
3.1.2.- Bigues 39.350,52

3.2.- Fusta 124.287,91
3.2.1.- Bigues 122.295,64
3.2.2.- Elements auxiliars per a estructures de fusta 1.992,27

4 Façanes 88.615,41
4.1.- Fàbriques i extrasdossats 4.913,05

4.1.1.- Fulla exterior per a revestir en façana 4.913,05
4.2.- Lleugeres 76.738,97

4.2.1.- Sistemes de façana lleugera 76.738,97
4.3.- Defenses en exteriors 6.963,39

4.3.1.- Baranes 6.963,39
5 Instal·lacions 19.997,27

5.1.- Elèctriques 15.078,86
5.1.1.- Connexió a terra 934,84
5.1.2.- Caixes generals de protecció 601,42
5.1.3.- Línies generals d'alimentació 347,75
5.1.4.- Instal·lacions interiors 5.789,20
5.1.5.- Il.luminació 7.405,65

5.2.- Contra incendis 335,34
5.2.1.- Enllumenat d'emergència 335,34

5.3.- Protecció enfront el llamp 4.583,07
5.3.1.- Sistemes externs 4.583,07

6 Cobertes 50.904,72
6.1.- Inclinades 50.904,72

6.1.1.- Xapes d'acer 50.904,72
7 Revestiments 6.998,86

7.1.- Pintures en paraments exteriors 3.669,87
7.1.1.- Plàstiques 3.669,87

7.2.- Pintures en paraments interiors 1.128,37
7.2.1.- Plàstiques 1.128,37

7.3.- Pintures per ús específic 2.200,62
7.3.1.- Ús esportiu 2.200,62

8 Senyalització i equipament 3.000,04
8.1.- Equipaments 3.000,04

8.1.2.- Rètols i plaques 3.000,04
9 Gestió de residus 3.831,60

9.1.- Gestió de residus 3.831,60
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9.1.1.- Gestió de resiuds 3.831,60
10 Control de qualitat i assaigs 684,00

10.1.- Estructures de formigó 684,00
10.1.1.- Formigons fabricats en central 684,00

11 Seguretat i salut 11.423,87
11.1.- Seguretat i Salut 11.423,87

11.1.1.- Elements de protecció individual i col.lectiva 11.423,87
Total .........: 580.286,37

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA MIL DOS-CENTS
VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS.

Pi de Sant Just (Olius) - Octubre 2021
Arquitecte

Pere Cuadrench i Tripiana
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1 Acondicionament del terreny

1.1 Moviment de terres

1.1.1 Excavacions de rases i pous
1.1.1.1 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a

una profunditat de 2 m, en terra de roca, amb
mitjans mecànics, i aplec en les vores de
l'excavació. 29,52 € VINT-I-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
1.1.1.2 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a

una profunditat de 2 m, en terra d'argila dura
amb grava compacta, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió. 20,25 € VINT EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
1.1.1.3 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una

profunditat de 2 m, en terra de roca, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió. 35,25 € TRENTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS
1.1.1.4 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una

profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 20,09 € VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS

1.1.1.5 m³ Excavació a cel obert sota rasant, en roca, de
fins a 4 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió. 16,64 € SETZE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.1.1.6 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila dura,

amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 5,96 € CINC EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS

1.1.1.7 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè,
mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material de la pròpia
excavació, que compleix els requisits exposats en
l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació
amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% 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. 5,41 € CINC EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS
1.1.1.8 m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb

tot-u natural calcari, i compactació en tongades
successives de 30 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. 23,80 € VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

1.1.2 Transports
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1.1.2.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 20 km. 6,70 € SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS

1.2 Xarxa de sanejament horitzontal

1.2.1 Pericons
1.2.1.1 U Pericó de pas soterrada, de formigó en massa

"in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions interiors
60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa
de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
tancat superiorment amb marc i tapa de ferro
colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclús motlle reutilitzable de xapa metàl·lica
amortitzable en 20 usos i col·lector de connexió
de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa
de registre, per a trobades. 195,73 € CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS
1.2.1.2 U Pericó a peu de baixant soterrada, de formigó

en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de
dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de
formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus
de formigó, amb colze de PVC de 45° col·locat
en dau de formigó, per a evitar el cop de
baixada en la pendent de la sola, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat
classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació
amb mitjans mecànics i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular. Inclús motlle
reutilitzable de xapa metàl·lica amortitzable en
20 usos. 171,66 € CENT  SETANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
1.2.1.3 U Pericó sifònic soterrada, de formigó en massa

"in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions interiors
60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa
de 15 cm d'espessor, amb sifó format per un colze
de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb
marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons
UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans
mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb
material granular. Inclús motlle reutilitzable de
xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos. 165,11 € CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB

ONZE CÈNTIMS

1.2.2 Connexions de servei
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1.2.2.1 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa
general de sanejament del municipi a través de
pou de registre. Inclús junt flexible per a
l'empalmament de la connexió de servei i morter
de ciment per a repàs i brunyiment en l'interior
del pou. 165,80 € CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
1.2.2.2 m Connexió de servei general de sanejament,

per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la
xarxa general del municipi, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
315 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior de la
canonada, amb els seus corresponents junts i
peces especials. Inclús líquid netejador i adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa
HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del ferm
existent. 53,81 € CINQUANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

1.2.3 Col·lectors
1.2.3.1 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de

sanejament, sense pericons, mitjançant sistema
integral enregistrable, amb una pendent mínima
del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús
accessoris, registres, unions, peces especials i
lubricant per a muntatge. 27,22 € VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS
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1.2.3.2

39,72 € TRENTA-NOU EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS

1.3.1.1

1,48 € U EURO AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

1.3.1.2

17,69 € DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

1.3.1.3

m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de 
sanejament, sense pericons, mitjançant sistema 
integral enregistrable, amb una pendent mínima 
del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o 
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de 
diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat 
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert 
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Inclús 
accessoris, registres, unions, peces especials i 
lubricant per a muntatge.

1.2.4 Drenatges

1.3 Anivellament

1.3.1 Soleres
m² Compactació mecànica de fons d'excavació, 
amb compactadora monocilíndrica vibrant 
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca 
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501.

m³ Base de paviment realitzada mitjançant 
reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de 
diàmetre.

m² Solera de formigó blanc armat de 15 cm 
d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/
IIa fabricat en central, i abocament des de 
camió, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura 
de repartiment, col·locada sobre separadors 
homologats, estès i vibrat mecànic mitjançant 
estenedora, amb aplicació de quars, amb 
acabat superficial mitjançant remolinador 
mecànic i posterior aplicació de líquid de 
curat color blanc o a definir per la DF, 
(0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 
mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de 
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 
cm d'espessor, per a l'execució de juntes de 
retracció. Amb grau de resitència al lliscament 
de l'acabat de 80-110.

29,61 € VINT-I-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-U CÈNTIMS
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1.3.1.4 m² Capa separadora en coberta plana: film de
polietilè de 0,10 mm d'espessor i 92 g/m² de
massa superficial, Col·locació en obra: amb
cavalcaments, directament sota la capa de
protecció. 2,42 € DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS
1.3.1.5 m² Tractament superficial de protecció hidròfuga

per a paviments de formigó, mitjançant
impregnació hidròfuga incolora, aplicada en una
mà (rendiment: 0,1 kg/m²). 5,04 € CINC EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

2 Fonamentacions

2.1 Regularització

2.1.1 Formigó de neteja
2.1.1.1 m³ Formigó HL-150/P/20, fabricat en central i

abocament des de camió, per a formació de
capa de formigó de neteja i anivellament de
fons de fonamentació, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada. 88,71 € VUITANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

2.2 Contencions

2.2.1 Murs de soterrani
2.2.1.1 m³ Sabata correguda de fonamentació, de

formigó armat, realitzada en excavació prèvia,
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³.
Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, i separadors. 187,00 € CENT  VUITANTA-SET EUROS

2.2.1.2 m² Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc
buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-5, subministrat a granel, amb pilastres
intermitjos i cèrcol de coronació, de formigó de
replè, HA-25/B/12/IIa, preparat en obra,
abocament amb mitjans manuals, volum 0,015
m³/m², amb armadura d'acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 5 kg/m².
Inclús filferro de lligar. 66,36 € SEIXANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
2.2.1.3 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de

la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements)
en taller industrial i muntatge en mur de
contenció H<3 m. Inclús filferro de lligar i
separadors col.locats en solera per a arranc de
mur de bloc de formigó. (Pes per diàmetre 16mm.
de  1.58 kg/m) (Rodons col.locats cada 40cm. de
80cm. de longitud) 2,21 € DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS

2.3 Superficials
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2.3.1 Sabates
2.3.1.1 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat,

realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament des de camió, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 80 kg/m³. Inclús armadures
d'espera del pilar, filferro de lligar, separadors i
tubs per a pas d'instal·lacions. 220,72 € DOS-CENTS VINT EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
2.3.1.2 m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada

amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 100
kg/m³. Inclús filferro de lligar, separadors i tubs per
a pas d'instal·laci 277,71 € DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS

AMB SETANTA-U CÈNTIMS

3 Estructures

3.1 Acer

3.1.1 Pilars
3.1.1.1 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR

en perfil pla, amb enrigidors i trepant central, de
550x750 mm i gruix 25 mm, i muntatge sobre 8
perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 32
mm de diàmetre i 80 cm de longitud total,
embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada
endurit el formigó del fonament. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de
l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa
i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i
extrems dels perns. 287,80 € DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS
3.1.1.2 kg Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H, en pilars formats

per peces simples de perfils buits conformats en
fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular,
acabat amb emprimació antioxidant, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.(Pes dels perfils RHS 400x200x12 de
105 kg/m) 2,53 € DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS
3.1.1.3 m² Protecció passiva contra incendis d'estructura

metàl·lica, mitjançant l'aplicació de pintura
intumescent, en emulsió aquosa
monocomponent, color blanc, acabat mat llis,
fins a formar un gruix mínim de pel·lícula seca de
637 micres i aconseguir una resistència al foc de
30 minuts. 19,63 € DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES

CÈNTIMS

3.1.2 Bigues

Projecte: Projecte pista poliesportiva coberta - Pi de Sant Just_v3
Promotor: Ajuntament d'Olius
Situació: C/Colom

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 6 - 20



3.1.2.1 kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en bigues i
pletines formades por peces simples de perfils
buits acabats en calent de les sèries rodó,
quadrat o rectangular, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.(Pes dels perfil RHS
160x100x6 de 23.54 kg/m) 2,53 € DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS
3.1.2.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pletines en L,

acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de més de
3 m. (pletina L, sup. de 0.0504m2; gruix 0.01m.; pes
acer de 7.860kg/m3) 1,48 € U EURO AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

3.2 Fusta

3.2.1 Bigues
3.2.1.1 m Biga de fusta laminada encolada homogènia

de pi Radiata segons UNE EN 14080:2013, de 40
mm d'espessor de les làmines, de 160x280 mm de
secció, classe resistent GL-24h/GL-28h i classe E1
en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080;
per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb amb
tractament insecticida, fungicida incolor segons
UNE EN 927/1/2/3/4 (classe 1,2). 52,58 € CINQUANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
3.2.1.2 m³ Biga de fusta laminada encolada homogènia

de pi Radiata segons UNE EN 14080:2013, per a
formació de biga peraltada de fusta, de 33 mm
d'espessor de les làmines, de 100x200 mm de
secció, classe resistent GL-24h/GL-28h i classe E1
en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080;
per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb
tractament insecticida, fungicida segons UNE EN
927 1/2/3/4 (classe 1,2). 1.076,71 € MIL SETANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

3.2.2 Elements auxiliars per a estructures de
fusta

3.2.2.1 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes
formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.(Pes de l'acer de 7850
kg/m3) 2,06 € DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS

4 Façanes

4.1 Fàbriques i extrasdossats

4.1.1 Fulla exterior per a revestir en façana
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4.1.1.1 m² Façana d'un full, de 12 cm d'espessor, de
fàbrica de bloc buit de formigó, per revestir, color
gris, 40x20x12 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb
morter de ciment 26,65 € VINT-I-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
4.1.1.2 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de

la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements)
en taller industrial i muntatge en mur de
contenció H<3 m. Inclús filferro de lligar i
separadors col.locats en solera per a arranc de
mur de bloc de formigó. (Pes per diàmetre 16mm.
de  1.58 kg/m) (Rodons col.locats cada 40cm. de
80cm. de longitud) 2,21 € DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS

4.2 Lleugeres

4.2.1 Sistemes de façana lleugera
4.2.1.1 m Coronació de façana lleugera, de xapa

plegada d'acer inoxidable AISI 304, de 1,5 mm
d'espessor i 500 mm de desenvolupament,
acabat mat, fixada amb cargols ocults. Inclús
peces d'acer i cordó de silicona neutra per la
closa de juntes. 38,20 € TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
4.2.1.2 m² Subministrament i instal.lació de sistema de

façana modular de plaques translúcides planes
de policarbonat cel·lular, de 40 mm d'espessor,
500 mm. d'amplada i 7,00m de llargada, acabat
OPAL, tipus Arcoplus o equivalent, fixades amb
estructura oculta mecànicament sobre entramat
lleuger metàl·lic o de fusta, panells de 500mm.
d'amplària amb estructura interna de 7 parets,
amb perfils de remat superiors, inferiors i laterals
d'alumini. 51,48 € CINQUANTA-U EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
4.2.1.3 m² Cobertura de plaques translúcides planes de

policarbonat cel·lular, de 16 mm d'espessor, amb
una transmissió de lluminositat del 90%, fixades
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic
o de fusta, a coberta inclinada. Inclús accessoris
de fixació de les plaques perfils en H de
policarbonat per a la unió entre plaques, perfils
en U de policarbonat per al tancament lateral de
les plaques, cinta autoadhesiva microperforada
d'alumini per al segellat de les vores inferiors de
les plaques, cinta autoadhesiva d'alumini per al
segellat de les vores superiors de les plaques i
silicona neutra oxímica, per closa de juntes. 44,28 € QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

4.3 Defenses en exteriors

4.3.1 Baranes
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4.3.1.1 m Barana de façana en forma recta, de 100 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de llistó quadrat de perfil
massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm i
muntants de llistó quadrat de perfil massís d'acer
laminat en calent de 12x12 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer
laminat en calent de 12x12 mm amb una
separació de 10 cm i passamans de llistó quadrat
de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12
mm, fixat mitjançant ancoratge mecànic
d'expansió. 94,74 € NORANTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

5 Instal·lacions

5.1 Elèctriques

5.1.1 Connexió a terra
5.1.1.1 U Xarxa de connexió a terra per a estructura

metàl·lica de l'edifici amb 80 m de conductor de
coure nu de 35 mm², i 3 piques. 934,84 € NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS

AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.1.2 Caixes generals de protecció
5.1.2.1 U Caixa de protecció i mesura CPM2-D4, de fins a

63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic,
instal·lada en peanya prefabricada de formigó
armat, en habitatge unifamiliar o local. 601,42 € SIS-CENTS U EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

5.1.3 Línies generals d'alimentació
5.1.3.1 m Canalització de canal protectora d'acer, de

50x95 mm. Instal·lació fix en superfície. Inclús
accessoris. 27,45 € VINT-I-SET EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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5.1.3.2 m Línia general d'alimentació soterrada, que
enllaça la caixa general de protecció amb la
centralització de comptadors, formada per
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 450 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Inclús fil
guia. Totalment muntada, connexionada i
provada. 21,05 € VINT-I-U EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

5.1.4 Instal·lacions interiors
5.1.4.1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió

assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció. 2,74 € DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE

CÈNTIMS
5.1.4.2 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió

assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció. 2,19 € DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS

5.1.4.3 m Derivació individual monofàsica fix en
superfície per habitatge, delimitada entre la
centralització de comptadors o la caixa de
protecció i mesura i el quadre de comandament
i protecció de cada usuari, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, ES07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, en canal protectora de
PVC rígid, de 30x40 mm. Inclús accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada. 18,66 € DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
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5.1.4.4 PA Xarxa elèctrica de distribució interior per a
local de 1500 m², composta dels següents
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ format per caixa de superfície de
material aïllant sense porta, per a allotjament del
interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs
en aquest preu) en compartiment independent i
precintable i dels següents dispositius: 1
interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar, 7 interruptors diferencials de 40 A, 13
interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A,
3 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10
A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables
unipolars amb conductors de coure RZ1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm²,
en safates perforades d'acer galvanitzat, els
forats de la qual representen menys del 30% de la
superfície: 7 circuits per enllumenat, 2 circuits per
preses de corrent, 2 circuits per enllumenat
d'emergència; . Totalment muntada,
connexionada i provada. 3.744,28 € TRES MIL SET-CENTS

QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-VUIT CÈNTIMS

5.1.4.5 U Base de presa de corrent amb contacte de
terra (2P+T) de 4 unitats, estanca, tipus Schuko,
amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma
mitja, intensitat assignada 16 A, tensió assignada
250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color a
definir; instal·lació en superfície. 35,03 € TRENTA-CINC EUROS AMB TRES

CÈNTIMS
5.1.4.6 PA Legalització i alta de la instal.lació elèctrica

per part d'un tècnic competent, en cumpliment
del REBT i les ITC corresponents, segons l'establert
en el projecte elèctric redactat. 250,00 € DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

5.1.5 Il.luminació
5.1.5.1 Ud Subministre i instal.lació de panells LED de

1548x412 mm., model Actison Fit D2 CDP o
equivalent, units en parells a excepció de la zona
de lluernaris / Suspeses per sobre pla inferior
encavallada de fusta mitjançant cables d'acer
fixats a les corretges de coberta / 16.000 lm / 140
lm/W3 enceses independents en el sentit
transversal ( encesa 1/2/3). Exigència il·luminació
pla de pista >500lx. Protecció contra pilotes
segons DIN 18032-3. Reproducció cromàtica
CRI80, CRI90. 211,59 € DOS-CENTS ONZE EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

5.2 Contra incendis

5.2.1 Enllumenat d'emergència
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5.2.1.1 U Subministrament i instal·lació en superfície en
zones comuns de lluminària d'emergència, amb
tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 100
lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II,
IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de
càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de
fixació. 10,32 € DEU EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS
5.2.1.2 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent

antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús
suport i accessoris de muntatge. 38,69 € TRENTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

5.3 Protecció enfront el llamp

5.3.1 Sistemes externs
5.3.1.1 U Sistema extern de protecció enfront el llamp,

format per parallamps tipus Franklin, amb
semiangle de protecció de 25° per a un nivell de
protecció 1 segons DB SUA Seguretat d'utilització i
accessibilitat (CTE), col·locat en paret o
estructura sobre màstil telescòpic d'acer
galvanitzat en calent, de 8 m de longitud, 2" de
diàmetre en la base i 1 1/2" de diàmetre en
punta. Inclús suports, peces especials, platina
conductora de coure estanyat, vies d'espurnes,
comptador dels impactes de llamp rebuts, peça
d'adaptació capçal-màstil i acoblament
capçal-màstil-conductor, de llautó, per a màstil
de 1 1/2" i baixant interior de platina conductora
de 30x2 mm, tub de protecció de la baixada i
presa de terra amb platina conductora de coure
estanyat. 4.583,07 € QUATRE MIL CINC-CENTS

VUITANTA-TRES EUROS AMB SET
CÈNTIMS

6 Cobertes

6.1 Inclinades

6.1.1 Xapes d'acer
6.1.1.1 m² Subministrament i muntatge de cobertura de

vessants de cobertes inclinades, amb panells
sandvitx aïllants d'acer, de 50 mm de espessor i
1150 mm d'ample, formats per doble cara
metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat
prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor
interior 0,5 mm i ànima aïllant de llana de roca
de densitat mitjana 145 kg/m³, i accessoris, fixats
mecànicament a qualsevol tipus de corretja
estructural (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p
d'elements de fixació, accessoris i junts. 27,54 € VINT-I-SET EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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6.1.1.2 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 110
mm, per a recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió per reblons, i
segellat amb silicona en els acoblaments,
col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a
l'exterior de l'edific 17,65 € DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS
6.1.1.3 m Canaló per a coberta corba autoportant, amb

xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1,2 mm
d'espessor, 100 cm de desenvolupament i 4 plecs.
Inclús accessoris de fixació de les peces als perfils
autoportants de la xapa i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes. 50,23 € CINQUANTA EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
6.1.1.4 m Trobada lateral de vessant amb parament

vertical per a coberta inclinada amb una
pendent major del 10%, amb xapa plegada
d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 30 cm
de desenvolupament i 2 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les
peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes. 20,13 € VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

6.1.1.5 m Trobada frontal de vessant amb parament
vertical per a coberta inclinada amb una
pendent major del 10%, amb xapa plegada
d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 30 cm
de desenvolupament i 2 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les
peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes. 20,13 € VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

6.1.1.6 m Carener per a coberta inclinada, amb xapa
plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm
d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 3 plecs,
amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de
fixació de les peces a les plaques. 19,21 € DINOU EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

7 Revestiments

7.1 Pintures en paraments exteriors

7.1.1 Plàstiques
7.1.1.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa,
la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i
la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior
de formigó. 10,58 € DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS
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7.1.1.2 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació
sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color blanc,
acabat mat, a base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una
mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²),
sobre estructura metàl·lica de perfils laminats
d'acer. 5,58 € CINC EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

7.2 Pintures en paraments interiors

7.2.1 Plàstiques
7.2.1.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa,
la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a
base de copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de formigó, vertical, de
fins 3 m d'altura. 6,65 € SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS

7.3 Pintures per ús específic

7.3.1 Ús esportiu
7.3.1.1 U Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20%
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o
sense diluir; per a marcat i senyalització de pista
de futbol sala, amb línies de 8 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes
federatives. 679,17 € SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS

AMB DISSET CÈNTIMS
7.3.1.2 U Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20%
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o
sense diluir; per a marcat i senyalització de pista
de bàsquet, amb línies de 5 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes
federatives. 1.129,75 € MIL CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS
7.3.1.3 U Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20%
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o
sense diluir; per a marcat i senyalització de pista
de voleibol, amb línies de 5 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes
federatives. 391,70 € TRES-CENTS NORANTA-U EUROS

AMB SETANTA CÈNTIMS

8 Senyalització i equipament
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8.1 Equipaments

8.1.1 Equipament esportiu

8.1.2 Rètols i plaques
8.1.2.1 PA Subministre i instal.lació de rètol per a façana

segons disseny facilitat per la D.F, amb estructura
metàl.lica oculta de suport fixada a l'estructura
existent mitjançant perfileria d'acer, 1.500,02 € MIL CINC-CENTS EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

9 Gestió de residus

9.1 Gestió de residus

9.1.1 Gestió de resiuds
9.1.1.1 PA Gestió dels residus d'obra i els seu transport fins

a l'abocador autoritzat corresponent, segons
normativa vigent i tal i com s'estableix en la fitxa
justificativa de projecte per a la gestió dels
residus de construcció. Inclosa la fiança/dipòsit a
abonar al gestor del dipòsit i totes les quantitats i
especificacions resultants enumerades en
projecte. 3.831,60 € TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-U

EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

10 Control de qualitat i assaigs

10.1 Estructures de formigó

10.1.1 Formigons fabricats en central
10.1.1.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a

l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN
12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència
característica a compressió del formigó endurit
amb fabricació i curació de dues provetes
provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN
12390-2, recapçat i ruptura a compressió
d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i informe
de resultats. (3 lots, 3(N) amassades per lot - 2
provetes per amassada). 76,00 € SETANTA-SIS EUROS

11 Seguretat i salut

11.1 Seguretat i Salut

11.1.1 Elements de protecció individual i
col.lectiva
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11.1.1.1 PA Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. 1.030,00 € MIL TRENTA EUROS

11.1.1.2 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de
formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs
d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques. 7,17 € SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS

11.1.1.3 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes
mitjançant tancat perimetral format per tanques
de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc,
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20
usos. 2,72 € DOS EUROS AMB SETANTA-DOS

CÈNTIMS
11.1.1.4 PA Sistema provisional de protecció de vora de

forjat, en cobertes inclinades metàl·liques, d'1 m
d'altura, que proporciona resistència només per a
càrregues estàtiques i forces dinàmiques febles i
per a superfícies de treball amb un angle
d'inclinació màxim de 30°, format per: barana
principal de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i
2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; 3
baranes intermèdies de tub d'acer de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud, disposades de
manera que una esfera de 250 mm no passi a
través de qualsevol obertura, amortitzables en
150 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud,
que tingui la vora superior almenys 15 cm per
sobre de la superfície de treball, amortitzable en
150 usos i guardacossos telescòpics de seguretat
fabricats en acer de primera qualitat pintat al
forn en epoxi-polièster, de 35x35 mm i 1500 mm
de longitud, separats entre si una distància
màxima de 2,5 m i fixats a la biga metàl·lica per
collament, amortitzables en 20 usos. 712,50 € SET-CENTS DOTZE EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
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11.1.1.5 PA Sistema S de xarxa de seguretat fixa,
col·locada horitzontalment, format per: xarxa de
seguretat UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de
poliamida d'alta tenacitat, nuada, de color
blanc, per cobrir buits horitzontals, segons
normativa vigent i homologada. 1.859,64 € MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU

EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

11.1.1.6 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de
60x60 cm de secció, durant el seu procés de
construcció fins que es col·loqui la seva tapa
definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat
d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit,
reforçats en la seva part inferior per tres taulonets
en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb
rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de
la planta de l'arqueta de manera que impedeixi
el seu moviment horitzontal, preparada per
suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos. 13,78 € TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
11.1.1.7 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de

cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 30
m de longitud, classe C, composta per 2
ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653
amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura
epoxi-polièster; 1 ancoratge intermedi d'aliatge
d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6,
acabat amb pintura epoxi-polièster; cable
flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de
diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor
de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla
en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i
un terminal manual; protector per a cap; placa
de senyalització i conjunt de dos precintes de
seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels
components de la línia d'ancoratge al suport. 357,15 € TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS

AMB QUINZE CÈNTIMS
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11.1.1.8 U Sistema anticaigudes compost per un
connector bàsic (classe B) que permet ensamblar
el sistema amb un dispositiu d'ancoratge,
amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb
funció de bloqueig automàtic i un sistema de
guia, amortitzable en 4 usos; una corda de fibra
de longitud fixa com a element d'amarratge,
amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia
encarregat de dissipar l'energia cinètica
desenvolupada durant una caiguda des d'una
altura determinada, amortitzable en 4 usos i un
arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador
constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles,
disposats i ajustats de forma adequada sobre el
cos d'una persona per subjectar-la durant una
caiguda i després de la parada d'aquesta,
amortitzable en 4 usos. 76,78 € SETANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS
11.1.1.9 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm

de diàmetre, mitjançant col·locació de tap
protector de PVC, tipus bolet, de color vermell,
amortitzable en 10 usos. 0,22 € VINT-I-DOS CÈNTIMS

11.1.1.10 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una
potència màxima de 15 kW, compost per armari
de distribució amb dispositiu d'emergència,
preses i els interruptors automàtics
magnetotèrmics i diferencials necessaris,
amortitzable en 4 usos. 815,56 € VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
11.1.1.11 U Presa de terra independent, per a instal·lació

provisional d'obra, composta per pica d'acer
courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny,
connectada a pont per a comprovació, dins
d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30
cm, prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb material
granular. Inclús grapa abraçadora per a la
connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny. 164,70 € CENT  SEIXANTA-QUATRE EUROS

AMB SETANTA CÈNTIMS
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11.1.1.12 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per
banys petits en obra, de dimensions
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de
xapa, aïllament interior, instal·lacions de
fontaneria, sanejament i electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, termos
elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat
hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de
tauler en parets, vàter, plat de dutxa i lavabo de
dues aixetes i porta de fusta en inodor i cortina
en dutxa. 123,97 € CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
11.1.1.13 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per

vestuaris en obra, de dimensions 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament
interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents
i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè
amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets. 110,31 € CENT  DEU EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS
11.1.1.14 U 2 radiadors, 10 taquilles individuals, 10

penjadors, 2 bancs per 5 persones, mirall,
porta-rotlles, 2 saboneres en local o caseta
d'obra per a vestuaris i/o lavabos. 508,14 € CINC-CENTS VUIT EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
11.1.1.15 U Connexió de servei provisional de fontaneria

soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió a la xarxa provisional d'obra, fins a una
distància màxima de 8 m. 129,18 € CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS
11.1.1.16 U Connexió de servei provisional de sanejament

soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió a la xarxa general municipal, fins a una
distància màxima de 8 m. 340,78 € TRES-CENTS QUARANTA EUROS

AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
11.1.1.17 U Connexió de servei provisional d'electricitat

aèria a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió al quadre elèctric provisional d'obra,
fins a una distància màxima de 50 m. 132,76 € CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
11.1.1.18 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent

antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor,
amortitzable en 3 usos. 14,07 € CATORZE EUROS AMB SET CÈNTIMS
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11.1.1.19 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra,
proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap,
apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i
gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs. 105,49 € CENT  CINC EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
11.1.1.20 U Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó,

rotllo d'esparadrap, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de
paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada,
ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de
iode per la farmaciola d'urgència col·locat en la
caseta d'obra, durant el transcurs de l'obra. 26,91 € VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
11.1.1.21 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i

Salut en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat
que pertany a una empresa assessora en
Seguretat i Prevenció de Riscos. 47,28 € QUARANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS
11.1.1.22 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el

Treball, considerant una reunió de dues hores. El
Comitè estarà compost per un tècnic qualificat
en matèria de Seguretat i Salud amb categoria
d'encarregat d'obra, dos treballadors amb
categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant
de Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de
1a. 78,80 € SETANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

12 Conceptes no utilitzats en cap
descomposició

Pi de Sant Just (Olius) - Octubre 2021
Arquitecte

Pere Cuadrench i Tripiana
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V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Projecte pista poliesportiva coberta - Pi de Sant Just_v3



1 00001 PA Subministre i instal.lació de rètol per a façana segons disseny facilitat per la D.F, amb
estructura metàl.lica oculta de suport fixada a l'estructura existent mitjançant perfileria
d'acer,

Sense descomposició 1.456,33 €
3 % Costos indirectes 43,69 €

Total per PA............: 1.500,02 €

Són MIL CINC-CENTS EUROS AMB DOS CÈNTIMS per PA

2 ACE015 m³ Excavació a cel obert sota rasant, en roca, de fins a 4 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Mà d'obra 2,31 €
Maquinària 13,53 €
Mitjans auxiliars 0,32 €
3 % Costos indirectes 0,48 €

Total per m³............: 16,64 €

Són SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³

3 ADE002 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila dura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Mà d'obra 2,05 €
Maquinària 3,63 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per m³............: 5,96 €

Són CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m³

4 ADE010b m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Mà d'obra 3,48 €
Maquinària 15,64 €
Mitjans auxiliars 0,38 €
3 % Costos indirectes 0,59 €

Total per m³............: 20,09 €

Són VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m³

5 ADE010d m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca,
amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.

Mà d'obra 12,28 €
Maquinària 15,82 €
Mitjans auxiliars 0,56 €
3 % Costos indirectes 0,86 €

Total per m³............: 29,52 €

Són VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m³

6 ADE010e m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Mà d'obra 5,12 €
Maquinària 14,15 €
Mitjans auxiliars 0,39 €
3 % Costos indirectes 0,59 €
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Total per m³............: 20,25 €

Són VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m³

7 ADE010f m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Mà d'obra 12,28 €
Maquinària 21,27 €
Mitjans auxiliars 0,67 €
3 % Costos indirectes 1,03 €

Total per m³............: 35,25 €

Són TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m³

8 ADP010 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor
no superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits
exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% 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.

Mà d'obra 1,02 €
Maquinària 4,13 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per m³............: 5,41 €

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m³

9 ADR020 m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb tot-u natural calcari, i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Mà d'obra 2,46 €
Maquinària 1,15 €
Materials 19,05 €
Mitjans auxiliars 0,45 €
3 % Costos indirectes 0,69 €

Total per m³............: 23,80 €

Són VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m³

10 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm
de diàmetre.

Mà d'obra 0,41 €
Maquinària 1,03 €
Materials 15,39 €
Mitjans auxiliars 0,34 €
3 % Costos indirectes 0,52 €

Total per m³............: 17,69 €

Són DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m³

11 ADR100 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica
vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Maquinària 1,41 €
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Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per m²............: 1,48 €

12 ANS010 m²

Són U EURO AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

Solera de formigó blanc armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/
B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 15x15 
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre 
separadors homologats, estès i vibrat mecànic mitjançant estenedora, amb 
aplicació de quars, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic i 
posterior aplicació de líquid de curat color blanc o a definir per la DF, (0,15 l/m²); amb 
junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús 
panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de 
retracció. Amb grau de resitència al lliscament de l'acabat de 80-110.

Mà d'obra 6,20 €
Maquinària 4,29 €
Materials 17,70 €
Mitjans auxiliars 0,56 €
3 % Costos indirectes 0,86 €

Total per m²............: 29,61 €

Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m²

13 ASA011 U Pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions
interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, tancat superiorment amb
marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb
mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús motlle
reutilitzable de xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos i col·lector de connexió de PVC,
de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

Mà d'obra 35,08 €
Maquinària 2,42 €
Materials 148,80 €
Mitjans auxiliars 3,73 €
3 % Costos indirectes 5,70 €

Total per U............: 195,73 €

Són CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per U

14 ASA011b U Pericó a peu de baixant soterrada, de formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de
dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, amb colze de PVC
de 45° col·locat en dau de formigó, per a evitar el cop de baixada en la pendent de la
sola, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN
124; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb
material granular. Inclús motlle reutilitzable de xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos.

Mà d'obra 40,71 €
Maquinària 2,42 €
Materials 120,26 €
Mitjans auxiliars 3,27 €
3 % Costos indirectes 5,00 €

Total per U............: 171,66 €

Són CENT  SETANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per U
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15 ASA011c U Pericó sifònic soterrada, de formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions
interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb sifó
format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb marc i tapa de
ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús motlle reutilitzable de
xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos.

Mà d'obra 36,22 €
Maquinària 2,42 €
Materials 118,52 €
Mitjans auxiliars 3,14 €
3 % Costos indirectes 4,81 €

Total per U............: 165,11 €

Són CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per U

16 ASB010c m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant
adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons
i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús líquid
netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/I per a
la posterior reposició del ferm existent.

Mà d'obra 5,69 €
Maquinària 8,32 €
Materials 36,22 €
Mitjans auxiliars 2,01 €
3 % Costos indirectes 1,57 €

Total per m............: 53,81 €

Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m

17 ASB020 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a
través de pou de registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de
servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en l'interior del pou.

Mà d'obra 122,33 €
Maquinària 15,45 €
Materials 20,03 €
Mitjans auxiliars 3,16 €
3 % Costos indirectes 4,83 €

Total per U............: 165,80 €

Són CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U

18 ASC010c m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant
sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús
accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge.

Mà d'obra 5,52 €
Maquinària 1,16 €
Materials 19,23 €
Mitjans auxiliars 0,52 €
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3 % Costos indirectes 0,79 €

Total per m............: 27,22 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m

19 ASC010d m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant
sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús
accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge.

Mà d'obra 7,75 €
Maquinària 1,36 €
Materials 28,69 €
Mitjans auxiliars 0,76 €
3 % Costos indirectes 1,16 €

Total per m............: 39,72 €

Són TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m

20 CAV010b m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m³. Inclús filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·laci

Mà d'obra 50,09 €
Materials 214,24 €
Mitjans auxiliars 5,29 €
3 % Costos indirectes 8,09 €

Total per m³............: 277,71 €

Són DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m³

21 CHA010 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en mur de contenció H<3 m. Inclús filferro de
lligar i separadors col.locats en solera per a arranc de mur de bloc de formigó. (Pes per
diàmetre 16mm. de  1.58 kg/m) (Rodons col.locats cada 40cm. de 80cm. de longitud)

Mà d'obra 0,66 €
Materials 1,45 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,06 €

Total per kg............: 2,21 €

Són DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per kg

22 CHH005 m³ Formigó HL-150/P/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de
capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.

Mà d'obra 16,86 €
Materials 67,58 €
Mitjans auxiliars 1,69 €
3 % Costos indirectes 2,58 €

Total per m³............: 88,71 €

Són VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m³
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23 CNF010 m² Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, amb pilastres intermitjos i cèrcol de
coronació, de formigó de replè, HA-25/B/12/IIa, preparat en obra, abocament amb
mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², amb armadura d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 5 kg/m². Inclús filferro de lligar.

Mà d'obra 38,09 €
Maquinària 0,21 €
Materials 24,87 €
Mitjans auxiliars 1,26 €
3 % Costos indirectes 1,93 €

Total per m²............: 66,36 €

Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m²

24 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia,
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures
d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i separadors.

Mà d'obra 32,92 €
Materials 145,07 €
Mitjans auxiliars 3,56 €
3 % Costos indirectes 5,45 €

Total per m³............: 187,00 €

Són CENT  VUITANTA-SET EUROS per m³

25 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 80 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar,
separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.

Mà d'obra 22,36 €
Materials 187,73 €
Mitjans auxiliars 4,20 €
3 % Costos indirectes 6,43 €

Total per m³............: 220,72 €

Són DOS-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m³

26 EAQ011 m Canaló per a coberta corba autoportant, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1,2
mm d'espessor, 100 cm de desenvolupament i 4 plecs. Inclús accessoris de fixació de les
peces als perfils autoportants de la xapa i massilla de base neutra monocomponent, per
closa de juntes.

Mà d'obra 8,41 €
Materials 39,40 €
Mitjans auxiliars 0,96 €
3 % Costos indirectes 1,46 €

Total per m............: 50,23 €

Són CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m
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27 EAS006 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant
central, de 550x750 mm i gruix 25 mm, i muntatge sobre 8 perns d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 32 mm de diàmetre i 80 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i
cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant
entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i
extrems dels perns.

Mà d'obra 58,46 €
Maquinària 0,04 €
Materials 215,44 €
Mitjans auxiliars 5,48 €
3 % Costos indirectes 8,38 €

Total per U............: 287,80 €

Són DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U

28 EAS010 kg Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H, en pilars formats per peces simples de perfils buits
conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.(Pes
dels perfils RHS 400x200x12 de 105 kg/m)

Mà d'obra 1,33 €
Maquinària 0,07 €
Materials 1,01 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per kg............: 2,53 €

Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per kg

29 EAU010b kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats
en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb
emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.(Pes
de l'acer de 7850 kg/m3)

Mà d'obra 0,84 €
Maquinària 0,11 €
Materials 1,01 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,06 €

Total per kg............: 2,06 €

Són DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS per kg

30 EAU010c kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pletines en L, acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m. (pletina L, sup. de 0.0504m2; gruix
0.01m.; pes acer de 7.860kg/m3)

Mà d'obra 0,33 €
Maquinària 0,07 €
Materials 1,01 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per kg............: 1,48 €

Són U EURO AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per kg
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31 EAV010 kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en bigues i pletines formades por peces simples de perfils
buits acabats en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb
emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.(Pes
dels perfil RHS 160x100x6 de 23.54 kg/m)

Mà d'obra 1,33 €
Maquinària 0,07 €
Materials 1,01 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per kg............: 2,53 €

Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per kg

32 EMV110 m³ Biga de fusta laminada encolada homogènia de pi Radiata segons UNE EN 14080:2013,
per a formació de biga peraltada de fusta, de 33 mm d'espessor de les làmines, de
100x200 mm de secció, classe resistent GL-24h/GL-28h i classe E1 en emissió de
formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb
tractament insecticida, fungicida segons UNE EN 927 1/2/3/4 (classe 1,2).

Mà d'obra 157,95 €
Materials 866,90 €
Mitjans auxiliars 20,50 €
3 % Costos indirectes 31,36 €

Total per m³............: 1.076,71 €

Són MIL SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m³

33 EMV120 m Biga de fusta laminada encolada homogènia de pi Radiata segons UNE EN 14080:2013,
de 40 mm d'espessor de les làmines, de 160x280 mm de secció, classe resistent
GL-24h/GL-28h i classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe
d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb amb tractament insecticida, fungicida incolor segons
UNE EN 927/1/2/3/4 (classe 1,2).

Mà d'obra 7,09 €
Materials 42,96 €
Mitjans auxiliars 1,00 €
3 % Costos indirectes 1,53 €

Total per m............: 52,58 €

Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m

34 FDD010 m Barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de
12x12 mm i muntants de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12
mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor
compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent
de 12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans de llistó quadrat de perfil massís
d'acer laminat en calent de 12x12 mm, fixat mitjançant ancoratge mecànic d'expansió.

Mà d'obra 24,19 €
Maquinària 0,35 €
Materials 65,64 €
Mitjans auxiliars 1,80 €
3 % Costos indirectes 2,76 €

Total per m............: 94,74 €

Són NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m
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35 FFF020 m² Façana d'un full, de 12 cm d'espessor, de fàbrica de bloc buit de formigó, per revestir,
color gris, 40x20x12 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment

Mà d'obra 11,05 €
Maquinària 0,10 €
Materials 14,21 €
Mitjans auxiliars 0,51 €
3 % Costos indirectes 0,78 €

Total per m²............: 26,65 €

Són VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m²

36 FLY100 m Coronació de façana lleugera, de xapa plegada d'acer inoxidable AISI 304, de 1,5 mm
d'espessor i 500 mm de desenvolupament, acabat mat, fixada amb cargols ocults. Inclús
peces d'acer i cordó de silicona neutra per la closa de juntes.

Mà d'obra 16,14 €
Materials 20,22 €
Mitjans auxiliars 0,73 €
3 % Costos indirectes 1,11 €

Total per m............: 38,20 €

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m

37 GTA000 PA Gestió dels residus d'obra i els seu transport fins a l'abocador autoritzat corresponent,
segons normativa vigent i tal i com s'estableix en la fitxa justificativa de projecte per a la
gestió dels residus de construcció. Inclosa la fiança/dipòsit a abonar al gestor del dipòsit
i totes les quantitats i especificacions resultants enumerades en projecte.

Sense descomposició 3.720,00 €
3 % Costos indirectes 111,60 €

Total per PA............: 3.831,60 €

Són TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per PA

38 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 20 km.

Maquinària 6,37 €
Mitjans auxiliars 0,13 €
3 % Costos indirectes 0,20 €

Total per m³............: 6,70 €

Són SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m³

39 IEC010 U Caixa de protecció i mesura CPM2-D4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
trifàsic, instal·lada en peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge unifamiliar o
local.

Mà d'obra 70,37 €
Materials 502,08 €
Mitjans auxiliars 11,45 €
3 % Costos indirectes 17,52 €

Total per U............: 601,42 €

Són SIS-CENTS U EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per U
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40 IED010 m Derivació individual monofàsica fix en superfície per habitatge, delimitada entre la
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de
comandament i protecció de cada usuari, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígid, de 30x40 mm. Inclús
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 3,77 €
Materials 13,99 €
Mitjans auxiliars 0,36 €
3 % Costos indirectes 0,54 €

Total per m............: 18,66 €

Són DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m

41 IEH012 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.

Mà d'obra 0,94 €
Materials 1,67 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,08 €

Total per m............: 2,74 €

Són DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m

42 IEH013 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.

Mà d'obra 0,94 €
Materials 1,15 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,06 €

Total per m............: 2,19 €

Són DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m

43 IEI0400 PA Legalització i alta de la instal.lació elèctrica per part d'un tècnic competent, en
cumpliment del REBT i les ITC corresponents, segons l'establert en el projecte elèctric
redactat.

Sense descomposició 242,72 €
3 % Costos indirectes 7,28 €

Total per PA............: 250,00 €

Són DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per PA
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44 iei0400 PA Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 1500 m², composta dels següents
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa de
superfície de material aïllant sense porta, per a allotjament del interruptor de control de
potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable i
dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 7
interruptors diferencials de 40 A, 13 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 3
interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per
cables unipolars amb conductors de coure RZ1-K (AS) reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm², en safates perforades d'acer galvanitzat, els forats de la qual
representen menys del 30% de la superfície: 7 circuits per enllumenat, 2 circuits per
preses de corrent, 2 circuits per enllumenat d'emergència; . Totalment muntada,
connexionada i provada.

Sense descomposició 3.635,22 €
3 % Costos indirectes 109,06 €

Total per PA............: 3.744,28 €

Són TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per PA

45 IEL010 m Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb
la centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de
coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV,
sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni
el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Mà d'obra 5,11 €
Maquinària 0,74 €
Materials 14,19 €
Mitjans auxiliars 0,40 €
3 % Costos indirectes 0,61 €

Total per m............: 21,05 €

Són VINT-I-U EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m

46 IEM066 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T) de 4 unitats, estanca, tipus
Schuko, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma mitja, intensitat assignada 16
A, tensió assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color a definir; instal·lació en
superfície.

Mà d'obra 7,34 €
Materials 26,00 €
Mitjans auxiliars 0,67 €
3 % Costos indirectes 1,02 €

Total per U............: 35,03 €

Són TRENTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS per U

47 IEO010 m Canalització de canal protectora d'acer, de 50x95 mm. Instal·lació fix en superfície.
Inclús accessoris.

Mà d'obra 3,29 €
Materials 22,84 €
Mitjans auxiliars 0,52 €
3 % Costos indirectes 0,80 €
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Total per m............: 27,45 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m

48 IEP010 U Xarxa de connexió a terra per a estructura metàl·lica de l'edifici amb 80 m de conductor
de coure nu de 35 mm², i 3 piques.

Mà d'obra 421,00 €
Materials 468,81 €
Mitjans auxiliars 17,80 €
3 % Costos indirectes 27,23 €

Total per U............: 934,84 €

Són NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

49 III150 Ud Subministre i instal.lació de panells LED de 1548x412 mm., model Actison Fit D2 CDP o
equivalent, units en parells a excepció de la zona de lluernaris / Suspeses per sobre pla
inferior encavallada de fusta mitjançant cables d'acer fixats a les corretges de coberta /
16.000 lm / 140 lm/W3 enceses independents en el sentit transversal ( encesa 1/2/3).
Exigència il·luminació pla de pista >500lx. Protecció contra pilotes segons DIN 18032-3.
Reproducció cromàtica CRI80, CRI90.

Mà d'obra 9,40 €
Materials 192,00 €
Mitjans auxiliars 4,03 €
3 % Costos indirectes 6,16 €

Total per Ud............: 211,59 €

Són DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per Ud

50 IOA020 U Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària d'emergència,
amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de 245x110x58
mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h,
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.

Mà d'obra 2,82 €
Materials 7,00 €
Mitjans auxiliars 0,20 €
3 % Costos indirectes 0,30 €

Total per U............: 10,32 €

Són DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per U

51 IOR040 m² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de
pintura intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis,
fins a formar un gruix mínim de pel·lícula seca de 637 micres i aconseguir una resistència
al foc de 30 minuts.

Mà d'obra 6,94 €
Materials 11,75 €
Mitjans auxiliars 0,37 €
3 % Costos indirectes 0,57 €

Total per m²............: 19,63 €

Són DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m²

52 IOX010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.

Mà d'obra 2,46 €
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Materials 34,36 €
Mitjans auxiliars 0,74 €
3 % Costos indirectes 1,13 €

Total per U............: 38,69 €

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per U

53 IPE010 U Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps tipus Franklin, amb
semiangle de protecció de 25° per a un nivell de protecció 1 segons DB SUA Seguretat
d'utilització i accessibilitat (CTE), col·locat en paret o estructura sobre màstil telescòpic
d'acer galvanitzat en calent, de 8 m de longitud, 2" de diàmetre en la base i 1 1/2" de
diàmetre en punta. Inclús suports, peces especials, platina conductora de coure
estanyat, vies d'espurnes, comptador dels impactes de llamp rebuts, peça d'adaptació
capçal-màstil i acoblament capçal-màstil-conductor, de llautó, per a màstil de 1 1/2" i
baixant interior de platina conductora de 30x2 mm, tub de protecció de la baixada i
presa de terra amb platina conductora de coure estanyat.

Mà d'obra 627,05 €
Materials 3.735,28 €
Mitjans auxiliars 87,25 €
3 % Costos indirectes 133,49 €

Total per U............: 4.583,07 €

Són QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS per U

54 ISB020 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 110 mm, per a recollida d'aigües, formada per
peces preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els
acoblaments, col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edific

Mà d'obra 3,36 €
Materials 13,44 €
Mitjans auxiliars 0,34 €
3 % Costos indirectes 0,51 €

Total per m............: 17,65 €

Són DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m

55 NGU020 m² Capa separadora en coberta plana: film de polietilè de 0,10 mm d'espessor i 92 g/m² de
massa superficial, Col·locació en obra: amb cavalcaments, directament sota la capa
de protecció.

Mà d'obra 1,58 €
Materials 0,72 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m²............: 2,42 €

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m²

56 QTM010 m² Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb
panells sandvitx aïllants d'acer, de 50 mm de espessor i 1150 mm d'ample, formats per
doble cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior
0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 145
kg/m³, i accessoris, fixats mecànicament a qualsevol tipus de corretja estructural (no
inclosa en aquest preu). Inclús p/p d'elements de fixació, accessoris i junts.

Mà d'obra 3,36 €
Materials 22,86 €
Mitjans auxiliars 0,52 €
3 % Costos indirectes 0,80 €
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Total per m²............: 27,54 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m²

57 QUM011 m Trobada lateral de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una
pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 30
cm de desenvolupament i 2 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació
de les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de
juntes.

Mà d'obra 8,99 €
Materials 10,17 €
Mitjans auxiliars 0,38 €
3 % Costos indirectes 0,59 €

Total per m............: 20,13 €

Són VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m

58 QUM011b m Trobada frontal de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una
pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 30
cm de desenvolupament i 2 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació
de les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de
juntes.

Mà d'obra 8,99 €
Materials 10,17 €
Mitjans auxiliars 0,38 €
3 % Costos indirectes 0,59 €

Total per m............: 20,13 €

Són VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m

59 QUM011c m Carener per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm
d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús
accessoris de fixació de les peces a les plaques.

Mà d'obra 7,60 €
Materials 10,68 €
Mitjans auxiliars 0,37 €
3 % Costos indirectes 0,56 €

Total per m............: 19,21 €

Són DINOU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m

60 QUP020b m² Subministrament i instal.lació de sistema de façana modular de plaques translúcides
planes de policarbonat cel·lular, de 40 mm d'espessor, 500 mm. d'amplada i 7,00m de
llargada, acabat OPAL, tipus Arcoplus o equivalent, fixades amb estructura oculta
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o de fusta, panells de 500mm.
d'amplària amb estructura interna de 7 parets, amb perfils de remat superiors, inferiors i
laterals d'alumini.

Mà d'obra 10,08 €
Materials 38,92 €
Mitjans auxiliars 0,98 €
3 % Costos indirectes 1,50 €

Total per m²............: 51,48 €

Són CINQUANTA-U EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

Projecte: Projecte pista poliesportiva coberta - Pi de Sant Just_v3
Promotor: Ajuntament d'Olius
Situació: C/Colom

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 14 - 22



61 QUP020d m² Cobertura de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 16 mm
d'espessor, amb una transmissió de lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre
entramat lleuger metàl·lic o de fusta, a coberta inclinada. Inclús accessoris de fixació de
les plaques perfils en H de policarbonat per a la unió entre plaques, perfils en U de
policarbonat per al tancament lateral de les plaques, cinta autoadhesiva
microperforada d'alumini per al segellat de les vores inferiors de les plaques, cinta
autoadhesiva d'alumini per al segellat de les vores superiors de les plaques i silicona
neutra oxímica, per closa de juntes.

Mà d'obra 10,08 €
Materials 32,07 €
Mitjans auxiliars 0,84 €
3 % Costos indirectes 1,29 €

Total per m²............: 44,28 €

Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m²

62 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de formigó.

Mà d'obra 6,94 €
Materials 3,13 €
Mitjans auxiliars 0,20 €
3 % Costos indirectes 0,31 €

Total per m²............: 10,58 €

Són DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

63 RIP020 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics
en suspensió aquosa, sobre parament interior de formigó, vertical, de fins 3 m d'altura.

Mà d'obra 5,09 €
Materials 1,24 €
Mitjans auxiliars 0,13 €
3 % Costos indirectes 0,19 €

Total per m²............: 6,65 €

Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m²

64 RLH020 m² Tractament superficial de protecció hidròfuga per a paviments de formigó, mitjançant
impregnació hidròfuga incolora, aplicada en una mà (rendiment: 0,1 kg/m²).

Mà d'obra 3,68 €
Materials 1,11 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,15 €

Total per m²............: 5,04 €

Són CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m²

65 RNI010 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color
blanc, acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), sobre estructura metàl·lica de perfils laminats
d'acer.

Mà d'obra 3,70 €
Maquinària 1,21 €
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Materials 0,40 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per m²............: 5,58 €

Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

66 TDM040 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb
un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de futbol sala, amb
línies de 8 cm d'amplada, contínues o discontínues, segons normes federatives.

Mà d'obra 548,53 €
Materials 97,93 €
Mitjans auxiliars 12,93 €
3 % Costos indirectes 19,78 €

Total per U............: 679,17 €

Són SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U

67 TDM040b U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb
un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de bàsquet, amb línies
de 5 cm d'amplada, contínues o discontínues, segons normes federatives.

Mà d'obra 744,63 €
Materials 330,70 €
Mitjans auxiliars 21,51 €
3 % Costos indirectes 32,91 €

Total per U............: 1.129,75 €

Són MIL CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per U

68 TDM040c U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb
un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de voleibol, amb línies
de 5 cm d'amplada, contínues o discontínues, segons normes federatives.

Mà d'obra 321,90 €
Materials 50,93 €
Mitjans auxiliars 7,46 €
3 % Costos indirectes 11,41 €

Total per U............: 391,70 €

Són TRES-CENTS NORANTA-U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per U

69 XEH016 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
de formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les
següents característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a
compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de dues provetes provetes
cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió
d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats. (3 lots, 3(N) amassades per lot - 2 provetes per amassada).

Materials 72,34 €
Mitjans auxiliars 1,45 €
3 % Costos indirectes 2,21 €
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Total per U............: 76,00 €

Són SETANTA-SIS EUROS per U

70 YCA020 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 60x60 cm de secció, durant el seu procés
de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons
petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la
totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari,
fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta
de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per
suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.

Mà d'obra 9,41 €
Materials 3,71 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 0,40 €

Total per U............: 13,78 €

Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U

71 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

Mà d'obra 2,05 €
Materials 0,54 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,08 €

Total per m............: 2,72 €

Són DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m

72 YCG0101 PA Sistema S de xarxa de seguretat fixa, col·locada horitzontalment, format per: xarxa de
seguretat UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida d'alta tenacitat, nuada, de color
blanc, per cobrir buits horitzontals, segons normativa vigent i homologada.

Sense descomposició 1.805,48 €
3 % Costos indirectes 54,16 €

Total per PA............: 1.859,64 €

Són MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per PA

73 ycg0102 PA Sistema provisional de protecció de vora de forjat, en cobertes inclinades metàl·liques,
d'1 m d'altura, que proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i forces
dinàmiques febles i per a superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 30°,
format per: barana principal de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de
longitud, amortitzable en 150 usos; 3 baranes intermèdies de tub d'acer de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud, disposades de manera que una esfera de 250 mm no
passi a través de qualsevol obertura, amortitzables en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3
m de longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de
treball, amortitzable en 150 usos i guardacossos telescòpics de seguretat fabricats en
acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 35x35 mm i 1500 mm de
longitud, separats entre si una distància màxima de 2,5 m i fixats a la biga metàl·lica per
collament, amortitzables en 20 usos.

Sense descomposició 691,75 €
3 % Costos indirectes 20,75 €

Total per PA............: 712,50 €

Són SET-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per PA
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74 YCJ010 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant col·locació de
tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, amortitzable en 10 usos.

Mà d'obra 0,20 €
Materials 0,01 €
3 % Costos indirectes 0,01 €

Total per U............: 0,22 €

Són VINT-I-DOS CÈNTIMS per U

75 YCL110 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes,
de 30 m de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini
L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 ancoratge
intermedi d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura
epoxi-polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7
cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem
oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de
senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció
dels components de la línia d'ancoratge al suport.

Mà d'obra 34,75 €
Materials 305,20 €
Mitjans auxiliars 6,80 €
3 % Costos indirectes 10,40 €

Total per U............: 357,15 €

Són TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U

76 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla,
amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems
a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i
bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.

Mà d'obra 4,50 €
Materials 2,32 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 0,21 €

Total per m............: 7,17 €

Són SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m

77 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 15 kW, compost per
armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics
magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.

Mà d'obra 17,98 €
Materials 758,30 €
Mitjans auxiliars 15,53 €
3 % Costos indirectes 23,75 €

Total per U............: 815,56 €

Són VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per U
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78 YCS030 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per pica
d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a
comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm, prèvia
excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material
granular. Inclús grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç
i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

Mà d'obra 13,25 €
Materials 143,51 €
Mitjans auxiliars 3,14 €
3 % Costos indirectes 4,80 €

Total per U............: 164,70 €

Són CENT  SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per U

79 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor, amortitzable en 3 usos.

Mà d'obra 2,05 €
Materials 11,34 €
Mitjans auxiliars 0,27 €
3 % Costos indirectes 0,41 €

Total per U............: 14,07 €

Són CATORZE EUROS AMB SET CÈNTIMS per U

80 YFF010 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunió de dues
hores. El Comitè estarà compost per un tècnic qualificat en matèria de Seguretat i Salud
amb categoria d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un
ajudant i un vigilant de Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a.

Materials 75,00 €
Mitjans auxiliars 1,50 €
3 % Costos indirectes 2,30 €

Total per U............: 78,80 €

Són SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U

81 YFF020 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic
qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos.

Materials 45,00 €
Mitjans auxiliars 0,90 €
3 % Costos indirectes 1,38 €

Total per U............: 47,28 €

Són QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per U

82 YID010 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar
el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu
anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic
i un sistema de guia, amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a
element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de
dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador
constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada
sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada
d'aquesta, amortitzable en 4 usos.

Materials 73,08 €
Mitjans auxiliars 1,46 €
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3 % Costos indirectes 2,24 €

Total per U............: 76,78 €

Són SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U

83 YIX010 PA Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Sense descomposició 1.000,00 €
3 % Costos indirectes 30,00 €

Total per PA............: 1.030,00 €

Són MIL TRENTA EUROS per PA

84 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics,
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues
d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.

Mà d'obra 2,05 €
Materials 98,36 €
Mitjans auxiliars 2,01 €
3 % Costos indirectes 3,07 €

Total per U............: 105,49 €

Són CENT  CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per U

85 YMM011 U Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de analgésico
de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua
oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode per la farmaciola
d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs de l'obra.

Materials 25,62 €
Mitjans auxiliars 0,51 €
3 % Costos indirectes 0,78 €

Total per U............: 26,91 €

Són VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per U

86 YPA010 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra.
Inclús connexió a la xarxa provisional d'obra, fins a una distància màxima de 8 m.

Materials 122,96 €
Mitjans auxiliars 2,46 €
3 % Costos indirectes 3,76 €

Total per U............: 129,18 €

Són CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per U

87 YPA010b U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta prefabricada d'obra.
Inclús connexió a la xarxa general municipal, fins a una distància màxima de 8 m.

Materials 324,36 €
Mitjans auxiliars 6,49 €
3 % Costos indirectes 9,93 €

Total per U............: 340,78 €

Són TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U
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88 YPA010c U Connexió de servei provisional d'electricitat aèria a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió al quadre elèctric provisional d'obra, fins a una distància màxima de 50 m.

Materials 126,36 €
Mitjans auxiliars 2,53 €
3 % Costos indirectes 3,87 €

Total per U............: 132,76 €

Són CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U

89 YPC010 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum
exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter,
plat de dutxa i lavabo de dues aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.

Materials 118,00 €
Mitjans auxiliars 2,36 €
3 % Costos indirectes 3,61 €

Total per U............: 123,97 €

Són CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U

90 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè
amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.

Materials 105,00 €
Mitjans auxiliars 2,10 €
3 % Costos indirectes 3,21 €

Total per U............: 110,31 €

Són CENT  DEU EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per U

91 YPM010 U 2 radiadors, 10 taquilles individuals, 10 penjadors, 2 bancs per 5 persones, mirall,
porta-rotlles, 2 saboneres en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.

Mà d'obra 25,37 €
Materials 458,30 €
Mitjans auxiliars 9,67 €
3 % Costos indirectes 14,80 €

Total per U............: 508,14 €

Són CINC-CENTS VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per U
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D. Pere Cuadrench i Tripiana
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1 Acondicionament del terreny
1.1 Moviment de terres
1.1.1 Excavacions de rases i pous
1.1.1.1 ADE010d m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca, amb

mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.
0,05 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 30,25 € 1,51 €
0,28 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 51,12 € 14,31 €
0,60 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 12,28 €
2,00 % Costos directes complementaris 28,10 € 0,56 €

3,00 % Costos indirectes 28,66 € 0,86 €

Preu total por m³  .......................................… 29,52 €
1.1.1.2 ADE010e m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila dura amb

grava compacta, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
0,13 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 30,25 € 3,93 €
0,20 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 51,12 € 10,22 €
0,25 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 5,12 €
2,00 % Costos directes complementaris 19,27 € 0,39 €

3,00 % Costos indirectes 19,66 € 0,59 €

Preu total por m³  .......................................… 20,25 €
1.1.1.3 ADE010f m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca, amb mitjans

mecànics, i càrrega a camió.
0,23 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 30,25 € 6,96 €
0,28 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 51,12 € 14,31 €
0,60 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 12,28 €
2,00 % Costos directes complementaris 33,55 € 0,67 €

3,00 % Costos indirectes 34,22 € 1,03 €

Preu total por m³  .......................................… 35,25 €
1.1.1.4 ADE010b m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny,

amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
0,32 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 48,89 € 15,64 €
0,17 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 3,48 €
2,00 % Costos directes complementaris 19,12 € 0,38 €

3,00 % Costos indirectes 19,50 € 0,59 €

Preu total por m³  .......................................… 20,09 €
1.1.1.5 ACE015 m³ Excavació a cel obert sota rasant, en roca, de fins a 4 m de profunditat màxima, amb mitjans

mecànics, i càrrega a camió.
0,27 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb martell trencador. 50,12 € 13,53 €
0,15 h Ajudant construcció d'obra civil. 15,38 € 2,31 €
2,00 % Costos directes complementaris 15,84 € 0,32 €

3,00 % Costos indirectes 16,16 € 0,48 €

Preu total por m³  .......................................… 16,64 €
1.1.1.6 ADE002 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila dura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

0,12 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 30,25 € 3,63 €
0,10 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 2,05 €
2,00 % Costos directes complementaris 5,68 € 0,11 €

3,00 % Costos indirectes 5,79 € 0,17 €

Preu total por m³  .......................................… 5,96 €
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1.1.1.7 ADP010 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior
a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al
95% 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.

0,01 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 40,23 € 0,40 €
0,03 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 32,96 € 0,99 €
0,01 h Motoanivelladora de 141 kW. 67,78 € 0,68 €
0,02 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de

treball 213,4 cm. 62,30 € 1,25 €
0,02 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 40,27 € 0,81 €
0,05 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 1,02 €
2,00 % Costos directes complementaris 5,15 € 0,10 €

3,00 % Costos indirectes 5,25 € 0,16 €

Preu total por m³  .......................................… 5,41 €
1.1.1.8 ADR020 m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb tot-u natural calcari, i compactació en tongades

successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.

2,20 t Tot-u natural calcari. 8,66 € 19,05 €
0,04 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,32 € 0,37 €
0,06 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 6,39 € 0,38 €
0,01 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 40,27 € 0,40 €
0,12 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 2,46 €
2,00 % Costos directes complementaris 22,66 € 0,45 €

3,00 % Costos indirectes 23,11 € 0,69 €

Preu total por m³  .......................................… 23,80 €
1.1.2 Transports
1.1.2.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de

terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
20 km.

0,15 h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 42,47 € 6,37 €
2,00 % Costos directes complementaris 6,37 € 0,13 €

3,00 % Costos indirectes 6,50 € 0,20 €

Preu total por m³  .......................................… 6,70 €
1.2 Xarxa de sanejament horitzontal
1.2.1 Pericons
1.2.1.2 ASA011b U Pericó a peu de baixant soterrada, de formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions

interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, amb colze de PVC de 45° col·locat en dau de
formigó, per a evitar el cop de baixada en la pendent de la sola, tancat superiorment amb marc i
tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús motlle reutilitzable de xapa
metàl·lica amortitzable en 20 usos.

0,35 m³ Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en central, amb ciment SR. 87,23 € 30,53 €
1,00 U Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm. 9,86 € 9,86 €
0,05 U Motlle reutilitzable per a formació de pericons de secció quadrada de 60x60x60 cm,

de xapa metàl·lica, inclús accessoris de muntatge. 372,49 € 18,62 €
1,00 U Marc i tapa de ferro colat, 60x60 cm, per pericó registrable, classe B-125 segons

UNE-EN 124. 57,00 € 57,00 €
0,58 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 7,33 € 4,25 €
0,08 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 30,25 € 2,42 €
1,24 h Oficial 1ª construcció. 17,65 € 21,89 €
0,92 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 18,82 €
2,00 % Costos directes complementaris 163,39 € 3,27 €
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3,00 % Costos indirectes 166,66 € 5,00 €

Preu total por U  .........................................… 171,66 €
1.2.2 Connexions de servei
1.2.2.1 ASB020 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou

de registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per
a repàs i brunyiment en l'interior del pou.

0,02 m³ Aigua. 1,52 € 0,03 €
0,12 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència

a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 34,40 € 4,13 €
1,00 U Material per a execució de junta flexible en l'empalmament de la connexió de servei

al pou de registre. 15,87 € 15,87 €
1,02 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 6,97 € 7,11 €
2,03 h Martell pneumàtic. 4,11 € 8,34 €
2,86 h Oficial 1ª construcció. 17,65 € 50,48 €
4,60 h Peó especialitzat construcció. 15,62 € 71,85 €
2,00 % Costos directes complementaris 157,81 € 3,16 €

3,00 % Costos indirectes 160,97 € 4,83 €

Preu total por U  .........................................… 165,80 €
1.2.2.2 ASB010c m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa

general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de
diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús líquid
netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/I per a la
posterior reposició del ferm existent.

0,50 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,19 € 6,10 €
1,05 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular

nominal 4 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior i 7,7 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1. 19,70 € 20,69 €

0,12 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 12,40 € 1,49 €
0,06 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 23,46 € 1,41 €
0,11 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 59,32 € 6,53 €
0,60 h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 6,95 € 4,17 €
0,60 h Martell pneumàtic. 4,11 € 2,47 €
0,03 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 30,25 € 0,91 €
0,22 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 3,52 € 0,77 €
0,10 h Oficial 1ª construcció. 17,65 € 1,77 €
0,10 h Peó especialitzat construcció. 15,62 € 1,56 €
0,07 h Oficial 1ª lampista. 18,24 € 1,28 €
0,07 h Ajudant lampista. 15,36 € 1,08 €
4,00 % Costos directes complementaris 50,23 € 2,01 €

3,00 % Costos indirectes 52,24 € 1,57 €

Preu total por m  ........................................… 53,81 €
1.2.3 Col·lectors
1.2.3.1 ASC010c m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema integral

enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials,
format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre
exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge.

0,39 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,19 € 4,75 €
1,05 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular

nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i 4,9 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1, inclús junts de goma. 10,02 € 10,52 €
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1,00 U Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unions i peces especials per a tub de
PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, de 200 mm de diàmetre
exterior. 3,96 € 3,96 €

0,03 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,32 € 0,28 €
0,25 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 3,52 € 0,88 €
0,05 h Oficial 1ª construcció. 17,65 € 0,88 €
0,10 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 2,05 €
0,10 h Oficial 1ª lampista. 18,24 € 1,82 €
0,05 h Ajudant lampista. 15,36 € 0,77 €
2,00 % Costos directes complementaris 25,91 € 0,52 €

3,00 % Costos indirectes 26,43 € 0,79 €

Preu total por m  ........................................… 27,22 €
1.2.3.2 ASC010d m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema integral

enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials,
format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diàmetre
exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge.

0,44 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,19 € 5,36 €
1,05 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular

nominal 4 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior i 6,1 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1, inclús junts de goma. 16,25 € 17,06 €

1,00 U Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unions i peces especials per a tub de
PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, de 250 mm de diàmetre
exterior. 6,27 € 6,27 €

0,04 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,32 € 0,37 €
0,28 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 3,52 € 0,99 €
0,08 h Oficial 1ª construcció. 17,65 € 1,41 €
0,15 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 3,07 €
0,12 h Oficial 1ª lampista. 18,24 € 2,19 €
0,07 h Ajudant lampista. 15,36 € 1,08 €
2,00 % Costos directes complementaris 37,80 € 0,76 €

3,00 % Costos indirectes 38,56 € 1,16 €

Preu total por m  ........................................… 39,72 €
1.3 Anivellament
1.3.1 Soleres
1.3.1.1 ADR100 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant

autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

0,02 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 74 kW, de 7,42 t, amplada de
treball 167,6 cm. 50,64 € 1,01 €

0,01 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 40,27 € 0,40 €
2,00 % Costos directes complementaris 1,41 € 0,03 €

3,00 % Costos indirectes 1,44 € 0,04 €

Preu total por m²  .......................................… 1,48 €
1.3.1.2 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.

2,10 t Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre. 7,33 € 15,39 €
0,11 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,32 € 1,03 €
0,02 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 0,41 €
2,00 % Costos directes complementaris 16,83 € 0,34 €

3,00 % Costos indirectes 17,17 € 0,52 €

Preu total por m³  .......................................… 17,69 €
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1.3.1.3 ANS010 m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat
mecànic mitjançant estenedora, amb aplicació de quars, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic i posterior aplicació de líquid de curat color blanc o a definir per la DF, (0,15
l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell
de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Amb grau de
resitència al lliscament de l'acabat de 80-110.

3,00 kg

0,46 € 1,38 €
2,00 U 0,02 € 0,04 €
1,20 m² 3,98 € 4,78 €
0,16 m³ 65,98 € 10,56 €
0,15 l

5,63 € 0,84 €
0,05 m²

1,99 € 0,10 €
0,01 h 74,08 € 0,74 €
0,45 h 4,78 € 2,15 €
0,15 h 9,32 € 1,40 €
0,10 h 15,62 € 1,56 €
0,10 h 17,65 € 1,77 €
0,08 h 20,46 € 1,64 €
0,08 h 15,38 € 1,23 €
2,00 %

Morter de rodolament, color blanc Natural, compost de ciment, àrids seleccionats de 
quars, pigments orgànics i additius, amb una densitat aparent de 1330 kg/m³, una 
resistència a la compressió de 75000 kN/m² i una resistència a la abrasió segons el 
mètode Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm².
Separador homologat per soleres.
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Formigó blanc HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Líquid de curat color blanc, format per una dissolució de resines sintètiques en base 
solvent, per la cura de formigons i morters.
Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 
30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), 
per junta de dilatació.
Estenedora per a paviments de formigó.
Arremolinadora mecànica de formigó.
Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.
Peó especialitzat construcció.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Ajudant construcció.
Costos directes complementaris 28,19 € 0,56 €

3,00 % Costos indirectes 28,75 € 0,86 €

Preu total por m²  .......................................… 29,61 €
1.3.1.4 NGU020 m² Capa separadora en coberta plana: film de polietilè de 0,10 mm d'espessor i 92 g/m² de massa

superficial, Col·locació en obra: amb cavalcaments, directament sota la capa de protecció.
1,10 m² Film de polietilè de 0,1 mm d'espessor i 92 g/m² de massa superficial. 0,65 € 0,72 €
0,02 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 24,50 € 0,49 €
0,05 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 21,75 € 1,09 €
2,00 % Costos directes complementaris 2,30 € 0,05 €

3,00 % Costos indirectes 2,35 € 0,07 €

Preu total por m²  .......................................… 2,42 €
1.3.1.5 RLH020 m² Tractament superficial de protecció hidròfuga per a paviments de formigó, mitjançant impregnació

hidròfuga incolora, aplicada en una mà (rendiment: 0,1 kg/m²).
0,12 kg Impregnació hidròfuga incolora, a base de polímers orgànics en dispersió aquosa,

repel·lent de l'aigua i la brutícia, per a aplicació sobre superfícies de formigó o pedra
natural. 9,25 € 1,11 €

0,15 h Oficial 1ª pintor. 24,50 € 3,68 €
2,00 % Costos directes complementaris 4,79 € 0,10 €

3,00 % Costos indirectes 4,89 € 0,15 €

Preu total por m²  .......................................… 5,04 €
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2 Fonamentacions
2.1 Regularització
2.1.1 Formigó de neteja
2.1.1.1 CHH005 m³ Formigó HL-150/P/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de

formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.

1,05 m³ Formigó de neteja HL-150/P/20, fabricat en central. 64,36 € 67,58 €
0,45 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 17,65 € 7,94 €
0,58 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 15,38 € 8,92 €
2,00 % Costos directes complementaris 84,44 € 1,69 €

3,00 % Costos indirectes 86,13 € 2,58 €

Preu total por m³  .......................................… 88,71 €
2.2 Contencions
2.2.1 Murs de soterrani
2.2.1.1 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb

formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements,
filferro de lligar, i separadors.

7,00 U Separador homologat per fonamentacions. 0,15 € 1,05 €
50,00 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,42 € 71,00 €
0,40 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,11 € 0,44 €
1,10 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central. 65,98 € 72,58 €
0,40 h Oficial 1ª ferrallista. 17,65 € 7,06 €
0,40 h Ajudant ferrallista. 15,38 € 6,15 €
0,55 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 17,65 € 9,71 €
0,65 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 15,38 € 10,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 177,99 € 3,56 €

3,00 % Costos indirectes 181,55 € 5,45 €

Preu total por m³  .......................................… 187,00 €
2.2.1.2 CNF010 m² Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20 cm,

resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel, amb pilastres intermitjos i cèrcol de coronació, de formigó de replè,
HA-25/B/12/IIa, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², amb
armadura d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 5 kg/m². Inclús filferro de
lligar.

12,50 U Bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoria II, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³; amb el preu incrementat el 20% en
concepte de peces especials: cèrcols i medis. Segons UNE-EN 771-3. 1,25 € 15,63 €

0,01 m³ Aigua. 1,52 € 0,02 €
0,03 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència

a compressió 5 N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 31,48 € 0,94 €
5,00 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,42 € 7,10 €
0,02 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,11 € 0,02 €
6,61 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,10 € 0,66 €
0,01 t Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra. 16,79 € 0,17 €
0,02 t Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm. 16,64 € 0,33 €
0,01 h Formigonera. 1,68 € 0,02 €
0,11 h Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 1,74 € 0,19 €
0,12 h Oficial 1ª ferrallista. 17,65 € 2,12 €
0,12 h Ajudant ferrallista. 15,38 € 1,85 €
0,96 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 17,65 € 16,94 €
0,79 h Ajudant construcció en treballs de ram de paleta. 21,75 € 17,18 €
2,00 % Costos directes complementaris 63,17 € 1,26 €

3,00 % Costos indirectes 64,43 € 1,93 €
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Preu total por m²  .......................................… 66,36 €
2.2.1.3 CHA010 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en

taller industrial i muntatge en mur de contenció H<3 m. Inclús filferro de lligar i separadors col.locats
en solera per a arranc de mur de bloc de formigó. (Pes per diàmetre 16mm. de  1.58 kg/m) (Rodons
col.locats cada 40cm. de 80cm. de longitud)

0,36 U Separador homologat de plàstic, per a armadures de murs de varis diàmetres. 0,06 € 0,02 €
1,00 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,42 € 1,42 €
0,01 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,11 € 0,01 €
0,02 h Oficial 1ª ferrallista. 17,65 € 0,35 €
0,02 h Ajudant ferrallista. 15,38 € 0,31 €
2,00 % Costos directes complementaris 2,11 € 0,04 €

3,00 % Costos indirectes 2,15 € 0,06 €

Preu total por kg  .......................................… 2,21 €
2.3 Superficials
2.3.1 Sabates
2.3.1.1 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en

central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de
80 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas
d'instal·lacions.

8,00 U Separador homologat per fonamentacions. 0,15 € 1,20 €
80,00 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,42 € 113,60 €
0,20 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,11 € 0,22 €
1,10 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central. 65,98 € 72,58 €
0,02 m Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 6,66 € 0,13 €
0,22 h Oficial 1ª ferrallista. 17,65 € 3,88 €
0,26 h Ajudant ferrallista. 15,38 € 4,00 €
0,42 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 17,65 € 7,41 €
0,46 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 15,38 € 7,07 €
2,00 % Costos directes complementaris 210,09 € 4,20 €

3,00 % Costos indirectes 214,29 € 6,43 €

Preu total por m³  .......................................… 220,72 €
2.3.1.2 CAV010b m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i

abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100
kg/m³. Inclús filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·laci

10,00 U Separador homologat per fonamentacions. 0,15 € 1,50 €
100,00 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,42 € 142,00 €
1,20 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,11 € 1,33 €
1,05 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central. 65,98 € 69,28 €
0,02 m Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 6,66 € 0,13 €
0,72 h Oficial 1ª ferrallista. 17,65 € 12,71 €
0,72 h Ajudant ferrallista. 15,38 € 11,07 €
0,82 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 17,65 € 14,47 €
0,77 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 15,38 € 11,84 €
2,00 % Costos directes complementaris 264,33 € 5,29 €

3,00 % Costos indirectes 269,62 € 8,09 €

Preu total por m³  .......................................… 277,71 €
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3 Estructures
3.1 Acer
3.1.1 Pilars
3.1.1.1 EAS006 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central, de

550x750 mm i gruix 25 mm, i muntatge sobre 8 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 32 mm
de diàmetre i 80 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació
expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva
aplicada a les rosques i extrems dels perns.

81,05 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i
muntada en taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra. 1,50 € 121,58 €

24,65 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,42 € 35,00 €

8,00 U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern d'ancoratge de 25 mm de
diàmetre. 1,85 € 14,80 €

24,75 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components, a base de ciment millorat amb
resines sintètiques. 0,97 € 24,01 €

4,05 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat
de zinc. 4,95 € 20,05 €

0,01 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,50 € 0,04 €
1,77 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 17,65 € 31,24 €
1,77 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 15,38 € 27,22 €
2,00 % Costos directes complementaris 273,94 € 5,48 €

3,00 % Costos indirectes 279,42 € 8,38 €

Preu total por U  .........................................… 287,80 €
3.1.1.2 EAS010 kg Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H, en pilars formats per peces simples de perfils buits conformats en fred

de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.(Pes dels perfils RHS 400x200x12 de 105 kg/m)

1,00 kg Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H, en perfils buits conformats en fred, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb
emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra. 1,01 € 1,01 €

0,02 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,50 € 0,07 €
0,04 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 17,65 € 0,71 €
0,04 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 15,38 € 0,62 €
2,00 % Costos directes complementaris 2,41 € 0,05 €

3,00 % Costos indirectes 2,46 € 0,07 €

Preu total por kg  .......................................… 2,53 €
3.1.1.3 IOR040 m² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de pintura

intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a formar un
gruix mínim de pel·lícula seca de 637 micres i aconseguir una resistència al foc de 30 minuts.

1,12 kg Pintura intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat
llis, per a aplicar amb pistola d'alta pressió o amb brotxa. 10,49 € 11,75 €

0,15 h Oficial 1ª pintor. 24,50 € 3,68 €
0,15 h Ajudant pintor. 21,75 € 3,26 €
2,00 % Costos directes complementaris 18,69 € 0,37 €

3,00 % Costos indirectes 19,06 € 0,57 €

Preu total por m²  .......................................… 19,63 €
3.1.2 Bigues
3.1.2.1 EAV010 kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en bigues i pletines formades por peces simples de perfils buits

acabats en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant,
amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.(Pes dels perfil RHS 160x100x6 de 23.54
kg/m)
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1,00 kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en perfils buits acabats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb
emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra. 1,01 € 1,01 €

0,02 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,50 € 0,07 €
0,04 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 17,65 € 0,71 €
0,04 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 15,38 € 0,62 €
2,00 % Costos directes complementaris 2,41 € 0,05 €

3,00 % Costos indirectes 2,46 € 0,07 €

Preu total por kg  .......................................… 2,53 €
3.1.2.2 EAU010c kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pletines en L, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions

soldades en obra, a una altura de més de 3 m. (pletina L, sup. de 0.0504m2; gruix 0.01m.; pes acer
de 7.860kg/m3)

1,00 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb
unions soldades en obra. 1,01 € 1,01 €

0,02 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,50 € 0,07 €
0,01 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 17,65 € 0,18 €
0,01 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 15,38 € 0,15 €
2,00 % Costos directes complementaris 1,41 € 0,03 €

3,00 % Costos indirectes 1,44 € 0,04 €

Preu total por kg  .......................................… 1,48 €
3.2 Fusta
3.2.1 Bigues
3.2.1.1 EMV120 m Biga de fusta laminada encolada homogènia de pi Radiata segons UNE EN 14080:2013, de 40 mm

d'espessor de les làmines, de 160x280 mm de secció, classe resistent GL-24h/GL-28h i classe E1 en
emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb amb
tractament insecticida, fungicida incolor segons UNE EN 927/1/2/3/4 (classe 1,2).

0,05 m³ Fusta laminada encolada homogènia de pi Radiata segons UNE EN 14080:2013, de 40
mm d'espessor de les làmines, de 160x280 mm de secció, classe resistent
GL-24h/GL-28h i classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a
classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb amb tractament insecticida, fungicida incolor
segons UNE EN 927/1/2/3/4 (classe 1,2). 859,23 € 42,96 €

0,28 h Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta. 17,65 € 4,94 €
0,14 h Ajudant muntador d'estructura de fusta. 15,38 € 2,15 €
2,00 % Costos directes complementaris 50,05 € 1,00 €

3,00 % Costos indirectes 51,05 € 1,53 €

Preu total por m  ........................................… 52,58 €
3.2.1.2 EMV110 m³ Biga de fusta laminada encolada homogènia de pi Radiata segons UNE EN 14080:2013, per a

formació de biga peraltada de fusta, de 33 mm d'espessor de les làmines, de 100x200 mm de
secció, classe resistent GL-24h/GL-28h i classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080;
per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb tractament insecticida, fungicida segons UNE EN 927
1/2/3/4 (classe 1,2).

1,00 m³ Fusta laminada encolada homogènia de pi Radiata segons UNE EN 14080:2013, per a
formació de biga peraltada de fusta, de 33 mm d'espessor de les làmines, de 100x200
mm de secció, classe resistent GL-24h/GL-28h i classe E1 en emissió de formaldehid
segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb tractament
insecticida, fungicida segons UNE EN 927 1/2/3/4 (classe 1,2). 866,90 € 866,90 €

6,23 h Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta. 17,65 € 109,96 €
3,12 h Ajudant muntador d'estructura de fusta. 15,38 € 47,99 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.024,85 € 20,50 €

3,00 % Costos indirectes 1.045,35 € 31,36 €

Preu total por m³  .......................................… 1.076,71 €
3.2.2 Elements auxiliars per a estructures de fusta
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3.2.2.1 EAU010b kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent de
les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.(Pes de l'acer de 7850 kg/m3)

1,00 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb
unions soldades en obra. 1,01 € 1,01 €

0,03 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,50 € 0,11 €
0,03 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 17,65 € 0,53 €
0,02 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 15,38 € 0,31 €
2,00 % Costos directes complementaris 1,96 € 0,04 €

3,00 % Costos indirectes 2,00 € 0,06 €

Preu total por kg  .......................................… 2,06 €
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4 Façanes
4.1 Fàbriques i extrasdossats
4.1.1 Fulla exterior per a revestir en façana
4.1.1.1 FFF020 m² Façana d'un full, de 12 cm d'espessor, de fàbrica de bloc buit de formigó, per revestir, color gris,

40x20x12 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment

13,00 U Bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x12 cm, categoria II, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1200 kg/m³; amb el preu incrementat el 20% en
concepte de peces especials: cèrcols i medis. Segons UNE-EN 771-3. 0,66 € 8,58 €

0,02 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 31,48 € 0,63 €

1,00 U Repercussió, per m² de full exterior de fàbrica, d' elements d'ancoratge d'acer
inoxidable AISI 304, amb doble llibertat de moviment, per a fixació de la fàbrica a
l'estructura, claus de lligat d'acer inoxidable AISI 304, amb funda de plàstic, per
connectar fulles de fàbrica en junts verticals de moviment i ancoratges mecànics
d'expansió amb tacs d'expansió M6 i cargols, per a fixació dels elements de
sustentació i ancoratge a l'estructura. 5,00 € 5,00 €

0,06 h Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 1,74 € 0,10 €
0,43 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 17,65 € 7,59 €
0,23 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 15,04 € 3,46 €
2,00 % Costos directes complementaris 25,36 € 0,51 €

3,00 % Costos indirectes 25,87 € 0,78 €

Preu total por m²  .......................................… 26,65 €
4.1.1.2 CHA010 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en

taller industrial i muntatge en mur de contenció H<3 m. Inclús filferro de lligar i separadors col.locats
en solera per a arranc de mur de bloc de formigó. (Pes per diàmetre 16mm. de  1.58 kg/m) (Rodons
col.locats cada 40cm. de 80cm. de longitud)

0,36 U Separador homologat de plàstic, per a armadures de murs de varis diàmetres. 0,06 € 0,02 €
1,00 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,42 € 1,42 €
0,01 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,11 € 0,01 €
0,02 h Oficial 1ª ferrallista. 17,65 € 0,35 €
0,02 h Ajudant ferrallista. 15,38 € 0,31 €
2,00 % Costos directes complementaris 2,11 € 0,04 €

3,00 % Costos indirectes 2,15 € 0,06 €

Preu total por kg  .......................................… 2,21 €
4.2 Lleugeres
4.2.1 Sistemes de façana lleugera
4.2.1.1 FLY100 m Coronació de façana lleugera, de xapa plegada d'acer inoxidable AISI 304, de 1,5 mm d'espessor i

500 mm de desenvolupament, acabat mat, fixada amb cargols ocults. Inclús peces d'acer i cordó
de silicona neutra per la closa de juntes.

2,50 kg Peça d'acer UNE-EN 10025 S275JO, composta per perfils laminats en calent de les
sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, treballat en taller, acabat
galvanitzat en calent. 2,40 € 6,00 €

1,00 m Xapa plegada d'acer inoxidable AISI 304, de 1,5 mm d'espessor i 500 mm de
desenvolupament, acabat mat. 13,58 € 13,58 €

4,00 U Cargol autoroscant protegit contra l'oxidació. 0,04 € 0,16 €
0,15 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,17 € 0,48 €
0,48 h Oficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 18,24 € 8,76 €
0,48 h Ajudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 15,38 € 7,38 €
2,00 % Costos directes complementaris 36,36 € 0,73 €

3,00 % Costos indirectes 37,09 € 1,11 €

Preu total por m  ........................................… 38,20 €
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4.2.1.2 QUP020b m² Subministrament i instal.lació de sistema de façana modular de plaques translúcides planes de
policarbonat cel·lular, de 40 mm d'espessor, 500 mm. d'amplada i 7,00m de llargada, acabat OPAL,
tipus Arcoplus o equivalent, fixades amb estructura oculta mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic o de fusta, panells de 500mm. d'amplària amb estructura interna de 7 parets, amb perfils
de remat superiors, inferiors i laterals d'alumini.

1,00 m² Placa translúcida plana de policarbonat cel·lular, de 40 mm d'espessor i 500
d'amplària, longitud prevista 7000mm., acabat OPAL, tipus Arcoplus 347 o equivalent,
d'estructura de 7 parets, amb una transmissió de lluminositat del 90% i amb tractament
als rajos UV en la seva cara exterior. 36,90 € 36,90 €

1,44 U Kit d'abraçaderes d'alumini fixades amb cargols sobre estructura metàl.lica per encaix
de panells de policarbonat cel.lulars, format per cargols autoroscants d'acer
inoxidable i volandera d'alumini. 0,47 € 0,68 €

0,12 m Perfil d'alumini natural inferior amb desaigüe. 4,05 € 0,49 €
0,02 m² Perfil d'alumini natural per a cantonera 5,05 € 0,10 €
0,12 m Perfil d'alumini natural superior 5,05 € 0,61 €
0,24 m Junta EPDM 0,60 € 0,14 €
0,30 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 18,24 € 5,47 €
0,30 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 15,38 € 4,61 €
2,00 % Costos directes complementaris 49,00 € 0,98 €

3,00 % Costos indirectes 49,98 € 1,50 €

Preu total por m²  .......................................… 51,48 €
4.2.1.3 QUP020d m² Cobertura de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 16 mm d'espessor, amb una

transmissió de lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o de
fusta, a coberta inclinada. Inclús accessoris de fixació de les plaques perfils en H de policarbonat
per a la unió entre plaques, perfils en U de policarbonat per al tancament lateral de les plaques,
cinta autoadhesiva microperforada d'alumini per al segellat de les vores inferiors de les plaques,
cinta autoadhesiva d'alumini per al segellat de les vores superiors de les plaques i silicona neutra
oxímica, per closa de juntes.

1,00 m² Placa translúcida plana de policarbonat cel·lular, de 16 mm d'espessor, amb una
transmissió de lluminositat del 90% i amb tractament als rajos UV en la seva cara
exterior. 24,56 € 24,56 €

0,50 U Kit d'abraçaderes d'alumini fixades amb cargols sobre estructura metàl.lica per encaix
de panells de policarbonat cel.lulars, format per cargols autoroscants d'acer
inoxidable i volandera d'alumini. 0,47 € 0,24 €

0,51 m² Perfil en H de policarbonat, de 16 mm d'espessor, per a la unió de plaques translúcides
planes de policarbonat cel·lular. 6,45 € 3,29 €

0,33 m² Perfil en U de policarbonat, de 16 mm d'espessor, per al tancament lateral de plaques
translúcides planes de policarbonat cel·lular. 3,06 € 1,01 €

0,25 m Perfil d'alumini natural superior 5,05 € 1,26 €
0,45 m Junta EPDM 0,60 € 0,27 €
0,30 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment

ràpid, color blanc, rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons UNE-EN ISO 8339. 4,79 € 1,44 €

0,30 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 18,24 € 5,47 €
0,30 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 15,38 € 4,61 €
2,00 % Costos directes complementaris 42,15 € 0,84 €

3,00 % Costos indirectes 42,99 € 1,29 €

Preu total por m²  .......................................… 44,28 €
4.3 Defenses en exteriors
4.3.1 Baranes
4.3.1.1 FDD010 m Barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana

superior i inferior de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm i muntants
de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de 100
cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de llistó quadrat de
perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans de
llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm, fixat mitjançant ancoratge
mecànic d'expansió.
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14,25 m Llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. 4,35 € 61,99 €

2,00 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,03 € 2,06 €
0,16 kg Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines pigmentades amb òxid de ferro vermell,

cromat de zinc i fosfat de zinc. 9,96 € 1,59 €
0,10 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,50 € 0,35 €
0,63 h Oficial 1ª serraller. 24,89 € 15,68 €
0,39 h Ajudant serraller. 21,83 € 8,51 €
2,00 % Costos directes complementaris 90,18 € 1,80 €

3,00 % Costos indirectes 91,98 € 2,76 €

Preu total por m  ........................................… 94,74 €
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5 Instal·lacions
5.1 Elèctriques
5.1.1 Connexió a terra
5.1.1.1 IEP010 U Xarxa de connexió a terra per a estructura metàl·lica de l'edifici amb 80 m de conductor de coure

nu de 35 mm², i 3 piques.
80,00 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,81 € 224,80 €

3,00 U Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de
15 mm de diàmetre i 2 m de longitud. 18,00 € 54,00 €

4,00 U Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,00 € 4,00 €
4,00 U Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a cara del pilar metàl·lic amb doble

cordó de soldadura de 50 mm de longitud realitzat amb elèctrode de 2,5 mm de
diàmetre. 15,84 € 63,36 €

1,00 U Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre. 74,00 € 74,00 €
1,00 U Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica. 46,00 € 46,00 €
1,00 U Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 2,65 € 2,65 €
8,95 h Oficial 1ª electricista. 25,32 € 226,61 €
8,95 h Ajudant electricista. 21,72 € 194,39 €
2,00 % Costos directes complementaris 889,81 € 17,80 €

3,00 % Costos indirectes 907,61 € 27,23 €

Preu total por U  .........................................… 934,84 €
5.1.2 Caixes generals de protecció
5.1.2.1 IEC010 U Caixa de protecció i mesura CPM2-D4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic,

instal·lada en peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge unifamiliar o local.
1,00 U Caixa de protecció i mesura CPM2-D4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador

trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació a la
intempèrie. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i
fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa
subministradora. Segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en
UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK09 segons UNE-EN
50102. 405,43 € 405,43 €

3,00 m Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1. 5,49 € 16,47 €

1,00 m Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1. 3,73 € 3,73 €

1,00 U Peanya prefabricada de formigó armat per ubicació de 1 ó 2 caixes de protecció i
mesura. 63,89 € 63,89 €

1,00 U Joc de perns metàl·lics d'ancoratge per subjecció d'armari a peanya prefabricada de
formigó armat. 11,06 € 11,06 €

1,00 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,50 € 1,50 €
1,18 h Oficial 1ª construcció. 17,65 € 20,83 €
1,18 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 24,14 €
0,54 h Oficial 1ª electricista. 25,32 € 13,67 €
0,54 h Ajudant electricista. 21,72 € 11,73 €
2,00 % Costos directes complementaris 572,45 € 11,45 €

3,00 % Costos indirectes 583,90 € 17,52 €

Preu total por U  .........................................… 601,42 €
5.1.3 Línies generals d'alimentació
5.1.3.1 IEO010 m Canalització de canal protectora d'acer, de 50x95 mm. Instal·lació fix en superfície. Inclús

accessoris.
1,00 m Canal protectora d'acer, de 50x95 mm, per a allotjament de cables elèctrics, inclús

accessoris. Segons UNE-EN 50085-1, amb grau de protecció IP4X segons UNE 20324. 22,84 € 22,84 €
0,07 h Oficial 1ª electricista. 25,32 € 1,77 €
0,07 h Ajudant electricista. 21,72 € 1,52 €
2,00 % Costos directes complementaris 26,13 € 0,52 €

3,00 % Costos indirectes 26,65 € 0,80 €

Preu total por m  ........................................… 27,45 €
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5.1.3.2 IEL010 m Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la
centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè
de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, subministrat en
rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada,
connexionada i provada.

0,10 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,19 € 1,22 €
1,00 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau
de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 1,98 € 1,98 €

5,00 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 2,14 € 10,70 €

0,19 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,50 € 0,29 €
0,01 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,32 € 0,09 €
0,07 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 3,52 € 0,25 €
0,01 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 40,27 € 0,40 €
0,06 h Oficial 1ª construcció. 17,65 € 1,06 €
0,06 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 1,23 €
0,06 h Oficial 1ª electricista. 25,32 € 1,52 €
0,06 h Ajudant electricista. 21,72 € 1,30 €
2,00 % Costos directes complementaris 20,04 € 0,40 €

3,00 % Costos indirectes 20,44 € 0,61 €

Preu total por m  ........................................… 21,05 €
5.1.4 Instal·lacions interiors
5.1.4.1 IEH012 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

1,00 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 1,67 € 1,67 €

0,02 h Oficial 1ª electricista. 25,32 € 0,51 €
0,02 h Ajudant electricista. 21,72 € 0,43 €
2,00 % Costos directes complementaris 2,61 € 0,05 €

3,00 % Costos indirectes 2,66 € 0,08 €

Preu total por m  ........................................… 2,74 €
5.1.4.2 IEH013 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

1,00 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). 1,15 € 1,15 €

0,02 h Oficial 1ª electricista. 25,32 € 0,51 €
0,02 h Ajudant electricista. 21,72 € 0,43 €
2,00 % Costos directes complementaris 2,09 € 0,04 €

3,00 % Costos indirectes 2,13 € 0,06 €
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Preu total por m  ........................................… 2,19 €
5.1.4.3 IED010 m Derivació individual monofàsica fix en superfície per habitatge, delimitada entre la centralització

de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada
usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10
mm², sent la seva tensió assignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígid, de 30x40 mm.
Inclús accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.

1,00 m Canal protectora de PVC rígid, de 30x40 mm, per a allotjament de cables elèctrics,
inclús accessoris. Segons UNE-EN 50085-1, amb grau de protecció IP4X segons UNE
20324. 6,50 € 6,50 €

3,00 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 211025. 2,42 € 7,26 €

0,15 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,50 € 0,23 €
0,08 h Oficial 1ª electricista. 25,32 € 2,03 €
0,08 h Ajudant electricista. 21,72 € 1,74 €
2,00 % Costos directes complementaris 17,76 € 0,36 €

3,00 % Costos indirectes 18,12 € 0,54 €

Preu total por m  ........................................… 18,66 €
5.1.4.4 iei0400 PA Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 1500 m², composta dels següents elements:

QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa de superfície de material
aïllant sense porta, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en
aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor
general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 7 interruptors diferencials de 40 A, 13 interruptors
automàtics magnetotèrmics de 16 A, 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A; CIRCUITS
INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure RZ1-K (AS) reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm², en safates perforades d'acer galvanitzat, els forats de la qual
representen menys del 30% de la superfície: 7 circuits per enllumenat, 2 circuits per preses de
corrent, 2 circuits per enllumenat d'emergència; . Totalment muntada, connexionada i provada.

Sense descomposició 3.635,22 €
3,00 % Costos indirectes 3.635,22 € 109,06 €

Preu total redondeado por PA  .................… 3.744,28 €
5.1.4.5 IEM066 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T) de 4 unitats, estanca, tipus Schuko, amb

grau de protecció IP55, monobloc, gamma mitja, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V,
amb tapa i caixa amb tapa, de color a definir; instal·lació en superfície.

1,00 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T) de 4 unitats, estanca, tipus
Schuko, amb grau de protecció IP55 segons IEC 60439, monobloc, de superfície,
gamma mitja, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa i caixa amb
tapa, de color a definir. 26,00 € 26,00 €

0,29 h Oficial 1ª electricista. 25,32 € 7,34 €
2,00 % Costos directes complementaris 33,34 € 0,67 €

3,00 % Costos indirectes 34,01 € 1,02 €

Preu total redondeado por U  ....................… 35,03 €
5.1.4.6 IEI0400 PA Legalització i alta de la instal.lació elèctrica per part d'un tècnic competent, en cumpliment del

REBT i les ITC corresponents, segons l'establert en el projecte elèctric redactat.
Sense descomposició 242,72 €

3,00 % Costos indirectes 242,72 € 7,28 €

Preu total redondeado por PA  .................… 250,00 €
5.1.5 Il.luminació
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5.1.5.1 III150 Ud Subministre i instal.lació de panells LED de 1548x412 mm., model Actison Fit D2 CDP o equivalent,
units en parells a excepció de la zona de lluernaris / Suspeses per sobre pla inferior encavallada de
fusta mitjançant cables d'acer fixats a les corretges de coberta / 16.000 lm / 140 lm/W3 enceses
independents en el sentit transversal ( encesa 1/2/3). Exigència il·luminació pla de pista >500lx.
Protecció contra pilotes segons DIN 18032-3. Reproducció cromàtica CRI80, CRI90.

1,00 Ud Subministre i instal.lació de panells LED de 1548x412 mm., model Actison Fit D2 CDP o
equivalent, units en parells a excepció de la zona de lluernaris / Suspeses per sobre pla
inferior encavallada de fusta mitjançant cables d'acer fixats a les corretges de
coberta / 16.000 lm / 140 lm/W3 enceses independents en el sentit transversal (
encesa 1/2/3). Exigència il·luminació pla de pista >500lx. Protecció contra pilotes
segons DIN 18032-3. Reproducció cromàtica CRI80, CRI90. Amb cable d'acer per a
suspensió. 192,00 € 192,00 €

0,20 h Oficial 1ª electricista. 25,32 € 5,06 €
0,20 h Ajudant electricista. 21,72 € 4,34 €
2,00 % Costos directes complementaris 201,40 € 4,03 €

3,00 % Costos indirectes 205,43 € 6,16 €

Preu total redondeado por Ud  .................… 211,59 €
5.2 Contra incendis
5.2.1 Enllumenat d'emergència
5.2.1.1 IOA020 U Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària d'emergència, amb tub

lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42,
amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de
càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.

1,00 U Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 100 lúmens,
carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i
elements de fixació. 7,00 € 7,00 €

0,06 h Oficial 1ª electricista. 25,32 € 1,52 €
0,06 h Ajudant electricista. 21,72 € 1,30 €
2,00 % Costos directes complementaris 9,82 € 0,20 €

3,00 % Costos indirectes 10,02 € 0,30 €

Preu total redondeado por U  ....................… 10,32 €
5.2.1.2 IOX010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia

21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i
accessoris de muntatge.

1,00 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb
filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 34,36 € 34,36 €

0,12 h Peó ordinari construcció. 20,46 € 2,46 €
2,00 % Costos directes complementaris 36,82 € 0,74 €

3,00 % Costos indirectes 37,56 € 1,13 €

Preu total redondeado por U  ....................… 38,69 €
5.3 Protecció enfront el llamp
5.3.1 Sistemes externs
5.3.1.1 IPE010 U Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps tipus Franklin, amb semiangle

de protecció de 25° per a un nivell de protecció 1 segons DB SUA Seguretat d'utilització i
accessibilitat (CTE), col·locat en paret o estructura sobre màstil telescòpic d'acer galvanitzat en
calent, de 8 m de longitud, 2" de diàmetre en la base i 1 1/2" de diàmetre en punta. Inclús suports,
peces especials, platina conductora de coure estanyat, vies d'espurnes, comptador dels impactes
de llamp rebuts, peça d'adaptació capçal-màstil i acoblament capçal-màstil-conductor, de llautó,
per a màstil de 1 1/2" i baixant interior de platina conductora de 30x2 mm, tub de protecció de la
baixada i presa de terra amb platina conductora de coure estanyat.
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1,00 U Parallamps tipus Franklin, amb punta múltiple formada per peça central, tija principal i
quatre laterals, amb semiangle de protecció de 25° per a un nivell de protecció 1
segons DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE), fabricat en acer inoxidable
de 16 mm de diàmetre segons UNE-EN 62305-1, inclús peça d'adaptació capçal-màstil
i acoblament capçal-màstil-conductor, de llautó, per a màstil de 1 1/2" i baixant
interior de platina conductora de 30x2 mm. 166,79 € 166,79 €

1,00 U Màstil telescòpic d'acer galvanitzat en calent, de 8 m de longitud, 2" de diàmetre en
la base i 1 1/2" de diàmetre en punta, per a fixació a mur o estructura. 640,30 € 640,30 €

1,00 U Sistema d'ancoratge per a pals format per tres suports en forma de U, d'acer
galvanitzat en calent, de 30 cm de longitud i 8 mm de gruix, per a fixació de cargols a
paret. 134,88 € 134,88 €

51,50 m Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. 23,72 € 1.221,58 €
16,00 U Suport piramidal per a conductor de 8 mm de diàmetre o platina conductora d'entre

30x2 mm i 30x3,5 mm de secció, per a fixació de la grapa a superfícies horitzontals. 7,57 € 121,12 €
10,00 U Grapa d'acer inoxidable, per a fixació de platina conductora d'entre 30x2 mm i 30x3,5

mm de secció a paret. 17,07 € 170,70 €
1,00 U Via d'espurnes, per a màstil d'antena i connexió a platina de coure estanyat. 180,37 € 180,37 €
1,00 U Via d'espurnes, per a unió de preses de terra. 167,42 € 167,42 €
2,00 U Maneguet de llautó de 55x55 mm amb placa intermèdia, per a unió múltiple de

cables de coure de 8 a 10 mm de diàmetre i platines conductores de coure estanyat
de 30x2 mm. 22,60 € 45,20 €

1,00 U Comptador mecànic dels impactes de llamp rebuts pel sistema de protecció. 365,25 € 365,25 €
1,00 U Maneguet seccionador de llautó, de 70x50x15 mm, amb sistema de frontissa, per a

unió de platines conductores d'entre 30x2 mm i 30x3,5 mm de secció. 29,20 € 29,20 €
1,00 U Tub d'acer galvanitzat, de 2 m de longitud, per a la protecció de la baixada de la

platina conductora. 39,67 € 39,67 €
2,00 U Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 250x250x250 mm, amb tapa de

registre. 91,71 € 183,42 €
1,00 U Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica. 69,55 € 69,55 €
3,00 U Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 254 µm, fabricat en acer, de

14,3 mm de diàmetre i 2 m de longitud. 31,48 € 94,44 €
3,00 U Peça de llautó, per a unió d'elèctrode de presa de terra a cable de coure de 8 a 10

mm de diàmetre o platina conductora de coure estanyat de 30x2 mm. 11,98 € 35,94 €
1,00 U Pot de 5 kg de gel concentrat, ecològic i no corrosiu, per a la preparació de 20 litres

de millorant de la conductivitat de postes a terra. 69,45 € 69,45 €
13,33 h Oficial 1ª instal·lador de parallamps. 25,32 € 337,52 €
13,33 h Ajudant instal·lador de parallamps. 21,72 € 289,53 €

2,00 % Costos directes complementaris 4.362,33 € 87,25 €
3,00 % Costos indirectes 4.449,58 € 133,49 €

Preu total redondeado por U  ....................… 4.583,07 €
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6 Cobertes
6.1 Inclinades
6.1.1 Xapes d'acer
6.1.1.1 QTM010 m² Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb panells sandvitx

aïllants d'acer, de 50 mm de espessor i 1150 mm d'ample, formats per doble cara metàl·lica de
xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i
ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 145 kg/m³, i accessoris, fixats mecànicament a
qualsevol tipus de corretja estructural (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p d'elements de fixació,
accessoris i junts.

1,05 m² Panell sandvitx aïllant d'acer, per a cobertes, de 50 mm d'espessor i 1150 mm
d'amplada, format per doble cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat
prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de llana
de roca de densitat mitjana 145 kg/m³, i accessoris. 20,34 € 21,36 €

3,00 U Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera. 0,50 € 1,50 €
0,10 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 18,24 € 1,82 €
0,10 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 15,38 € 1,54 €
2,00 % Costos directes complementaris 26,22 € 0,52 €

3,00 % Costos indirectes 26,74 € 0,80 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 27,54 €
6.1.1.2 ISB020 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 110 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces

preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments,
col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edific

1,10 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 110 mm. Inclús connexions, colzes i peces
especials. 11,40 € 12,54 €

0,50 U Brida per baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 110 mm. 1,59 € 0,80 €
0,03 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,17 € 0,10 €
0,10 h Oficial 1ª lampista. 18,24 € 1,82 €
0,10 h Ajudant lampista. 15,36 € 1,54 €
2,00 % Costos directes complementaris 16,80 € 0,34 €

3,00 % Costos indirectes 17,14 € 0,51 €

Preu total redondeado por m  ...................… 17,65 €
6.1.1.3 EAQ011 m Canaló per a coberta corba autoportant, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1,2 mm

d'espessor, 100 cm de desenvolupament i 4 plecs. Inclús accessoris de fixació de les peces als perfils
autoportants de la xapa i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes.

1,07 m Xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1,2 mm d'espessor, 100 cm de desenvolupament
i 4 plecs, per a canaló. 32,69 € 34,98 €

8,00 U Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera. 0,50 € 4,00 €
0,03 l Massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes; per a aplicar amb

pistola. 14,13 € 0,42 €
0,25 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 18,24 € 4,56 €
0,25 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 15,38 € 3,85 €
2,00 % Costos directes complementaris 47,81 € 0,96 €

3,00 % Costos indirectes 48,77 € 1,46 €

Preu total redondeado por m  ...................… 50,23 €
6.1.1.4 QUM011 m Trobada lateral de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una pendent

major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 30 cm de
desenvolupament i 2 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les
plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes.

1,07 m Xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i
2 plecs, per a trobada lateral de vessant amb parament vertical. 3,82 € 4,09 €

6,00 U Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera. 0,50 € 3,00 €
0,03 l Massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes; per a aplicar amb

pistola. 14,13 € 0,42 €
1,00 m Junt d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. 2,66 € 2,66 €
0,35 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 18,24 € 6,38 €
0,17 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 15,38 € 2,61 €
2,00 % Costos directes complementaris 19,16 € 0,38 €
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3,00 % Costos indirectes 19,54 € 0,59 €

Preu total redondeado por m  ...................… 20,13 €
6.1.1.5 QUM01… m Trobada frontal de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una pendent

major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 30 cm de
desenvolupament i 2 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les
plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes.

1,07 m Xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i
2 plecs, per a trobada frontal de vessant amb parament vertical. 3,82 € 4,09 €

6,00 U Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera. 0,50 € 3,00 €
0,03 l Massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes; per a aplicar amb

pistola. 14,13 € 0,42 €
1,00 m Junt d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. 2,66 € 2,66 €
0,35 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 18,24 € 6,38 €
0,17 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 15,38 € 2,61 €
2,00 % Costos directes complementaris 19,16 € 0,38 €

3,00 % Costos indirectes 19,54 € 0,59 €

Preu total redondeado por m  ...................… 20,13 €
6.1.1.6 QUM011c m Carener per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 60

cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces
a les plaques.

1,07 m Xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 60 cm de desenvolupament i
3 plecs, per a carenera. 4,69 € 5,02 €

6,00 U Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera. 0,50 € 3,00 €
1,00 m Junt d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. 2,66 € 2,66 €
0,29 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 18,24 € 5,29 €
0,15 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 15,38 € 2,31 €
2,00 % Costos directes complementaris 18,28 € 0,37 €

3,00 % Costos indirectes 18,65 € 0,56 €

Preu total redondeado por m  ...................… 19,21 €
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7 Revestiments
7.1 Pintures en paraments exteriors
7.1.1 Plàstiques
7.1.1.1 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la

primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora
de l'absorció, sobre parament exterior de formigó.

0,10 l Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció a base de copolímers acrílics, color a
escollir, amb un contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5 g/l, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 7,02 € 0,70 €

0,20 l Pintura per a exteriors, a base de polímers acrílics a emulsió aquosa, color a escollir,
acabat mat, textura llisa, impermeabilitzant i transpirable, amb un contingut de
substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5 g/l, amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE);
per a aplicar amb brotxa, corró o pistola, segons UNE-EN 1504-2. 12,13 € 2,43 €

0,15 h Oficial 1ª pintor. 24,50 € 3,68 €
0,15 h Ajudant pintor. 21,75 € 3,26 €
2,00 % Costos directes complementaris 10,07 € 0,20 €

3,00 % Costos indirectes 10,27 € 0,31 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 10,58 €
7.1.1.2 RNI010 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color blanc,

acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), sobre
estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer.

0,13 l Emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color blanc, acabat mat, a base de
resines alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments antioxidants i
dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corró
o pistola sobre superfícies metàl·liques. 3,11 € 0,40 €

0,01 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura
màxima de treball, inclús manteniment i assegurança de responsabilitat civil. 120,60 € 1,21 €

0,08 h Oficial 1ª pintor. 24,50 € 1,96 €
0,08 h Ajudant pintor. 21,75 € 1,74 €
2,00 % Costos directes complementaris 5,31 € 0,11 €

3,00 % Costos indirectes 5,42 € 0,16 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 5,58 €
7.2 Pintures en paraments interiors
7.2.1 Plàstiques
7.2.1.1 RIP020 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la

primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà);
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre
parament interior de formigó, vertical, de fins 3 m d'altura.

0,13 l Emprimació, a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, per afavorir la cohesió
de suports poc consistents i l'adherència de pintures. 2,68 € 0,35 €

0,20 l Pintura plàstica ecològica per a interior, a base de copolímers acrílics en dispersió
aquosa, diòxid de titani i pigments estenedors seleccionats, color a escollir, acabat
mat, textura llisa, de gran resistència al frec humit, permeable al vapor d'aigua,
transpirable i resistent als raigs UV, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 4,44 € 0,89 €

0,11 h Oficial 1ª pintor. 24,50 € 2,70 €
0,11 h Ajudant pintor. 21,75 € 2,39 €
2,00 % Costos directes complementaris 6,33 € 0,13 €

3,00 % Costos indirectes 6,46 € 0,19 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 6,65 €
7.3 Pintures per ús específic
7.3.1 Ús esportiu
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7.3.1.1 TDM040 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense
diluir; per a marcat i senyalització de pista de futbol sala, amb línies de 8 cm d'amplada, contínues
o discontínues, segons normes federatives.

2,84 l Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa,
antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 10,47 € 29,73 €

341,00 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 0,20 € 68,20 €
11,86 h Oficial 1ª pintor. 24,50 € 290,57 €
11,86 h Ajudant pintor. 21,75 € 257,96 €

2,00 % Costos directes complementaris 646,46 € 12,93 €
3,00 % Costos indirectes 659,39 € 19,78 €

Preu total redondeado por U  ....................… 679,17 €
7.3.1.2 TDM040b U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura

llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense
diluir; per a marcat i senyalització de pista de bàsquet, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o
discontínues, segons normes federatives.

6,76 l Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa,
antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 10,47 € 70,78 €

1.299,61 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 0,20 € 259,92 €
16,10 h Oficial 1ª pintor. 24,50 € 394,45 €
16,10 h Ajudant pintor. 21,75 € 350,18 €

2,00 % Costos directes complementaris 1.075,33 € 21,51 €
3,00 % Costos indirectes 1.096,84 € 32,91 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1.129,75 €
7.3.1.3 TDM040c U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura

llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense
diluir; per a marcat i senyalització de pista de voleibol, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o
discontínues, segons normes federatives.

1,04 l Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa,
antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 10,47 € 10,89 €

200,20 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 0,20 € 40,04 €
6,96 h Oficial 1ª pintor. 24,50 € 170,52 €
6,96 h Ajudant pintor. 21,75 € 151,38 €
2,00 % Costos directes complementaris 372,83 € 7,46 €

3,00 % Costos indirectes 380,29 € 11,41 €

Preu total redondeado por U  ....................… 391,70 €
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8 Senyalització i equipament
8.1 Equipaments
8.1.2 Rètols i plaques
8.1.2.1 00001 PA Subministre i instal.lació de rètol per a façana segons disseny facilitat per la D.F, amb estructura

metàl.lica oculta de suport fixada a l'estructura existent mitjançant perfileria d'acer,
Sense descomposició 1.456,33 €

3,00 % Costos indirectes 1.456,33 € 43,69 €

Preu total redondeado por PA  .................… 1.500,02 €
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9 Gestió de residus
9.1 Gestió de residus
9.1.1 Gestió de resiuds
9.1.1.1 GTA000 PA Gestió dels residus d'obra i els seu transport fins a l'abocador autoritzat corresponent, segons

normativa vigent i tal i com s'estableix en la fitxa justificativa de projecte per a la gestió dels residus
de construcció. Inclosa la fiança/dipòsit a abonar al gestor del dipòsit i totes les quantitats i
especificacions resultants enumerades en projecte.

Sense descomposició 3.720,00 €
3,00 % Costos indirectes 3.720,00 € 111,60 €

Preu total redondeado por PA  .................… 3.831,60 €
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10 Control de qualitat i assaigs
10.1 Estructures de formigó
10.1.1 Formigons fabricats en central
10.1.1.1 XEH016 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de

formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit amb
fabricació i curació de dues provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2,
recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats. (3 lots, 3(N) amassades per lot - 2 provetes per amassada).

1,00 U Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i la resistència característica
a compressió del formigó endurit amb fabricació i endurit de dos provetes cilíndriques
de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura a compressió segons
UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de formigó fresc segons
UNE-EN 12350-1 i informe de resultats. 72,34 € 72,34 €

2,00 % Costos directes complementaris 72,34 € 1,45 €
3,00 % Costos indirectes 73,79 € 2,21 €

Preu total redondeado por U  ....................… 76,00 €
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11 Seguretat i salut
11.1 Seguretat i Salut
11.1.1 Elements de protecció individual i col.lectiva
11.1.1.1 YIX010 PA Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en

matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Sense descomposició 1.000,00 €

3,00 % Costos indirectes 1.000,00 € 30,00 €

Preu total redondeado por PA  .................… 1.030,00 €
11.1.1.2 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de

malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb
platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color
verd, col·locada sobre les tanques.

0,06 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb
plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres,
inclús argolles per a unió de pals. 9,03 € 0,54 €

0,08 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes
d'acer, per a suport de tanca traslladable. 5,76 € 0,46 €

0,10 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4
mm, per aplicacions estructurals. 0,79 € 0,08 €

2,00 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de
percentatge de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre. 0,52 € 1,04 €

0,19 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,03 € 0,20 €
0,10 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 24,50 € 2,45 €
0,10 h Peó Seguretat i Salut. 20,46 € 2,05 €
2,00 % Costos directes complementaris 6,82 € 0,14 €

3,00 % Costos indirectes 6,96 € 0,21 €

Preu total redondeado por m  ...................… 7,17 €
11.1.1.3 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de

vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub,
amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

0,02 U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat. 27,00 € 0,54 €

0,10 h Peó Seguretat i Salut. 20,46 € 2,05 €
2,00 % Costos directes complementaris 2,59 € 0,05 €

3,00 % Costos indirectes 2,64 € 0,08 €

Preu total redondeado por m  ...................… 2,72 €
11.1.1.4 ycg0102 PA Sistema provisional de protecció de vora de forjat, en cobertes inclinades metàl·liques, d'1 m

d'altura, que proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i forces dinàmiques febles i
per a superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 30°, format per: barana principal
de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; 3 baranes
intermèdies de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, disposades de manera
que una esfera de 250 mm no passi a través de qualsevol obertura, amortitzables en 150 usos;
entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de la
superfície de treball, amortitzable en 150 usos i guardacossos telescòpics de seguretat fabricats en
acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 35x35 mm i 1500 mm de longitud,
separats entre si una distància màxima de 2,5 m i fixats a la biga metàl·lica per collament,
amortitzables en 20 usos.

Sense descomposició 691,75 €
3,00 % Costos indirectes 691,75 € 20,75 €
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Preu total redondeado por PA  .................… 712,50 €
11.1.1.5 YCG0101 PA Sistema S de xarxa de seguretat fixa, col·locada horitzontalment, format per: xarxa de seguretat

UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida d'alta tenacitat, nuada, de color blanc, per cobrir buits
horitzontals, segons normativa vigent i homologada.

Sense descomposició 1.805,48 €
3,00 % Costos indirectes 1.805,48 € 54,16 €

Preu total redondeado por PA  .................… 1.859,64 €
11.1.1.6 YCA020 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 60x60 cm de secció, durant el seu procés de

construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta
de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la
seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu
reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment
horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.

0,01 m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 354,00 € 3,54 €
0,11 kg Claus d'acer. 1,56 € 0,17 €
0,46 h Peó Seguretat i Salut. 20,46 € 9,41 €
2,00 % Costos directes complementaris 13,12 € 0,26 €

3,00 % Costos indirectes 13,38 € 0,40 €

Preu total redondeado por U  ....................… 13,78 €
11.1.1.7 YCL110 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 30 m

de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 ancoratge intermedi d'aliatge
d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible
d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta,
amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal
manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús
fixacions per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport.

2,00 U Ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb
pintura epoxi-polièster. 11,76 € 23,52 €

10,00 U Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer de 12 mm de diàmetre i 80
mm de longitud. 4,75 € 47,50 €

1,00 U Ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat
amb pintura epoxi-polièster. 30,60 € 30,60 €

31,50 m Cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de
19 fils, inclús premsat terminal amb casquet de coure i guardacable en un extrem. 1,80 € 56,70 €

1,00 U Tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat. 79,20 € 79,20 €
1,00 U Conjunt d'un subjectacables i un terminal manual, d'acer inoxidable. 30,00 € 30,00 €
1,00 U Protector per a cap, de PVC, color groc. 4,80 € 4,80 €
1,00 U Placa de senyalització de la línia d'ancoratge. 14,88 € 14,88 €
1,00 U Conjunt de dos precintes de seguretat. 18,00 € 18,00 €
0,65 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 24,50 € 15,93 €
0,92 h Peó Seguretat i Salut. 20,46 € 18,82 €
2,00 % Costos directes complementaris 339,95 € 6,80 €

3,00 % Costos indirectes 346,75 € 10,40 €

Preu total redondeado por U  ....................… 357,15 €
11.1.1.8 YID010 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema

amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 4
usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda
des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt
d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma
adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada
d'aquesta, amortitzable en 4 usos.

0,25 U Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, segons UNE-EN 362, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 18,09 € 4,52 €
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0,25 U Dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint tots els requisits
de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 84,30 € 21,08 €

0,25 U Corda de fibra com a element d'amarrament, de longitud fixa, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 354, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 76,57 € 19,14 €

0,25 U Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons UNE-EN 355, complint tots els requisits
de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 79,36 € 19,84 €

0,25 U Arnès anticaigudes, amb un punt d'amarrador, EPI de categoria III, segons UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint tots els requisits de seguretat segons el
R.D. 1407/1992. 34,00 € 8,50 €

2,00 % Costos directes complementaris 73,08 € 1,46 €
3,00 % Costos indirectes 74,54 € 2,24 €

Preu total redondeado por U  ....................… 76,78 €
11.1.1.9 YCJ010 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant col·locació de tap

protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, amortitzable en 10 usos.
0,10 U Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures. 0,10 € 0,01 €
0,01 h Peó Seguretat i Salut. 20,46 € 0,20 €

3,00 % Costos indirectes 0,21 € 0,01 €

Preu total redondeado por U  ....................… 0,22 €
11.1.1.10 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 15 kW, compost per armari de

distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.

1,00 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 15 kW, compost per
armari de distribució amb dispositiu d'emergència, amb graus de protecció IP55 i IK10,
5 preses amb dispositiu de bloqueig i els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, Inclús elements de fixació i reglets de connexió. 758,30 € 758,30 €

0,40 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 24,50 € 9,80 €
0,40 h Peó Seguretat i Salut. 20,46 € 8,18 €
2,00 % Costos directes complementaris 776,28 € 15,53 €

3,00 % Costos indirectes 791,81 € 23,75 €

Preu total redondeado por U  ....................… 815,56 €
11.1.1.11 YCS030 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per pica d'acer courat

de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dins d'una
arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm, prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús grapa abraçadora per a la connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

1,00 U Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de
15 mm de diàmetre i 2 m de longitud. 18,00 € 18,00 €

0,25 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,81 € 0,70 €
1,00 U Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,00 € 1,00 €
1,00 U Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre. 74,00 € 74,00 €
1,00 U Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica. 46,00 € 46,00 €
0,33 U Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. 3,50 € 1,16 €
1,00 U Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 2,65 € 2,65 €
0,19 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 24,50 € 4,66 €
0,42 h Peó Seguretat i Salut. 20,46 € 8,59 €
2,00 % Costos directes complementaris 156,76 € 3,14 €

3,00 % Costos indirectes 159,90 € 4,80 €

Preu total redondeado por U  ....................… 164,70 €
11.1.1.12 YPC010 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 2,50x2,40x2,30 m

(6,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i
electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de
tauler en parets, vàter, plat de dutxa i lavabo de dues aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en
dutxa.
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1,00 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de 2,50x2,40x2,30 m
(6,00 m²), composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred;
tancament de xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura prelacada;
coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament
interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lacions de
fontaneria, sanejament i electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs
fluorescents i punt de llum exterior; termos elèctric de 50 litres de capacitat; finestres
corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl contraxapat hidròfug amb capa fenòlica
antilliscant; revestiment de tauler melaminat en parets; vàter, plat de dutxa i lavabo
de dues aixetes, de fibra de vidre amb terminació de gel-coat blanc i pintura
antilliscant; porta de fusta en inodor i cortina en la dutxa. Segons R.D. 1627/1997. 118,00 € 118,00 €

2,00 % Costos directes complementaris 118,00 € 2,36 €
3,00 % Costos indirectes 120,36 € 3,61 €

Preu total redondeado por U  ....................… 123,97 €
11.1.1.13 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 6,00x2,33x2,30 m (14,00

m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.

1,00 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00)
m², composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred;
tancament de xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura prelacada;
coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament
interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lació
d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior;
finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de
xapa galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2
mm i poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets. Segons R.D. 1627/1997. 105,00 € 105,00 €

2,00 % Costos directes complementaris 105,00 € 2,10 €
3,00 % Costos indirectes 107,10 € 3,21 €

Preu total redondeado por U  ....................… 110,31 €
11.1.1.14 YPM010 U 2 radiadors, 10 taquilles individuals, 10 penjadors, 2 bancs per 5 persones, mirall, porta-rotlles, 2

saboneres en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.
0,40 U Radiador elèctric de 1.500 W. 40,36 € 16,14 €
3,30 U Taquilla metàl·lica individual amb clau per roba i calçat. 79,35 € 261,86 €

10,00 U Perxa per vestuaris i/o banys petits. 7,79 € 77,90 €
1,00 U Banc de fusta per 5 persones. 68,25 € 68,25 €
1,00 U Mirall per vestuaris i/o banys petits. 11,36 € 11,36 €
0,33 U Porta-rotlles industrial d'acer inoxidable. 24,36 € 8,04 €
0,66 U Sabonera industrial d'acer inoxidable. 22,35 € 14,75 €
1,24 h Peó Seguretat i Salut. 20,46 € 25,37 €
2,00 % Costos directes complementaris 483,67 € 9,67 €

3,00 % Costos indirectes 493,34 € 14,80 €

Preu total redondeado por U  ....................… 508,14 €
11.1.1.15 YPA010 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús

connexió a la xarxa provisional d'obra, fins a una distància màxima de 8 m.
1,00 U Connexió de servei provisional de lampisteria a caseta prefabricada d'obra. 122,96 € 122,96 €
2,00 % Costos directes complementaris 122,96 € 2,46 €

3,00 % Costos indirectes 125,42 € 3,76 €

Preu total redondeado por U  ....................… 129,18 €
11.1.1.16 YPA010b U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús

connexió a la xarxa general municipal, fins a una distància màxima de 8 m.
1,00 U Connexió de servei provisional de sanejament a caseta prefabricada d'obra. 324,36 € 324,36 €
2,00 % Costos directes complementaris 324,36 € 6,49 €

3,00 % Costos indirectes 330,85 € 9,93 €
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Preu total redondeado por U  ....................… 340,78 €
11.1.1.17 YPA010c U Connexió de servei provisional d'electricitat aèria a caseta prefabricada d'obra. Inclús connexió al

quadre elèctric provisional d'obra, fins a una distància màxima de 50 m.
1,00 U Connexió de servei provisional elèctrica a caseta prefabricada d'obra. 126,36 € 126,36 €
2,00 % Costos directes complementaris 126,36 € 2,53 €

3,00 % Costos indirectes 128,89 € 3,87 €

Preu total redondeado por U  ....................… 132,76 €
11.1.1.18 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia

21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable
en 3 usos.

0,33 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb
filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 34,36 € 11,34 €

0,10 h Peó Seguretat i Salut. 20,46 € 2,05 €
2,00 % Costos directes complementaris 13,39 € 0,27 €

3,00 % Costos indirectes 13,66 € 0,41 €

Preu total redondeado por U  ....................… 14,07 €
11.1.1.19 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,

gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs.

1,00 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, amb
cargols i tacs per fixar ó paramento. 98,36 € 98,36 €

0,10 h Peó Seguretat i Salut. 20,46 € 2,05 €
2,00 % Costos directes complementaris 100,41 € 2,01 €

3,00 % Costos indirectes 102,42 € 3,07 €

Preu total redondeado por U  ....................… 105,49 €
11.1.1.20 YMM011 U Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de analgésico de ácido

acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol
de 96°, flascó de tintura de iode per la farmaciola d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant
el transcurs de l'obra.

1,00 U Bossa per a gel, de 250 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència. 3,66 € 3,66 €
1,00 U Apòsits adhesius, en caixa de 120 unitats, per a reposició de farmaciola d'urgència. 6,60 € 6,60 €
1,00 U Cotó hidròfil, en paquet de 100 g, per a reposició de farmaciola d'urgència. 1,08 € 1,08 €
1,00 U Esparadrap, en rotllo de 5 cm d'ample i 5 m de longitud, per a reposició de farmaciola

d'urgència. 4,50 € 4,50 €
1,00 U Analgèsic d'àcid acetilsalicílic, en caixa de 20 comprimits, per a reposició de

farmaciola d'urgència. 1,50 € 1,50 €
1,00 U Analgèsic de paracetamol, en caixa de 20 comprimits, per a reposició de farmaciola

d'urgència. 1,68 € 1,68 €
1,00 U Ampolla d'aigua oxigenada, de 250 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència. 2,04 € 2,04 €
1,00 U Ampolla d'alcohol de 96°, de 250 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència. 1,62 € 1,62 €
1,00 U Flascó de tintura de iode, de 100 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència. 2,94 € 2,94 €
2,00 % Costos directes complementaris 25,62 € 0,51 €

3,00 % Costos indirectes 26,13 € 0,78 €

Preu total redondeado por U  ....................… 26,91 €
11.1.1.21 YFF020 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat

que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos.
1,00 U Cost de l'hora de xerrada per formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per

tècnic qualificat. 45,00 € 45,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 45,00 € 0,90 €

3,00 % Costos indirectes 45,90 € 1,38 €
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Preu total redondeado por U  ....................… 47,28 €
11.1.1.22 YFF010 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunió de dues hores. El

Comitè estarà compost per un tècnic qualificat en matèria de Seguretat i Salud amb categoria
d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de
Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a.

1,00 U Cost de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. 75,00 € 75,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 75,00 € 1,50 €

3,00 % Costos indirectes 76,50 € 2,30 €

Preu total redondeado por U  ....................… 78,80 €
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1. OBJETE DEL DOCUMENT

L’objecte del present document és la descripció de les instal·lacions elèctriques que es preveuen en la 

execució d’una pista poliesportiva al terme municipal d’Olius. 

La intervenció planteja la construcció del pla de la pista amb formigó, una estructura mixta d’acer i fusta 

laminada, amb coberta de panell sandvitx amb aïllament tèrmic i aplacat lateral amb panells de policarbonat 

opal. 

A les instal·lacions de Baixa Tensió es tindrà en compte el repartiment de les càrregues per aconseguir el 

màxim equilibri en els diversos conductors que integren la instal·lació, així com determinar la subdivisió de 

les possibles pertorbacions que puguin ser originades per avaries, afectant el mínim possible les diferents 

parts de la instal·lació.  

Es considerà com a Local de Pública Concurrència, motiu pel qual la instal·lació complirà amb la ITC BT 28 

del vigent Reglament de BT. 

A l'esquema unifilar de la instal·lació s'inclouen les línies que s'han calculat segons l'esmentat Reglament i a 

més s'indiquen els receptors de la instal·lació i la secció dels conductors, així com les característiques dels 

dispositius de  protecció. 
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3. DADES ADMINISTRATIVES

3.1. RAÓ SOCIAL

Persona o Raó Social: AJUTNAMENT d OLIUS 

NIF:  P2518900B 

Adreça: PLAÇA de l’OLIVERA 1 

Municipi: OLIUS 

Codi postal: 25286 

3.2. ESTABLIMENT 

Adreça: C/ COLOM (Urb El Pi de Sant Just) 

Municipi: OLIUS 

Codi postal: 25286 

3.3 DADES PROJECTISTA I COL·LABORACIÓ

Pere Cuadrench i Tripiana, arquitecte 63331-3 

Ignasi Farràs i Viladrich, enginyer tècnic industrial 18384 CETIM (col·laborador)



Pág. 5 

2339-PV-BT         PISTA POLIESPORTIVA OLIUS   BAIXA TENSIÓ 

4. NORMATIVA EN QUE ES BASA EL PRESENT PROJECTE

En el present Projecte Elèctric, son aplicables les següents Normes y Decrets: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

(Decreto 842/2002 del 2.08.02.)

 Recomendaciones de las entidades de inspección y bicontrol EIC.

 Normativa CEI.

 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

 Recomendaciones Compañía Suministradora Electricidad.

 Real Decreto 1942/93 sobre Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

 Normas particulares para instalaciones de enlace en los suministros de energía eléctrica de Baja

Tensión.

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía.

 Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

 Normativa particular de la Empresa Suministradora de Energía Eléctrica (ENDESA).

 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.

 Reglamento de Calificación Ambiental.

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

 Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y

transporte.

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y

salud en las obras.

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud

en los lugares de trabajo.
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5. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ

5.1. DESCRIPCIÓ 

És planteja la construcció d’una pista poliesportiva coberta amb una orientació nord-est / sud- oest a la 

cantonada nord de la parcel·la municipal descrita. Les dimensions de la coberta plantejada és de 28,40m 

d’amplada i 53,20 m d’allargada. 

Aquesta instal·lació es projecta per tal que permeti la pràctica de diverses disciplines esportives com ara el 

futbol sala (20x40m) i el bàsquet i permeti alhora dur-hi a terme activitats complementàries. Aquesta pista 

es dissenya a partir d’una solera de formigó situada a la cota +706,00, coberta mitjançant una estructura 

de pilars tubulars (20x40cm) fixats amb platines a les sabates de formigó que sostenen jàsseres peraltades 

de fusta laminada 120/240cm de 27,20m de llum. Aquestes cobreixen tota l’amplada de la zona esportiva a 

excepció dels pòrtics hastials que són compostos per varis pilars i bigues de 20x20cm de secció uniforme. 

La coberta lleugera de panell sandvitx se sustenta mitjançant corretges de fusta laminada que en alguns 

indrets formen jous per tal de crear lluernaris que permetin el pas de la llum zenital. 

El projecte contempla una pell de façana decorativa de policarbonat cel·lular opal que envolta tot el perímetre 

de pilars a partir dels 3m d’alçada des de la cota de la pista i fins als 10 m (amagant des de l’exterior les 

vessants de la teulada) Aquest element està previst que deixi passar la llum però no els rajos directes del sòl 

i al mateix temps eviti l’entrada de pluja lateral i el vent. 

També s’ha tingut en compte un recorregut a tot volt de 2m d’amplada al voltant de la pista poliesportiva 

coberta amb baranes de protecció al lateral longitudinal nord de la pista i una rampa d’accés que comuniqui 

el carrer del Colom amb el pla de la pista poliesportiva. 

5.2. SITUACIÓ 

El projecte se situa a la parcel·la municipal situada Carrer del Colom de la urbanització del Pi de Sant Just 

d’Olius, zona d’equipaments E7 ( Sense ús assignat) segon nomenclatura del POUM d’Olius. 

Ref.Catastral: 0285801CG8408N0001OJ 

Altitud: L’esplanada de la pista (nivell +0,00m del projecte se situa a la cota +706,00m. 

5.3. UBICACIÓ I DISTRIBUCIÓ INTERIOR 

La superfície construïda és la pròpia de l’estructura de la coberta que cobreix la pista. Aquesta superfície és 

de 1512,00m2 que resulta de les arestes del rectangle 53,20m x 28,40m. 
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L’entorn pròxim a la pista coberta també es pavimenta en una franja de 2m resultant una superfície 

pavimentada exterior (inclosa la rampa d’accés) de 360,50 m2. 

Els quadres de superfícies es poden consultar als plànols. 
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6. ASPECTES GENERALS DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

6.1. CLASIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ 

Segons l'ITC BT-04 la instal·lació elèctrica projectada està inclosa dins del grup: 

GRUP I : LOCAL DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA, SENSE LIMITACIÓ DE POTÈNCIA 

Així, aquesta instal·lació s’haurà de sotmetre a una inspecció inicial per part d’una entitat de control i 

inspecció, així com a inspeccions periòdiques cada 5 anys. 

El titular de la instal·lació haurà de contractar un manteniment de la instal·lació a través d’una empresa 

certificada per a això i degudament inscrita en el Registre pertinent. Hi haurà un llibre de manteniment on 

s’inscriuran el resultat dels registres i inspeccions realitzades. 

6.2. ABAST DEL PROJECTE 

L’abast del projecte és: 

- Derivació individual .

- Interruptor de control de potència (ICP)

- Quadre General de distribució i subquadres.

- Canalitzacions i conductors

- Instal·lacions d’enllumenat interior

- Instal·lacions de proteccions contra contactes directes i indirectes en els circuits
d’alimentació.

- Instal·lacions de protecció contra Intensitats de curt circuit.

- Xarxa de terres

6.3. SUMINISTRE D’ENERGIA 

L’empresa subministradora és ELECTRA DEL CARDENER SL, que proporciona tensió 3x230/400 V 

(III/50Hz). 
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7. CARACTERÍSTIQUES DE LA  INSTAL.LACIÓ

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions establertes en l’actual Reglament de Baixa Tensió 

(RD 842/2002, del 2 d’Agost), i més concretament amb la Instruccions: 

 ITC BT-28, referent als locals de Pública Concurrència.

 ITC BT-15. Referent a les derivacions individuals.

 ITC BT-22 a 24, referent als elements de protecció.

 ITC BT-19 a ITC BT-21, referent a instal·lacions interiors.

La instal·lació compren el subministrament de energia  elèctrica  a  baixa  tensió  pels  aparells d'enllumenat, 

preses de corrent i necessitats elèctriques de la maquinària instal·lada (previsió futura). 

La tensió d’alimentació del subministrament serà trifàsica a 400-230 V (IV) / 50 Hz. 

Els conductors s’identificaran segons el codi de colors, que indica l’apartat  6.2  de  la ITC-BT-26.  

La unió dels conductors es realitzarà mitjançant borns o regletes de connexió, però mai per retorçat o 

enrrotllament i compliran sempre amb lo indicat en l’apartat 2.11 de la ITC-BT-19.  

A continuació es descriuen les diferents parts que conformen la Instal·lació elèctrica. 
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7.1. PREVISIÓ DE CARREGUES 

L’activitat contempla la instal·lació dels següents equips i maquinària: 

LLUM 1            1155 W 
LLUM 2            1155 W 
80       150 W 
LLUM 3            1155 W 
LLUM 4            1155 W 
EM 2     150 W 
LLUM 5            1155 W 
LLUM 6            1155 W 
LLUM 7            1155 W 
LLUM EXT          1155 W 
RESERVA      50 W 
MEGAFONIA        500 W 
RESERVA      10 W 
END 1       2000 W 
END 2       2000 W 
MANIOBRA         150 W 
TOTAL....     14.250 W 

7.1.1. RESUM DE POTÈNCIES 

Les potències instal·lades agrupades segons els serveis son: 

ENDOLLS 4,66 KW 
IL.LUMINACIÓ 9,59 KW 
TOTAL POTÈNCIA INSTAL.LADA: 14,25  W 

7.1.2. POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE 

La potència màxima admissible vindrà determinada per la potencia màxima admissible per l’IGA general de 

la instal·lació. En aquest cas es preveu instal·lar un IGA de 40 A (400 V Trifàsica), per lo que la potència 

màxima admissible serà: 

POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSBLE 27.200 W 
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7.2. INSTAL.LACIONS D’ENLLAÇ 

7.2.1. ESCOMESA ELÈCTRICA 

Es situarà un armari tipus TMF-1 que allotja el punt de connexió amb la escomesa elèctrica, els elements de 

comptatge i seccionadors. 

D’aquest punt parteix la derivació individual que inclou un equip de mesura i proteccions pel local en la 

mateixa centralització existent. 

7.3. DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

És la part de la instal·lació que subministra energia elèctrica a una instal·lació particular. Comprèn els 

fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i protecció. Està 

regulada per l'ITC-BT-15. 

Aquestes derivacions es troben protegides mitjançant els fusibles ubicats a l’interior de la CGP, i per 

l’Interruptor de Control de la Potència Màxima (ICP), que correspon amb la potència contractada amb la 

companyia distribuïdora. 

7.3.1. CABLES DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

La derivació individual estarà formada per una línia amb cable de coure de 4x10 mm2 Cu RZ1-K(AS) 

0,6/1Kv.. 

INSTAL.LACIÓ D'ENLLAÇ I LÍNIES GENERALS 

Circuit Tensió (V) Línia Proteccions Secció (mm2) 

DERIVACIÓ INDIVIDUAL 400 V III FUSIBLES 4x10mm2 Cu 

Les seccions dels conductors de la línia de derivació individual s'efectuarà d'acord amb les Instruccions 

ITC-BT-12, 13, 14, 15, 16, 17. 

Els conductors a utilitzar seran de coure, aïllats i normalment unipolars, sent la seva tensió assignada 

450/750 V com a mínim. Per al cas de cables multiconductors o per al cas de derivacions individuals en 

l'interior de tubs enterrats, l’aïllament dels conductors serà de tensió assignada 0,6/1 kV. La secció mínima 

serà de 6 mm² per als cables polars, neutre i protecció i d'1,5 mm² per al fil de comandament (per a 

aplicació de les diferents tarifes), que serà de color vermell.  

Els cables RZ1-K  compleixen amb les normatives de seguretat al foc, no propagadors de foc i no 

propagadors de flama, segons norma UNE 21123-2, així com baixa opacitat de fums corrosius. 
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Els conductors RZ1-K son flexibles de coure amb aïllament de Polietilè Reticulat (R), per una tensió 

assignada  de 0,6/1 kV, i coberta de compost de Termoplàstic a base de Poliolefina de baixa emissió de 

fums i gasos corrosius (Z1).  

Pel càlcul de la secció dels conductors de la derivació individual s’ha tingut en compte el criteri de càlcul 

exposat en la ITC BT 15, que preveu una caiguda de tensió màxima permesa del 1 %, pel cas de 

comptadors centralitzats en una mateixa sala. 

7.3.2. DISPOSITIUS GENERALS I INDIVIDUALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ. 

7.3.2.1. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA 

A sortida del quadre del comptador (ubicat a l’interior del local) es situa l’interruptor de control de potència 

(ICP) dimensionat per la potència contractada (ICP (IV) 25 A). 

7.3.2.2. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ 

Els dispositius generals de comandament i protecció se situaran el més a prop possible del punt d’entrada 

de la derivació interior, a les capçaleres dels elements a protegir. Hi trobem: 

 IGA   : Interruptor General Automàtic situat a l’entrada del quadre principal de distribució. (I = 40 A)

 Protecció Contra Sobre-Tensions (Permanents i puntuals) : Disposats en paral·lel al IGA i amb re-

armament sobre aquest dispositiu (segons ITC-BT-23)

 Interruptor Diferencial  per a cada grup de circuits , tal i com es disposa en l’esquema unifilar que

s’adjunta.

 Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cada

un dels circuits interiors.

L’alçada a la qual se situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels circuits, 

mesurada des del nivell del terra, serà de 1 metre mínim. 

Els envoltants dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb un grau de 

protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.  

L'instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa amb caràcters 

indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data en la qual es va realitzar la instal·lació, així 

com la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic. 
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7.4. INSTALACIONS INTERIORS 

7.4.1. QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 

La seva ubicació, a l’interior del local , s’indica en els plànols que s’adjunten. 

La seva instal·lació es realitzarà en zones fora d’accés al púbic i separats dels locals on existeixi perill greu 

d’incendi o pànic. 

El poder de tall, selectivitat i característiques nominals de tots els elements son les indicades en els plànols. 

7.4.2. CONDUCTORS 

Els conductors i cables que s'utilitzin a les instal·lacions seran de coure o alumini i seran aïllats sempre. La 

tensió assignada no serà inferior a 750 V, quan es tracta de conductors en instal·lació dintre de tubs 

protectors i 1000 V , quan es tracta de conductors sobre safata. La secció dels conductors a utilitzar es 

determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt 

d’utilització sigui menor del 3% per a enllumenat i del 5% per als altres usos.

En instal·lacions interiors, per tenir en compte els corrents harmònics deguts a càrregues no lineals i 

possibles desequilibris, llevat de justificació per càlcul, la secció del conductor neutre serà com a mínim 

igual a la de les fases.  

7.4.2.1. IDENTIFICACIÓ DE CONDUCTORS 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que respecta al 

conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els 

seus aïllaments. 

Tots els conductors són de coure i si no s'indica el contrari, són per a una tensió mínima de 750 V. Estan 

sota tub o en canalitzacions protegides aïllants i les seves característiques són les indicades a continuació:  

- Conductor de protecció............. verd-groc 

- Conductor neutre ...................... blau 

- Conductor fase ......................... negre – gris – marró  

7.4.3. SUBDIVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions es dividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries que puguin produir-se 

en un punt d’elles, afectin només a certes parts de la instal·lació, per exemple a un sector de l’edifici, a una 
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planta, a un sol local, etc., per al qual els dispositius de protecció de cada circuit estaran adequadament 

coordinats i seran selectius amb els dispositius generals de protecció que els precedeixin. 

Tota instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons les necessitats, a fi de: 

 evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències d’una fallada.

 facilitar les verificacions, assaigs i manteniments.

 evitar els riscs que podrien resultar de la fallada d’un sol circuit que pogués dividir-se, com per
exemple si sol hi ha un circuit d’enllumenat.

7.4.4. EQUILIBRAMENT DE CÀRREGUES. 

Perquè es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen part d’una 

instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre les seves fases o conductors polars. 

7.4.5. RESISTENCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA. 

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d’aïllament almenys igual als valors indicats a la taula 

següent:  

Tensió nominal instal·lació  Tensió assaig corrent continua (V) Resistència d’aïllament (MW) 
 < 500 V  500  0,50 

7.4.6. CONNEXIONS 

En cap cas no es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple 

retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de 

connexió muntats individualment o constituint blocs o interlínies de connexió; pot permetre’s així mateix, la 

utilització de brides de connexió. Sempre s’hauran de realitzar en l'interior de caixes d’entroncament i/o de 

derivació. 
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7.4.7. SISTEMES D’INSTALACIÓ 

7.4.7.1. PRESCRIPCIONS GENERALS 

Diversos circuits poden trobar-se en el mateix tub o en el mateix compartiment de canal si tots els 

conductors estan aïllats per a la tensió assignada més elevada. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres de no elèctriques, es disposaran de manera 

que entre les superfícies exteriors d’ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm. En cas de 

proximitat amb conductes de calefacció, d’aire calent, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques 

s’establiran de manera que no puguin assolir una temperatura perillosa i, per tant, es mantindran separades 

per una distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues. 

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d’altres canalitzacions que puguin donar lloc a 

condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d’aigua, de gas, etc., llevat que prenguin les 

disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d’aquestes 

condensacions. 

Les canalitzacions hauran d’estar disposades de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a 

les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s’establiran de manera que mitjançant la convenient 

identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir a tota hora a reparacions, transformacions, etc. 

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d’elements de la construcció, tals com a murs, 

envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant protegides contra els 

deterioraments mecànics, les accions químiques i els efectes de la humitat. 

Les cobertes, tapes o envoltants, comandaments i botons de maniobra d’aparells tals com a mecanismes, 

interruptors, bases, reguladors, etc., instal·lats als locals humits o molls, seran de material aïllant. 
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7.4.8. INSTALACIÓ ADOPTADA 

A continuació es descriuen els diferents sistemes de instal·lació adoptats al llarg de la distribució elèctrica 

en Baixa Tensió, complint amb les diferents especificacions de les Instruccions Tècniques del Reglament en 

Baixa Tensió. 

7.4.8.1. INSTAL.LACIÓ SOBRE SAFATA METÈL.LICA 

Es disposarà una safata metàl·lica de 200 mm que discorre per la part lateral i superior del local, de manera 

que distribueix la potencia elèctrica als diferents punts que ho precisen. Aquesta safata es troba connectada 

a la xarxa de terres del local. 

Els cable escollit es cable multi conductor, tal i com s’indica a continuació: 

- INST. AÉREA SOBRE SAFATA METÀL.LICA: RZ1-K (AS) 0,6 – 1 KV  

A partir de la safata , es situen diferents caixes de seccionament que connectaran amb cada punt de 

consum a través d’una instal·lació sota tub protector (deformable en calent , tipus 4321). 

7.4.8.2. INSTAL.LACIONS SOTA TUB PROTECTOR 

El cable escollit serà de tensió assignada 450/750 V, instal·lat sota tub protector. Els tubs seran no 

propagadors de flama i característiques: 

- Tub 2221: per a instal·lacions emportades o dintre de elements constructius

- Tub 4321: per  a instal·lacions de tubs superficials.

El conductor utilitzat per aquests casos es: 

- INST. SOTA TUB : ES07 Z1-K (AS) (750 V) + TUB 

La instal·lació adoptada consisteix en un muntatge sota tub protector que discorre per les parets i sostre. El 

diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a conduir, s’obtindrà de 

les taules indicades en l'ITC-BT-21, així com les característiques mínimes segons el tipus d’instal·lació: 
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Així per a instal·lacions sota tub empotrat el diàmetre mínim d’aquests serà: 

Sección nominal de los 
conductores unipolares (mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 

Número de conductores 

1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 20 

2,5 12 16 20 20 20 

4 12 16 20 20 25 

6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 

16 20 25 32 32 40 

Els registres es destinen únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors dels tubs o servir 

alhora com a caixes d’entroncament o derivació. La unió de conductors es realitzarà utilitzant borns o 

interlínies de connexió, mai per simple retorciment o enrotllament. 
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A continuació es llisten les seccions de cada una de les línies previstes: 

Denominación 
P.Cálculo 

(W)
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección 
(mm²) 

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc
. (%)

C.T.Total 
(%)

DERIVACION IND. 14250 15 4x10+TTx10Cu 36.1 57 0.58 0.58 
2460 0.3 2x4Cu 11.84 40 0.01 0 

LLUM 1 1155 80 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 2.61 2.61 
LLUM 2 1155 70 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 2.28 2.28 

80 150 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.72 17.5 0.42 0.42 
2460 0.3 2x4Cu 11.84 40 0.01 0.6 

LLUM 3 1155 60 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 1.95 2.55 
LLUM 4 1155 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 1.63 2.23 

EM 2 150 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.72 17.5 0.42 1.02 
3465 0.3 2x4Cu 16.67 40 0.02 0.24 

LLUM 5 1155 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 1.31 1.55 
LLUM 6 1155 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 0.98 1.22 
LLUM 7 1155 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 0.98 1.22 

1205 0.3 2x4Cu 5.8 40 0.01 -0.01
LLUM EXT 1155 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 0.98 0.97 
RESERVA 50 10 2x2.5+TTx2.5Cu 0.24 24 0.01 0.01 

510 0.3 2x4Cu 2.76 40 0 0.59 
MEGAFONIA 500 50 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.7 1.29 

RESERVA 10 50 2x2.5+TTx2.5Cu 0.05 24 0.01 0.6 
4000 0.3 2x4Cu 21.65 40 0.02 0.61 

END 1 2000 80 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 24 4.59 5.19 
END 2 2000 80 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 24 4.59 5.19 

150 0.3 2x1.5Cu 0.81 21 0 0.23 
MANIOBRA 150 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.81 17.5 0.07 0.3 
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7.4.9. PRESCRIPCIONS PER A LOCALS HUNITS 

No és d’aplicació. 

7.5. DISPOSITIUS PRIVATS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ  

7.5.1. PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS i SOBRECARREGUES 

Per a la protecció de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits, s’empraran fusibles de 

característiques de funcionament adequades i interruptors amb corba tèrmica de tall i sistema 

electromagnètic, tipus ICP. 

Els dispositius de protecció, s’instal·laran en l’origen dels circuits. 

Les característiques dels esmentats dispositius es reflecteixen en l’esquema adjunt. S’instal·larà un 

interruptor diferencial per cada circuit o grup de circuits.. 

7.5.2. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES 

Per a la protecció contra els contactes directes, s’ha pres la mesura següent: 

 Recobriment de les parts actives de la instal·lació per mitjà d’aïllament apropiat, capaç de conservar

les seves propietats amb el temps, i que limiti el corrent de contacte a un valor no superior a 1

mil·liampere. La resistència del cos humà serà considerada com 2.500 ohms.

7.5.3. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES 

D'acord amb la Instrucció ITC BT 24, totes les masses que accidentalment puguin quedar sota tensió, 

estaran connectades a una presa de terres de manera que la resistència òhmica sigui tal que en cap massa 

no es puguin originar tensions de contacte superiors a: 

24 V. en local o emplaçament conductor (locals molls o humits). 

50 V. en els altres casos (locals secs). 

La xarxa de safates metàl·liques es troba connectada a la xarxa de terres, així com l’estructura metàl·lica del 

local, i el mobiliari metàl·lic (fixe). 
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7.6. INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT 

L’enllumenat de l’equipament contemplarà les següents premisses: 

- Suport de la llum natural: Es disposarà d’un sistema d’il·luminació artificial per mitjà de

llumeneres d’alta eficiència i tecnologia LED, per aconseguir una il·luminació general i il·luminar

els punts de treball.

- Sistemes de regulació: El sistema d’il·luminació interior en funció de l’entrada de llum exterior,

afavorint l’eficiència de la il·luminació natural com a aportació gratuïta, i també en funció de la

presència, per evitar enceses d’espais no ocupats, tot vinculat al sistema de gestió de l’edifici.

Per a la confecció del present projecte seguiran les següents normatives i reglamentacions: 

- CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006 (i posteriors

modificacions)

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002) i Instruccions Tècniques

Complementàries.

7.6.1. NIVELLS D’ENLLUMENAT

Els equips d'enllumenat estan distribuïts per aconseguir els nivells lumínics adequats per a la realització de 

l'activitat específica a cada sala. 

Els nivells d’enllumenat s’ajustaran a les taules i a les disposicions de la UNE – EN 12464-1-2002: Per a 

pavellons esportius s’exigeix un nivell mínim de 300 lux. 

En las instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el nombre de línies 

secundàries i la seva disposició en relació amb el total de les llumeneres a alimentar haurà de ser de manera 

que el tall de corrent en una d’elles no afecti a més de la tercera part del total de llumeneres instal·lades en 

els locals o dependències que s’il·luminen alimentades per aquestes línies. 

De manera que en els locals de pública concurrència les llumeneres estaran repartides en almenys 3 

diferencials per cada zona ocupable pel públic, de forma que l’obertura d’un diferencial no deixi fora de 

servei més de 1/3 de les lluminàries. 

Les línies d’alimentació de les lluminàries d’emergència s’alimentaran d’un magnetotèrmic independent i del 

diferencial que protegeixi les línies d’il·luminació amb més risc (locals on es reuneixi públic, etc.). 

7.6.2. CRITERIS D’ESTALVI ENERGÈTIC 
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Els valors límits d’eficiència energètica de la instal·lació s’ajustaran a les taules següents : 

7.6.2.1. CRITERIS 

Es distribuiran les enceses de manera que s’ajustin al màxim a les necessitats d’enllumenat de cada espai, 

no tant sols a nivell general, sinó específicament en el temps. 

Els espais amb presències puntuals es dotaran amb elements temporitzadors o de detecció de presència per 

a complementar els sistema d’encesa 
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7.6.3. ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

Es preveuran línies independents per realitzar l'enllumenat d'emergència i senyalització. D'acord amb el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió no hi haurà en cap cas més de 12 punts alimentats per la mateixa 

línia en la mateixa planta. 

Les línies i canalitzacions seran del mateix tipus i característiques que l'enllumenat normal i les seccions de 

cable de 2,5 mm² fins a les caixes de connexió dels equips autònoms. Les canalitzacions i caixes de 

derivació seran en tot cas independents de les de força i enllumenat normal; per tant se situaran separadors 

en l'interior de les safates per a la canalització de les línies d'emergència. 

7.6.4. RECEPTORS D’ENLLUMENAT 

La tensió d’utilització serà monofàsica de 230 volts. 

En el cas de les lluminàries suspeses es complirà l'especificat en l'ITC-BT-09 apartat 7.2. 

Per la pista poliesportiva s ha dissenyat una il·luminació mitjançant diferents projectors LED situats a 

l‘alçada de les bigues (8,3 m aprox), de les següents característiques: 

MODEL ACTISON FIT D2 CDP 20000-940 

POTÈNCIA 165 W

FLUXE LLUMINÓS 20.000 lm 

EFICÀCIA 121 lm/W

TEMPERATURA 4000 K

En total s instal·laran 7 files de 7 lluminàries, sent el valor total: 

POT U N TOTAL W / m2 W / m2 / 100 lx 

165 49 8.085 5,42 1,11 (< 4) 

S’adjunta estudi lumínic on es justifica el valor d’enllumenat que s’aconsegueix (> 300 lx) 
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7.6.4.1. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 

El local disposarà d’enllumenat d’emergència sobre les sortides d’evacuació, al llarg dels recorreguts i en 

els punts que ho precisin (sobre quadre elèctric). 

Les instal·lacions destinades a enllumenat d'emergència tenen per objecte assegurar, en cas de fallada de 

l'alimentació a l'enllumenat normal, la il·luminació als locals i accessos fins a les sortides, per a una 

eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que s'assenyalin. L'alimentació de l'enllumenat 

d'emergència serà automàtica amb tall breu. 

Aquest local estarà proveït d'enllumenat d'emergència i evacuació tal com queda reflectit en el plànol 

corresponent d’acord amb el punt 3.3 de la  ICT-BT-028: "Llocs en els quals s'hauran d'instal·lar enllumenat 

d'emergència".  

Els aparells autònoms d'emergència s'encendran automàticament en el cas de fallada de tensió da 

xarxa (inferior al 70%), estant enceses un temps mínim d'una hora i mitja, donant la lluminositat 

suficient a les zones de pas d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Els aparells autònoms amb bateria per a l’enllumenat d’emergència i senyalització seran conformes 

a les normes aplicables (UNE 60598-2-22) i comptaran amb la preceptiva homologació del conjunt 

llumenera, bateria i font d’alimentació, que serà aportat per l’instal·lador juntament amb la 

documentació tècnica de la instal·lació. 

Constaran de dues llums, una d'elles permanentment encesa que farà les funcions de senyalització 

i l'altra s'encendrà automàticament en cas de fallada de tensió de xarxa, estant encesa un temps 

mínim d'una hora, donant una lluminositat suficient als recorreguts d’evacuació. 

L’enllumenat d’emergència garantirà un nivell d’il·luminació mínim de 5 lux en els elements 

d’extinció d’incendis, de 3 lux en la totalitat dels eixos dels recorreguts d’evacuació, i de 0,5 lux en 

qualsevol punt ocupable. 

Les lluminàries d’emergència es col·locaran com a mínim a 2 m del nivell del terra i en tots els 

punts que sigui necessari destacar un perill potencial tals com: les portes existents en els 

recorreguts d’evacuació, en cada tram d’escales, en qualsevol canvi de nivell i en els canvis de 

direcció i interseccions de passadissos. Per més detall, veure la documentació gràfica que 

s’adjunta amb el projecte. 
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7.7. RECEPTORS DE FORÇA 

La tensió d'utilització serà de 230/400  volts. 

S’han determinat les seccions de la instal·lació, considerant la plena càrrega de la mateixa i les 

característiques dels aparells receptors, elegint-se les esmentades seccions amb un ampli marge de 

seguretat als efectes tèrmics o de densitats de corrent admissibles. 

S’ha considerat que els conductors de connexió que alimenten a un sol motor hauran d’estar dimensionats 

per a una intensitat no inferior al 125 per 100 de la intensitat a plena càrrega del motor en qüestió (ITC-BT-

47, apartat 3.1). 

Els motors han d’estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de l’alimentació, 

quan l’engegada espontània del motor, com a conseqüència del restabliment de la tensió, pugui provocar 

accidents, o perjudicar el motor, d’acord amb la norma UNE 20.460 -4-45. Els motors han de tenir limitada 

la intensitat absorbida en l’engegada, quan es poguessin produir efectes que perjudiquessin la instal·lació o 

ocasionessin pertorbacions inacceptables al funcionament d’altres receptors o instal·lacions. 

En general, els motors de potència superior a 0,75 quilowatts han d’estar proveïts de reòstats d’arrencada o 

dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període d’arrencada i el de marxa 

normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les característiques del motor que ha d’indicar la 

seva placa, sigui superior a d’assenyalada en el quadre següent: 

- De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 

- De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

- De 5 kW a 15 kW: 2 

- Més de 15 kW: 1,5 

7.8. NEUTRE EN LES LÍNEES D’ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE B.T. DE LES INSTALACIONS 

INTERIORS 

El conductor principal d'equipotencialitat ha de tenir una secció no inferior a la meitat de la del conductor de 

protecció de secció major de la instal·lació, amb un mínim de 6 mm². Tanmateix, la seva secció pot ser 

reduïda a 2,5 mm² si és de coure. 
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A les instal·lacions interiors la secció del conductor neutre s’ha previst que sigui de la mateixa secció que 

les fases (per cables < 16 mm)), ja que s’ha tingut en consideració l’equilibri de les càrregues 

monofàsiques, sent aquest un dels principals efectes causants de corrents harmònics de retorn pel neutre. 

La unió d'equipotencialitat suplementària pot estar assegurada, bé per elements conductors no 

desmuntables, tals com a estructures metàl·liques no desmuntables, bé per conductors suplementaris, o per 

combinació dels dos. 

7.9.POSADA A TERRA 

La posta a terra s’establirà per tal de limitar la tensió que respecte a terra poden presentar-se en un moment 

donat a les masses metàl·liques i assegurar l’actuació de proteccions i de la instal·lació en general. 

La resistència òhmica haurà de ser tal que a qualsevol massa de la instal·lació no pugui donar lloc a 

tensions de contacte superiors a 24 Volts en locals humits i de 50 Volts en els altres casos d’acord amb la 

instrucció ITC-BT-18. 

Els conductors de derivació des de la xarxa general de terres a les diferents masses, seran de secció igual a 

les fases i amb el mateix aïllament, ja que seran a la mateixa canalització que els conductors d'alimentació. 

Les connexions dels conductors als elèctrodes es realitzaran per mitjà de soldadura aluminotèrmica. 

Les derivacions de les línies generals s'efectuaran mitjançant borns de compressió que assegurin un 

perfecte contacte. 

En tots els casos els conductors de protecció que no formen part de la canalització d’alimentació seran de 

coure amb una secció, almenys de:  

- 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d’una protecció mecànica.

- 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d’una protecció mecànica.

El color del conductor de protecció serà Groc-Verd. 

Tenint en compte que la tensió màxima de contacte permesa per a locals molls és de 25 Volts i sent la 

sensibilitat dels diferencials instal·lats de 30/300 mA, la resistència màxima admissible de posada a terra 

per a la correcta operativitat del sistema de protecció adaptat serà de:  

Ohm83
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ROhm833
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R 

,
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Partint dels valors trobats anteriorment tenim que la resistència total del circuït de terres en el punt més 

desfavorable no pot ser superior a 83 Ohms. 

7.9.1. XARXA DE TERRES A EXECUTAR 

La posada a terra de l’edifici s’ajustarà a tot el que estableix la ITC-BT-18.  s realitzarà un anell de terres 

realitzat amb piquetes de coure i tub de Coure. 

Es tindrà en compte : 

 Posada a terra separada i independent per al centre de transformació.

 Posada a terra separada i independent per a la instal·lació de Baixa Tensió de l’edifici.

 Posada a terra separada i independent per a la instal·lació de parallamps.

La posada a terra garantirà una resistència entre els conductors de protecció i el terreny inferior al que 

estipula el reglament. Es col·locarà un pont de comprovació per a realitzar les mesures periòdiques de 

manteniment del valor de la resistència a terra de la xarxa abans d’arribar a les barres equipotencials dels 

quadres. 

Es preveu un sistema de protecció catòdica del conductor i piques de terra soterrades per a prolongar la 

vida útil del sistema de posada a terra. 

Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s'hi arribarà amb un conductor de coure d'igual 

secció i tensió nominal que els conductors actius inferiors o igual a 16 mm2 i de secció la meitat per a les 

seccions dels conductors actius superiors a 16 mm2. L'aïllament exterior del cable de protecció serà, en 

general, de color verd - groc. 

A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de protecció i maniobra, 

maquinària i lluminàries, així com els motors, i equips. Les connexions es realitzaran o be amb terminal 

cargolades o be amb soldadura aluminotèrmica. No s'interrompran els circuits de terra amb seccionadors, 

fusibles, interruptors manuals o automàtics 

Les safates metàl·liques i el fals terra estaran units a la xarxa a terra mitjançant un conductor de coure nu de 

16 mm2.  



Pág. 27 

2339-PV-BT         PISTA POLIESPORTIVA OLIUS   BAIXA TENSIÓ 

8. CUMPLIMIENT DE LA ITC-BT-28

La instal·lació elèctrica haurà de complir amb la ITC-BT-28, per a local de pública concurrència.  

El nombre de línies secundàries i la seva disposició en relació amb el total de làmpades a alimentar haurà de 

ser tal que el tall de corrent en qualsevol d’elles no n’afecti més de la tercera part del total de làmpades. 

La font d’energia per als serveis de seguretat es realitza mitjançant aparells autònoms per a una autonomia 

d'1 hora, constant la instal·lació amb proteccions contra els contactes indirectes. 

El local disposa com es reflecteix en plànols d’enllumenat d’emergència, i preparat per a que quan hi ha un 

error en el subministrament o baixi llevat del 70% entre en funcionament. Per l’activitat a desenvolupar el 

local comercial haurà de comptar amb: 

- Enllumenat de Seguretat:

o D’evacuació.

o D’ambient / Antipànic.

No serà necessària la instal·lació d’un enllumenat de reemplaçament. 

Aquest enllumenat té una luminància mínima d'1 lux en els eixos passos principals, a més disposa al local 

als llocs on es troben els equips de protecció contra incendis de més de 5 lux d’il·luminació. 

Els aparells autònoms compliran amb les normes UNE-EN 60.598 -2-22 i UNE 20.392 i 20.062, a més no 

podran ser alimentats més de dotze emergències per un mateix circuit i el seu interruptor automàtic no haurà 

de tenir una intensitat nominal de més de 10 A, havent de separar-se com a mínim en dues línies diferents 

encara que seu numero sigui inferior a 12. 

El quadre elèctric es col·locarà en llocs no accessibles al públic i separats dels locals de risc d’incendis i o 

pànic. 

El quadre general disposarà de dispositius de comandament i protecció adequats a cada línia d’alimentació. 

Les canalitzacions s’hauran de realitzar segons l'ITC-BT-019 i 20. 

Els conductors hauran de ser no propagadors d’incendis i fums, així com d’opacitat reduïda complint les 

normes UNE 21.123 i UNE21.10002. 

Els elements de conducció seran segons les normes UNE 50.085-1 i UNE-EN 50086-1.Els cables elèctrics 

per donar servei als elements de seguretat seguiran les normes UNE-EN 50.200 i UNE 21.123. 
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9. PROTECCIÓ DELS LLAMPS

L’objectiu de la instal·lació, és protegir tot el recinte contra eventuals descàrregues elèctriques sobre el 

mateix, canalitzant-les cap a terra.  

Caldrà instal·lar parallamps en aquells edificis que superin els 43 metres d’alçada, en els quals es manipulin 

substàncies tòxiques, radioactives, explosives o fàcilment inflamables i en tots aquells casos en que la 

freqüència esperada d’impactes Ne sigui superior al risc admissible Na. 

Ne = Ng·Ae·C1·10-6 [n’impactes/any] 

Ng = densitat impactes (impactes / km2) , Ng = 4 

Ae = Superficie de captura edifici aïllat :  Ae =446  

C1 = Ceof relacionat amb entorn ,per a edifici aïllat : C1 = 1 

D altra banda el Risc admissible (Na), s’obté: 

Na = 5,5 / (c1xc2xc3xc4) x10-3 

Del que s’obté :  

- Freqüència esperada de impactes (Ne): 0.038601 impactes/any

- Risc admissible (Na): 0.011000

Per tant, ja que la freqüència esperada es superior al Na, caldrà una instal·lació de para-llamps. 
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10. CÀLCULS JUSTIFICATIUS

10.1. FÒRMULES USADES PER AL CÀLCUL 

Les seccions per a les diferents línies ampliades que s’indiquen en els esquemes de cada quadre, s’han 

calculat tenint en compte les prescripcions reglamentàries i especialment:  

- Intensitat màxima de servei.

- Intensitat màxima de curtcircuit previsible.

- Factors de correcció per agrupament, forma d’instal·lació, tipus de càrrega, etc.

- Caigudes de tensió màximes admissibles.

El càlcul de les intensitats de servei, s’ha realitzat segons es descriu: 

Línies trifàsiques: 

 cos3cos3 





V

P

U

P
I

Línies monofàsiques: 

cos


V

P
I

On es: 

P = Potencia total en W.  

V = Tensió en volts (en trifàsic entre fase i neutre).  

U = Tensió en volts entre fase i fase en trifàsic.  

Cos α = Factor de potencia (s’estima 0,8 en instal·lacions normals 1 si es resistència pura).  

Amb la intensitat calculada entrem a la taula  corresponent trobem la secció de cable que l’admet. 

Per al càlcul de les caigudes de tensió, s’han utilitzat les fórmules indicades a continuació. Els càlculs s’han 

previst a plena càrrega, i s’han fet a partir de les fórmules següents: 
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Així doncs, la caiguda de tensió la calcularem de la següent forma: 

Càrregues trifàsiques: 

VSK

lP
e




  LÍNEES TRIFÁSIQUES 

e = Caiguda de tensió en l’extrem de la línia, en volts 
P = Potencia en Vats  
l = Longitud de la línia en metres.
K = Conductivitat. Cu = 56 ; Al = 35
S = Secció de la línia en mm2 

V = Tensió entre fases

Càrregues monofàsiques: 

VSK

lP
e





2

 LÍNEES MONOFÁSIQUES 

on: 
e = Caiguda de tensió en l’extrem de la línia, en volts 
P = Potencia en Vats  
l = Longitud de la línia en metres.
K = Conductivitat. Cu = 56 ; Al = 35
S = Secció de la línia en mm2 

V = Tensió monofàsica
Les dades particulars de cada una de les línies de distribució ampliades, s’indiquen en els plànols 

corresponents de les mateixes que s’adjunten al present projecte. Ja que es tracta d’una nova instal·lació en 

les quals s’han previst proteccions instal·lades per utilitzar-les com a línies de reserva per a l’ampliació o 

instal·lació d’un nou equip. 

La caiguda de tensió que es produeix en cada línia ha de ser controlada per evitar que als aparells receptors 

els arribi una tensió massa baixa per al seu funcionament normal. 

Els càlculs de la INTENSITAT DE CURT CIRCUIT s’han realitzat a partir de considerar l’origen de la 

instal·lació la sortida del transformador. 

Així doncs, per conèixer la intensitat de curtcircuit en un punt se sumaran les resistències i reactàncies 

situades aigües a dalt del mateix, per conèixer la seva impedància. 

 RT = R1 + R2 + R3 + ... + Rn 

 XT = X1 + X2
  + X3 + ... + Xn 

 Z2 = )( 22 XR 
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Una vegada conegudes s’aplicarà la següent fórmula, considerant el cas més restrictiu d’un curtcircuit entre 

tres fases.

Icc1≤ 0,5 Icc3 

Icc2= 0,87 Icc3 

 Icc= U0 / ( 3 x Z ) 

U0 = Tensió entre fases. 

R = Resistència de la línia 

X = Reactància de la línia 

Z = Impedància de la línia 

Icc1 = Intensitat de curtcircuit unipolar 

Icc2 = Intensitat de curtcircuit bipolar 

Icc3 = Intensitat de curtcircuit tripolar 

La intensitat de curtcircuit dels elements de protecció haurà de ser superior a la Intensitat de curtcircuit 

calculada per a cada línia, de manera que s’asseguri un correcte dimensionament d’aquests elements de 

protecció i les seves línies. 

La temperatura màxima a suportar en curtcircuit no ha de ser superior a 60ºC per a aïllament de PVC i de 

85ºC per a la resta d’aïllaments. El temps en aquesta situació i segons la Norma UNE 20460-4-43, no ha de 

superar 5 segons i es pot calcular mitjançant la següent fórmula: 

 s
I

S
kt

C

2











t = temps en segons 

k = Coeficient (k=115, per a conductors de coure amb aïllament de PVC) 

S = Secció del conductor en mm2 

IC = intensitat de curtcircuit admissible (Ver taules norma UNE) 

La intensitat del curtcircuit (IC) admesa pel conductor ha de ser superior a la intensitat del fusible (If). 
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10.2. CÀLCUL DE LES LINEES DE DISTRIBUCIÓ 

S’ha considerat una caiguda de tensió màxima en les línies de distribució d’un 3% per a enllumenat i del 5% 

per als altres usos, seguint les normes assenyalades en l'ITC-BT-19. 

Cada derivació s’ha comprovat els següents paràmetres : 

- Criteri de Intensitat màxima:

o Comprovació de la Intensitat com a màxim. admissible per cable, segons ITC-BT-19,

davant la intensitat de càlcul.

- Dimensionat del Interruptor de Protecció:

o Intensitat de tall superior a la Intensitat com a màxim calculada, en condicions std.

o Intensitat de tall inferior a la Intensitat com a màxim. per cable, segons ITC-BT-19.

- Criteri de caiguda de tensió:

o Càlcul de la c.d.t. per a les línies de força i enllumenat.

- Criteri de la Intensitat de Curtcircuit:

Els càlculs de les línies es justifiquen als Fulls de Càlcul adjunts. 

10.3. TAULA DE CÀLCUL 

Mitjançant el full de càlcul adjunt es verifica el correcte dimensionament de les línies de distribució i els seus 

elements de protecció, sota les hipòtesis anteriorment descrites segons les fórmules de càlcul vigents. 

Com s’aprecia a la taula, les línies estan dissenyades correctament i compleixen amb tots els criteris 

verificats. S’adjunta, a més, esquema unifilar de la instal·lació, on es descriuen també els elements de 

protecció instal·lats. 
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AMIDAMENTS 



Obra:

Codi Tipus U Resum Quantitat Preu (€) Import (€)

EM-2339-
PVOL

Capítol

INSTAL.LACIONS

IE Capítol

IEP Capítol

IEP010 Partida U 1,000

IEO Capítol

IEO010 Partida m 5,000

IEH Capítol

IEH012b Partida m 450,000

IEH012c Partida m 150,000 2,19 328,50

IEC Capítol

IEC010 Partida U 1,000

IEL Capítol

IEL010 Partida m 10,000

IED Capítol

IED010 Partida m 5,000

IEI Capítol

IEI040 Partida U 1,000

IEI050 Partida U 4,000

III Capítol

III150 Partida U 49,000

Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T) de 4 unitats, estanca, tipus Schuko, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma mitja, intensitat assignada 16
A, tensió assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color a definir; instalꞏlació en superfície.

Endolls 

IL.LUMINACIÓ INTERIOR

Lluminària suspesa.

Subministre i instal.lació de panells LED de 150x 30 cm units en parells a excepció de la zona de lluernaris / Suspeses per sobre pla inferior encavallada de fusta / 16.000
lm / 140 lm/W3 enceses independents en el sentit transversal ( encesa 1/2/3). Exigència ilꞏluminació pla de pista >500lx. Protecció contra pilotes segons DIN 18032-3.
Reproducció cromàtica CRI80, CRI90

Línia general d'alimentació.

Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de
coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència
a compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Colꞏlocació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Derivacions individuals

Derivació individual.

Derivació individual monofàsica fix en superfície per habitatge, delimitada entre la centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de
comandament i protecció de cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígid, de 30x40 mm. Inclús accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Colꞏlocació i fixació de la canal protectora. Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Instalꞏlacions interiors

Xarxa de distribució interior i protecció per PISTA ESPORTIVA.

Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 550 m², composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa
de superfície de material aïllant sense porta, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i
precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 7 interruptors diferencials de 40 A, 13 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 16 A, 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure RZ1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm², en safates perforades d'acer galvanitzat, els forats de la qual representen menys del 30% de la superfície: 7 circuits per
enllumenat, 2 circuits per preses de corrent, 2 circuits per enllumenat d'emergència; . Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Colꞏlocació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. Colꞏlocació i fixació de les safates. Colꞏlocació de caixes
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Colꞏlocació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Xarxa de connexió a terra per a estructura de l'edifici composta per 80 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de
terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 68 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els
pilars de formigó a connectar i 3 piques per xarxa de presa de terra formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud,
soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. Inclús, grapes abraçadora, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de
terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Canalització de la DI

Canalització.

Canalització de canal protectora d'acer, de 50x95 mm. Instalꞏlació fix en superfície. Inclús accessoris.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació de la canal protectora.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Cables Instal.lació Interior

Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Caixes generals de protecció

Caixa de protecció i mesura.

Subministrament i instalꞏlació en peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge unifamiliar o local, de caixa de protecció i mesura CPM2-D4, de fins a 63 A
d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs
ultravioletes, per a instalꞏlació a la intempèrie. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Colꞏlocació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Línies generals d'alimentació

INS ELÈCTRICA

Connexió a terra

Xarxa de connexió a terra 

PISTA POLIESPORTIVA OLIUS

Pressupost

PISTA POLIESPORTIVA OLIUS



III150 Partida U 10,000

IP Capítol

IPE010 Partida U 1,000

Subministrament i instalꞏlació en superfície en zones comuns de lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de
245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de
Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació

Protecció enfront el llamp

Parallamps de punta Franklin.

Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps tipus Franklin, amb semiangle de protecció de 25° per a un nivell de protecció 1 segons DB SUA
Seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE), colꞏlocat en paret o estructura sobre màstil telescòpic d'acer galvanitzat en calent, de 8 m de longitud, 2" de diàmetre en la
base i 1 1/2" de diàmetre en punta. Inclús suports, peces especials, platina conductora de coure estanyat, vies d'espurnes, comptador dels impactes de llamp rebuts, peça
d'adaptació capçal-màstil i acoblament capçal-màstil-conductor, de llautó, per a màstil de 1 1/2" i baixant interior de platina conductora de 30x2 mm, tub de protecció de la
baixada i presa de terra amb platina conductora de coure estanyat.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació del màstil. Execució de la connexió a terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Enllumenat d Emergència
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PLEC DE CONDICIONS  
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12. PLEC DE CONDICIONS GENERALS

12.1. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE REFERENCIA 

L'instal·lador s'haurà d'atenir en l'execució dels treballs en les condicions especificades als capítols del Plec 

de Condicions, respecte a les Condicions que han de reunir els materials, forma d'execució de les obres i 

instal·lacions, normatiu d'assaigs a què s'hauran de sotmetre les obres realitzades i condicions de recepció 

de les mateixes. 

En aquells punts no assenyalats explícitament als articles del Plec de Condicions de l'obra, s'haurà d'atendre 

les condicions específiques dels texts oficials que s'indiquen a continuació: 

a) Generals.

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 Ordenances de l'Ajuntament al Terme Municipal del qual correspon l'obra. 

b) Instal·lacions.

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 Instruccions ITC-BT, complementàries al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 Normes UNE. 

 Normes particulars de l'empresa subministradora d'energia elèctrica. 

 Normes tecnològiques de l'edificació (NTE) del Ministeri de l'Habitatge. 

 Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

12.2. CUADRES 

12.2.1. ANCLATGES 

Quan les condicions de muntatge facin necessari que els quadres de distribució es recolzin en el terra, no 

s'admetrà en cap cas, el contacte directe entre ambdós. Es construirà un sòcol o peana, bé d'obra o bé 

metàl·lica, amb una altura mínima de 8 cm sobre la qual es recolzaran i ancoraran els quadres. 

Quan per la seva mida o condicions hagin de ser penjats de parets o murs, aquests seran incombustibles i 

els quadres es faixaran fortament a fi d'evitar que es moguin o desprenguin. 
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12.2.2. CONSTRUCCIÓ I ACABATS 

Per regla general, els quadres seran accessibles per la seva part davantera mitjançant portes proveïdes de 

pany normal o amb clau, segons les necessitats. Quan les dimensions del quadre ho facin necessari, es 

disposaran portes en els laterals i cara posterior, de manera que l'aparell sigui perfectament accessible a 

tota hora. 

Totes les portes i elements per les que es pugui tenir accés a l'interior dels quadres, estaran proveïts d'una 

junta d'estanquitat de material elàstic no degradable, de tal manera que el conjunt tingui protecció IP-54. 

Per al convenient aireig de l'interior dels quadres de distribució, es disposaran finestretes en forma de 

gelosia, col·locades preferentment en els laterals, de manera que permetin l'entrada d'aire però que 

impedeixin l'accés de cossos estranys. 

En l'interior de cada mòdul es preveurà un trepant, preferentment en el bastidor, a efectes de posar el quadre 

a terra mitjançant cargol. 

Els quadres estaran perfectament dimensionats per contenir còmodament l'aparellatge i, llevat d'en els casos 

en els quals s'indiqui expressament, es preveurà un espai no menor del 20% de superfície a tall de reserva. 

La carcassa metàl·lica, prèviament desengreixada, serà tractada contra l'oxidació amb dues capes 

d'imprimació antioxidant. 

Posteriorment es pintarà del color o colors que oportunament s'indiqui. 

12.2.3. CUADRES DE DISTRIBUCIÓ DE FORÇA MOTRIU 

L'aparellatge elèctric es disposarà de forma adequada per aconseguir un fàcil accés al mateix en cas 

d'avaria. Estarà dotat de solidesa necessària per resistir els esforços mecànics produïts pels corrents de 

curtcircuit, cas de produir-se aquest. 

A excepció dels elements d'accionament (interruptors de comandament, botons, làmpades pilot, etc....) no 

es permetrà la col·locació d'aparellatge elèctric a les portes dels quadres, llevat d'indicació de la Direcció 

Facultativa. 

Normalment es preferiran els quadres amb porta superior practicable, en l'interior de la qual s'ubicarà 

l'aparellatge auxiliar de mesura. En la part exterior aniran ubicats els aparells de mesura junt amb els seus 

corresponents commutadors, cas que existeixin. 

A la part del quadre que s'indiqui, es disposarà espai suficient per a la ubicació dels borns de connexió, de 

tal forma, que permetin fàcilment l'entrada i connexió de les diferents línies elèctriques. 
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Tot el cablatge interior del quadre discorrerà per canaletes de PVC amb tapa, de la mida adequada per als 

cables que han de passar i preveient sempre espai de reserva per a possibles ampliacions. No es permetrà 

més cable vist que el necessari per a la connexió de l'aparamenta situada a les portes, i anirà unida per mitjà 

de cinta helicoïdal del diàmetre adequat a la magnitud de la trena. 

Així mateix, tots els cables de connexió aniran numerats amb indicatius a l'efecte, d'acord amb la numeració 

facilitada en els plànols, a fi que a tota hora puguin ser identificats els circuits elèctrics. Així mateix, es 

numeraran els borns per a les línies que surtin dels quadres. 

Els elements d'accionament i senyalització ubicats a la part exterior del quadre aniran degudament retolats 

amb plaques gravades de metall o PVC de forma fàcilment llegible. 

L'aparellatge situat en l'interior del quadre, haurà de ser retolat únicament amb l'ítem especificat en els 

plànols d'execució amb un sistema que asseguri la seva permanència. 

Cada mòdul del quadre haurà de comptar amb una perfecta posta a terra, utilitzant el trepant que a tal 

finalitat es preveu al bastidor del mateix, el cable de presa de terra s'unirà sòlidament al quadre per mitjà 

d'una terminal d'anella i un cargol amb una femella i volandera. 

Es disposarà en cada mòdul una barra de connexió de terra, a aquesta borna, o una platina de coure 

empalmada a ella, es connectaran les terres de cada un dels circuits que surten del quadre. 

12.3.  LÍNEES 

12.3.1. CONDUCTORS 

Els conductors seran de coure electrolític pur, segons es prescriu en cada cas. Les unions bimetàl·liques es 

realitzaran de manera que no puguin quedar afectades per efecte de dilatació. La tolerància a la secció real 

serà del 3% en més i de l'1,5% en menys, entenent-se per secció la mitja de la mesura en diversos punts i 

en un rotlle. Si en un sol punt la secció és d'un 3% menor que la normal, el conductor no serà admès. 

La conductivitat òhmica del coure serà del 98% de la del patró internacional. La càrrega de ruptura del cable 

ja acabat no serà inferior a 3 Kg./mm2. de secció i l'allargament permanent en el moment de produir-se la 

ruptura no serà inferior al 20%. 

La totalitat de cables emprats s'ajustaran al tipus RV 0,6/1 kV segons UNE 21.029 quan discorrin a l'aire o 

sobre safata, i al tipus V 750 F segons norma UNE 20.003, 21.011 i 21.022, quan discorrin sota tub. 

Quant a les barreges que constitueixen a l'aïllament i la coberta, respondran a les característiques definides 

en els assaigs segons norma UNE 21.117. 
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Les línies que necessàriament hagin de transcórrer per l'exterior a la intempèrie, podran realitzar-se de les 

següents maneres: 

a) Cable amb aïllament de PVC tensió 1.000 V tipus RV 0,6/1 kV segon/UNE, en l'interior de tub d'acer galvanitzat,
si queda a la intempèrie amb possibilitat de ser sotmès a esforços dinàmics.

b) El mateix cable armat amb fleixos i amb l'armadura posada a terra si queda lliure d'accions mecàniques i del
possible abast de rosegadors.

c) El mateix cable, sense armar, sota tub o canalització de fibrociment o similar enterrat a una profunditat mínima
de 70 cm, en zones de jardineria i d'1 m en vials de pas de vehicles.

Amb caràcter general la secció mínima serà d'1,5 mm2. En el cas que substitueixi el cable tripolar per 

cables unipolars, aquests es portaran en terna triangular i del tal manera que estiguin permanentment en 

contacte les seves cobertes. S'interpretarà per secció equivalent la que tingui la mateixa secció física, no la 

que admeti la màxima densitat de corrent. 

 L'aïllament dels cables RV 1.000 tindrà una rigidesa dielèctrica suficient per garantir una tensió de servei de 

600 / 1.000 (fase-terra/entre-fases), i una tensió de prova de 4.000 V aplicada entre conductor i aigua 

durant 15 minuts després d'haver estat el cable submergit durant 12 hores. 

Als cables V 750 i 750 F, els valors de servei i d'assaig seran respectivament 750 V entre fases i 2.500 V 

d'assaig. 

El material aïllant serà a base de PVC amb additius plastificants i estabilitzants que elevin la seva resistència 

a l'envelliment tèrmic. La instal·lació d'aquests cables s'ha de realitzar a temperatures no inferiors als 5º C. 

L'aïllament exterior dels conductors serà de color, corresponent al següent a codi: 

Fase R: Negre. 

Fase S Marró. 

Fase T: Gris. 

Neutre: Blau.

Terra: Groc - Verd. 
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12.3.2. LÍNEES SOBRE SAFATES 

S'utilitzaran safates metàl·liques protegides contra l'oxidació, admetent-se qualssevol dels dos procediments 

següents: 

a) Galvanitzant SENDZIMIR: Consisteix a utilitzar planxa d'acer dolç, laminat fredament, galvanitzat en

banda per procediment SENDZIMIR en continu. El seu revestiment normal serà de 381 gr./ m2. de Zn

doblegui cara, acabat en estrella. Aquest revestiment, a causa de l'excel·lent adherència del zenc a l'acer

permet qualsevol conformat i perfilat, sense que per això perdi la seva gran resistència davant les

diferents condicions ambientals.

b) Plastificat per sinterització: la planxa, una vegada mecanitzada, és sotmesa a un procés de sinterització

plàstica amb PVC. Aquest recobriment aplicat a cop calent presenta una gran adherència i molt

interessants característiques mecàniques. Resulta pràcticament inatacable pels ambients més

corrosius.

No s'admetran safates amb una espessor de xapa inferior a un mil·límetre. L'altura dels seus laterals serà 

d'un mínim de 40 mm 

S'empraran safates perforades a fi d'evitar l'acumulació de la pols i afavorir, alhora, la refrigeració dels 

conductors. També serà factible la utilització de safates tipus "escala" sempre que s'eviti la formació de 

gandules en l'estesa dels conductors. 

Les safates es dimensionaran d'acord amb el nombre de cables a instal·lar, sent de caràcter obligatori el 

preveure un espai de reserva del 20% de l'amplitud total, per a futures ampliacions. D'altra banda, s'hauran 

de respectar les càrregues màximes per metre lineal, de manera que a tota hora es respectin i no se 

sobrepassin les característiques donades pel corresponent subministrador de la safata. 

Els suports, tant siguin de sostre com de paret, se situaran en una distància entre si que mai no podrà 

excedir d'un metre. Per regla general s'utilitzaran els recomanats pel fabricant si bé s'acceptarà la col·locació 

d'un altre tipus de suport, sempre i quan la Direcció Facultativa consideri que compleixen les adequades 

condicions per al servei a què es destinen. 

Per regla general, s'instal·laran safates segons plans horitzontals evitant en la mesura possible la col·locació 

de safates segons plans verticals. No s'acceptaran canvis de direcció o de pla que representin arestes vives, 

a fi d'evitar danys a la coberta dels conductors. 

Per a això es realitzaran els canvis de direcció o pla, adaptant la forma de les safates en els trams 

corresponents a arcs de circumferència o a la forma de línies trencades amb angles màxims de 45è. 
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L'ús de safates amb tapa serà opcional, segons sigui la instal·lació a realitzar, o segons siguin les 

condicions de treball, depenent tot això del criteri a seguir en el moment de projectar les instal·lacions. Per 

contra, serà d'ús obligatori la safata amb tapa en aquells trams de la instal·lació en els quals es realitzin 

baixants amb safata a motors o quadres de maniobra. En aquests trams serà obligatori col·locar tapa, com a 

mínim, fins una altura de 3 m sobre el terra, a fi de protegir els conductors. 

Si per necessitats del muntatge s'han de col·locar unes safates sobre d'altres, se situaran de manera que 

entre elles quedi una distància suficient o per poder treballar còmodament en la que ocupa la posició 

inferior. 

Les safates portacables portaran a tot el llarg del seu recorregut un cable de terra grapat a elles i seguint les 

desviacions que realitzi la safata. 

12.3.3. LÍNEES SOTA TUB 

Les instal·lacions, quan no discorrin per safata, seran en la seva totalitat vistes, es realitzaran amb tubs de 

PVC roscable i curbable a cop calent, o bé, segons sigui la instal·lació, amb tub d'acer galvanitzat, especial 

per a instal·lacions elèctriques. 

En cap cas no s'admetran instal·lacions vistes amb tubs de plàstic semirígid o flexible. 

Totes les unions es realitzaran amb mangitos o roscats a pressió o una altra disposició al llarg de la 

generatriu que garanteixi el contacte continuat sense cap fissura. En el muntatge totes les unions quedaran 

segellades mitjançant pasta ASADUR o producte similar. 

En les entrades dels tubs a les caixes s'empraran femelles en la part exterior i interior, a més de protector de 

fils en la part interior. Tot això de material plàstic aïllant del mateix tipus que el tub i de manera que el 

conducte quedi fermament fixat a la caixa sense possibles moviments. A aquest finalitat s'acceptaran altres 

solucions, d'acord amb el tipus de caixa emprada en cada cas. 

Tots els talls es practicaran en angle recte. No es permetrà que quedin fils de rosca en descobert. Els colzes 

doblegats o desviacions s'evitaran sempre que sigui possible. Quan siguin imprescindibles es realitzaran 

amb eines apropiades (molles espirals d'acer, etc...) sense que en cap tram de la corba es deformi la secció 

del tub. 

Als recorreguts paral·lels a canonades d'aigua, calefacció, etc... la distància mínima a aquests serà de 300 

mm 

En el cas que hagin de discórrer superposades i en els encreuaments, la instal·lació elèctrica discorrerà pel 

nivell superior. 
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Els suports dels tubs s'efectuaran amb claus de cap roscat fixats amb càrrega impulsora i abraçadores 

roscades a aquests, no estant distanciats entre si en cap cas més de 0,75m. 

L'adjudicatari adoptarà pel seu compte les mesures necessàries perquè en el transcurs de l'obra no 

s'acumuli pols, guix o escombraries als tubs, accessoris i caixes. 

Els filferros fiadors per al pas de cables en cap cas no es col·locaran abans de situar el tub. 

Els conductors seran circulars, amb tolerància del 5% en el seu diàmetre respecte a l'indicat pel fabricant. 

Els radis mínims de curvatura per als tubs seran:  

DIÁMETRE NOMINAL RADI DE CURVATURA 
11 110 mm
13 120 mm
16 135 mm
21 170 mm
29 220 mm
36 250 mm
48 300 mm

12.3.4. CAIXES DE DERIVACIÓ I UNIÓ 

Seran de material sintètic incombustible i aïllant. S'utilitzaran en muntatge de superfície. Les tapes seran 

cargolades, no admetent-se caixes amb tapa a pressió. Les seves dimensions mínimes seran d'acord amb 

el diàmetre nominal del tub major que passi per les mateixes, segons la taula següent:  

DIÁMETRE NOMINAL TUB MÁXIM DIMENSIONS MÍNIMES 
11 90 x 90 x 40 mm 
13 110 x 110 x 48 mm 
16 110 x 110 x 48 mm 
21 130 x 130 x 48 mm 
29 150 x 150 x 65 mm 
36 150 x 150 x 68 mm 
48 215 x 110 x 77 mm 

Totes les caixes d'entroncament, fins i tot les encastades més petites, inclouran interlínia de borns de 

connexió. 

En cap cas no es permetran derivacions sense ús de caixes d'entroncament. En el seu muntatge un es 

cuidarà de mantenir el grau de protecció IP-55 general per a tota la instal·lació elèctrica, evitant 

deterioraments de juntes, premsaestopa, etc. si bé, quan les necessitats el requereixin, es podran utilitzar 

arquetes metàl·liques amb fons desmuntable, a fi d'evitar l'haver de seccionar els conductors. En aquest cas 

es disposaran de borns de derivació adequats. 
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Quan els conductors que entren i surten de les caixes de derivació ho facin sense tubs de protecció, serà de 

caràcter obligatori l'instal·lar les corresponents premsaestopes, no admetent-se cap instal·lació sense ells. 

Tots els entroncaments de conductors es faran a les caixes corresponents. Totes les interlínies de borns 

aniran cargolades al fons de la caixa sense perforar-la, no permetent-se clemas soltes sense fixar. Tampoc 

no s'admetran entroncaments entre conductors per retorçat i encintat posterior. 

Els cables dins de les caixes es pentinaran per presentar una aparença correcta. No es permetrà que els 

cables passin rectes per les caixes, a fi de disposar cable suficient per a entroncaments, connexions, etc.., 

que puguin precisar-se en el futur. 

No s'admetran les caixes que presentin defectes o ruptures bé sigui d'origen, transporti o ocasionats durant 

el muntatge. 

Les premsaestopes a utilitzar per a l'entrada de cables seran d'allotjament cònic, no admetent-se els 

d'allotjament pla. 

12.3.5. PRESES DE CORRENT 

Quan per naturalesa del projecte s'hagin d'instal·lar preses de força, es considerarà en primer lloc les 

característiques de les mateixes en relació amb l'índole del lloc on s'instal·lin. 

Hauran d'estar col·locades en llocs accessibles per protegir-les contra cops o qualsevol classe de 

manipulacions estranyes. 

Totes les preses de força, tant monofàsiques com trifàsiques, estaran proveïdes de la corresponent posta a 

terra, tant a la seva carcassa com en la base d'endoll pròpiament dit. 

Per regla general es procurarà la instal·lació de preses de força dotades de tallacircuits fusibles i 

d'interruptor de seguretat que impedeixi la connexió o desconnexió en càrrega de la clavilla. 

Les clavilles de connexió estaran construïdes de manera que en el moment d'efectuar aquella es connecti 

primer la presa de terra i després les fases actives. Viceversa en la desconnexió, primer les fases actives i 

després la presa de terra. terra. 
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12.3.6. INSTAL.LACIONS EMPOTRADES 

Quan per condicions d'estètica, decoració o derivat de la naturalesa de la zona en la qual es realitzi la 

instal·lació sigui necessari encastar-la, no s'admetrà en cap cas que els conductors vagin directament 

encastats sense tub de protecció. Aquest podrà respondre a les característiques del tub de plàstic flexible o 

semirígid, acceptant-se igualment la instal·lació amb tub de plàstic rígid. 

Les caixes de derivació i mecanismes com a endolls i interruptors seran encastats també disposant-se de 

manera que quedin perfectament anivellats amb el revocat o enlluït de parets o sostres. 

Quan la instal·lació s'efectuï per a sobre de fals sostre no és de gran importància l'alineació i l'aspecte de les 

línies, sempre que els conductors vagin protegides sota tub i fixades mitjançant grapes a les parets o sostre, 

efectuant les derivacions per mitjà de caixes de borns apropiades. En cap cas no s'admetrà que qualsevol 

aparell (lluminària, presa de corrent, interruptor, etc...) serveixi de caixa de derivació, ja que aquestes es 

realitzaran en la seva totalitat a les caixes disposades a tal efecte. 

12.4. MECANISMES I DIVERSOS 

12.4.1. INSTRUMENTS DE MESURA 

Els aparells de mesura i control seran assajats a una tensió de 2.000 V. Seran de muntatge encastat en 

quadre i de les dimensions que s'indiquin. 

Estaran protegits contra cops i vibracions i tindran gran capacitat de sobrecàrrega. La classe de precisió 

serà d'1,5 i la dels transformadors de mesura a què en el seu cas estiguin connectats serà de 0,5. 

Es disposaran fusibles de protecció per assegurar el correcte funcionament dels instruments. 

12.4.2. CURTOCIRCUITS FUSIBLES 

Per assegurar la protecció de les instal·lacions contra contactes indirectes i sobreintensitats, es disposaran 

en l'origen dels circuits (quadres generals), cartutxos tallacircuits fusibles la capacitat dels quals de tall 

estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en el punt de la seva instal·lació, sense 

donar lloc a arcs abans ni després de la interrupció. 

Així mateix, s'haurà de col·locar proteccions fusibles en els subquadres i en aquells punts en els quals els 

canvis de secció ho prescriguin. 

A les instal·lacions bipolars monofàsiques o bifàsiques es disposaran fusibles en ambdós conductors. 

A les instal·lacions de dos o més conductors actius, es col·locaran fusibles a tots els conductors actius. 
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La intensitat nominal del fusible serà, com a màxim, igual al valor de la intensitat màxima de servei del 

conductor protegit. 

Hauran de poder suportar la influència dels agents exteriors a què estiguin sotmesos, presentant el grau de 

protecció que els correspongui d'acord amb les seves condicions d'instal·lació. 

Aniran col·locats sobre bases porta fusibles aïllants i incombustibles. Compliran la condició de permetre el 

seu recanvi sota tensió sense cap perill, mitjançant empunyadura aïllant o similar. 

A les instal·lacions encastades, tots els fusibles hauran d'estar perfectament localitzats i ser accessibles, i 

mai en caixes d'entroncament o registres ocults per enlluïts, pintura, paper o elements decoratius. 

Hauran de portar marcada la intensitat i tensió nominals de treballs per als quals han estat construïts. Llevat 

d'indicació en contra, es col·locaran del tipus "gL" per a protecció de circuits i en els quadres i subquadres. 

Del tipus "gL" (d'ús general) per als circuits de comandament i control. Del tipus "aM" (d'acompanyament 

associat amb magnetotérmicos) per als punts de lliurament de xarxa a maquinaria. 

En les entrades dels quadres generals s'utilitzaran del tipus A.P.C. mides 0 al 4 segon/UNE 21.103 i 

segon/CEI 269 amb poder de cort 100 KA a un cos =0,15. 

En els tipus cilíndrics s'utilitzarà preferentment la mida 22 x 58 mm no sobrepassant en aquest cas el calibre 

de 63 A. Tots els fusibles portaran indicador de fusió i tindran una tensió nominal de 500 V per a xarxes a 

380/3/50. 

Quan s'utilitzin tripolars o que formin un conjunt solidari, els fusibles hauran d'estar separats entre si per 

material aïllant i incombustible.  

12.4.3. INTERRUPTORS 

Els interruptors interceptaran el circuit en el qual estan col·locats sense formar arc permanent ni derivació a 

terra de la instal·lació. Obriran i tancaran el circuit sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. 

Seran de tipus tancat per evitar contactes accidentals. Les dimensions de les peces de contacte i 

conductors de l'interruptor seran suficients perquè la temperatura, en cap d'elles, no pugui excedir de 

seixanta graus centígrads, després de funcionar una hora a la intensitat màxima del corrent que hagi 

d'interrompre. 

Els botons seran del mateix tipus que els interruptors. 

Per a la protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues s'empraran interruptors automàtics proveïts de 

sistemes de tall electromagnètic i de corba tèrmica respectivament. 
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En l'origen de tota instal·lació amb una intensitat superior a 500 A es col·locaran interruptors automàtics. 

Aquests aparells seran apropiats per als circuits a protegir responent en el seu funcionament a la corbes 

intensitat - temps adequats. 

Hauran de tallar el corrent màxim del circuit en el qual estiguin col·locats sense donar lloc a la formació 

d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia entre les 

corresponents a les d'obertura i tancament. 

12.4.4. ALÇADES DE MONTATGE 

A excepció d'aquells casos en els quals s'especifiqui el contrari, s'establiran les següents: 

Comandaments de botons: 1,80 m del terra acabat. 

Safates  portacables: 1 m per sota de forjat, excepte en frigorífics. 

Interruptors: 0,80 m del terra acabat. 

Endolls: 0,80 m del terra acabat. 

Endolls en oficines, (Schuko): 0,30 m del terra acabat. 

Caixes de contactors i fusibles: 1,50 m del terra acabat. 

La separació de interruptors a marcs de portes serà de 0,10 m a menys que no es disposi d’aquest espai. 

12.4.5. PROTECCIONS 

Tots els elements seccionadors dels subquadres seran maniobrables en càrrega. 

Els cartutxos tallacircuits fusibles portaran marcada la intensitat nominal d'intervenció, la tensió de treball, el 

tipus i la capacitat de ruptura en KA. Aniran col·locats sobre material aïllant i incombustible. Estaran 

protegits de manera que no puguin projectar el metall fos i que pugui efectuar-se el recanvi baixa tensió 

sense cap perill. 

12.4.6. CONDUCTORS DE POSTA A TERRA 

Seran de la mateixa secció que la fase activa del curtcircuit fins a arribar als 16 mm2. A partir d'aquest valor 

tindran la meitat de la secció, conservant com a mínim el valor 16 i com a màxim el de 50 mm2. 

El recorregut en safata i fins i tot subquadres podrà fer-se en cable de coure nu o en cable color aïllat groc - 

verd, tipus V 750 segons UNE. L'ànima conductora serà en qualsevol cas de coure. 
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12.5. PROVES I ASAJOS 

Al final de l'obra, amb independència de les proves que pugui efectuar el personal tècnic de la Delegació 

d'Indústria, es duran a terme les següents comprovacions: 

12.5.1. PROVES D’AILLAMENT 

Amb el Megger, i a la tensió mínima de 500 V, s'haurà d'aconseguir que en les línies principals, als 

conductors fins al quadre o plafó corresponent, la resistència d'aïllament entre conductors no sigui inferior a 

10 megaohms. Entre conductors i terra haurà de ser la mateixa. 

12.5.2. COMPROBACIÓ DE CIRCUITS I FASES 

Es comprovaran que s'han seguit els colors de codi especificats anteriorment. Els receptors que hauran de 

funcionar correspondran als circuits indicats en plànols, i el color dels conductors hauran de funcionar amb 

el previst a totes les caixes, enfangats, plafons, etc.. 

12.5.3. COMPROBACIÓ DE LES PROTECCIONS 

Tots els interruptors automàtics es comprovaran provocant el seu tret per curtcircuit i sobreintensitat. 

L'adjudicatari haurà de facilitar els dispositius adequats per a aquesta proves, sense que es danyi la 

instal·lació, en el cas de les quals es responsabilitzaria dels perjudicis causats. 

Tots els cartutxos fusibles es comprovaran per assegurar-se que el seu calibre correspon a la secció de la 

línia a protegir. Es comprovarà així mateix que el grau de protecció aconseguit és el que es prescriu en 

aquest Plec de Condicions. 

12.5.4. COMPROBACIÓ DE LA RESISTENCIA DE TERRES 

Totes les terres es comprovaran amb el mesurador de terres adequat. La resistència òhmica no haurà de ser 

superior a l'indicada en les especificacions. Al final de les proves s'haurà de lliurar un certificat amb aquests 

mesuraments. 

12.5.5. COMPROBACIÓ DE LA P0STA A TERRA DELS EQUIPS. 

Es comprovarà que tot l’equip estigui posat a terra adequadament, mitjançant la continuïtat elèctrica eficaç 

de les parts metàl·liques. 

12.5.6. PROVES DE FUNCIONAMIENT 

Es comprovarà el bon funcionament de tots els punts de llum, endolls, sistemes, etc.. de manera que 

satisfaci les condicions del projecte. 
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ANNEXES i PLÀNOLS     

13. ANNEXES

 ESTUDI LUMÍNIC ENLLUMENAT PISTA POLIESPORTIVA

 FITXA TÈCNICA DEL MODEL DE LLUMINÀRIA

 FULL DE CÀLCUL DE LÍNIES ELÈCTRIQUES



Pág. 48 

2339-PV-BT         PISTA POLIESPORTIVA OLIUS   BAIXA TENSIÓ 

 ESTUDI LUMÍNIC ENLLUMENAT PISTA POLIESPORTIVA



Pavelló esportiu
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Pavelló esportiu

Local 1 / Resumen

Altura del local: 10.000 m, Altura de montaje: 8.200 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:680

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 488 235 605 0.482

Suelo 20 476 247 586 0.518

Techo 70 98 73 110 0.746

Paredes (4) 50 208 69 342 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.42 W/m² = 1.11 W/m²/100 lx (Base: 1492.10 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 49 PFM 165W/4000K SYM 100 BK (1.000) 20000 20000 165.0

Total: 980023 Total: 980000 8085.0
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Pavelló esportiu

Local 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 358

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 49 165W/4000K SYM 100 BK
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Pavelló esportiu

Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

20000 lm, 165.0 W, 1 x 1 x LED / CRI >= 80 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 2.817 3.779 8.200 0.0 0.0 0.0

2 2.817 11.338 8.200 0.0 0.0 0.0

3 2.817 18.897 8.200 0.0 0.0 0.0

4 2.817 26.456 8.200 0.0 0.0 0.0

5 2.817 34.015 8.200 0.0 0.0 0.0

6 2.817 41.575 8.200 0.0 0.0 0.0

7 2.817 49.134 8.200 0.0 0.0 0.0

8 6.603 3.779 8.200 0.0 0.0 0.0

9 6.603 11.338 8.200 0.0 0.0 0.0

10 6.603 18.897 8.200 0.0 0.0 0.0

11 6.603 26.456 8.200 0.0 0.0 0.0

12 6.603 34.015 8.200 0.0 0.0 0.0

13 6.603 41.575 8.200 0.0 0.0 0.0

14 6.603 49.134 8.200 0.0 0.0 0.0

15 10.389 3.779 8.200 0.0 0.0 0.0

16 10.389 11.338 8.200 0.0 0.0 0.0

17 10.389 18.897 8.200 0.0 0.0 0.0

18 10.389 26.456 8.200 0.0 0.0 0.0

19 10.389 34.015 8.200 0.0 0.0 0.0

20 10.389 41.575 8.200 0.0 0.0 0.0

21 10.389 49.134 8.200 0.0 0.0 0.0

22 14.175 3.779 8.200 0.0 0.0 0.0

23 14.175 11.338 8.200 0.0 0.0 0.0

24 14.175 18.897 8.200 0.0 0.0 0.0

25 14.175 26.456 8.200 0.0 0.0 0.0

26 14.175 34.015 8.200 0.0 0.0 0.0

27 14.175 41.575 8.200 0.0 0.0 0.0

28 14.175 49.134 8.200 0.0 0.0 0.0
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Pavelló esportiu

Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 17.961 3.779 8.200 0.0 0.0 0.0

30 17.961 11.338 8.200 0.0 0.0 0.0

31 17.961 18.897 8.200 0.0 0.0 0.0

32 17.961 26.456 8.200 0.0 0.0 0.0

33 17.961 34.015 8.200 0.0 0.0 0.0

34 17.961 41.575 8.200 0.0 0.0 0.0

35 17.961 49.134 8.200 0.0 0.0 0.0

36 21.746 3.779 8.200 0.0 0.0 0.0

37 21.746 11.338 8.200 0.0 0.0 0.0

38 21.746 18.897 8.200 0.0 0.0 0.0

39 21.746 26.456 8.200 0.0 0.0 0.0

40 21.746 34.015 8.200 0.0 0.0 0.0

41 21.746 41.575 8.200 0.0 0.0 0.0

42 21.746 49.134 8.200 0.0 0.0 0.0

43 25.532 3.779 8.200 0.0 0.0 0.0

44 25.532 11.338 8.200 0.0 0.0 0.0

45 25.532 18.897 8.200 0.0 0.0 0.0

46 25.532 26.456 8.200 0.0 0.0 0.0

47 25.532 34.015 8.200 0.0 0.0 0.0

48 25.532 41.575 8.200 0.0 0.0 0.0

49 25.532 49.134 8.200 0.0 0.0 0.0
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Pavelló esportiu

Local 1 / Insertar centros deportivos (lista de coordenadas)

Balonmano

N° Posición [m] Tamaño Superficie 
principal [m]

Tamaño Superficie 
total [m]

Rotación [°]

X Y Z L A L A X Y Z
1 14.014 26.617 0.000 40.000 20.000 44.000 24.000 0.0 0.0 -90.0

Página 7



Pavelló esportiu

Local 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Pavelló esportiu

Local 1 / Balonmano 1 trama de cálculo (PA) / Resumen

Escala 1 : 505
Posición: (14.014 m, 26.617 m, 0.000 m)
Tamaño: (40.000 m, 20.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, -90.0°)
Tipo: Normal, Trama: 15 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Balonmano 1

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

1 perpendicular 539 464 586 0.86 0.79 / 0.000 /
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Actison Fit D2 CDP 20000-940 ETDD
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06.10.2021 Página 1 / 3 Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo 
errores. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de introd. 

Características del producto y datos característicos

Áreas de aplicación Polideportivos multiuso|Pabellones deportivos|Pistas de tenis

Tipo de luminaria Luminaria de superficie LED a prueba de golpes con recubrimiento prismático CDP.

Tipos de montaje Suspensión|Montaje de superficie|Montaje empotrado

Óptica de la luminaria Con una microprismática CDP de alta eficacia.

Potencia conectada 165 W

Temperatura de color 4.000 K

Flujo luminoso nominal 20.000 lm

Rendimiento luminoso 121 lm/W

Vida útil L80 (35 °C) = 70.000 h 
L85 (35 °C) = 50.000 h

Índice de reproducción cromática 90

Tolerancia cromática 3 SDCM

Clase fotobiológica Grupo 0 - sin riesgo

Color de la luminaria RAL9016 Blanco tráfico

Cuerpo de luminaria Cuerpo de luminaria de chapa de acero, lacado en polvo de color blanco.

Especificación eléctrica Con dos equipamientos electrónicos, digitalmente regulables (DALI).

DALI-2-Standard EN 62386 Sí

Tipo de conexión Clema

Apto para touch-dim Sí

Rango de regulación 1 - 100 %

Monitoring Ready Sí

frecuencia nominal 50/60 Hz

tensión nominal 220 - 240 V
Coeficiente de distorsión armónica total 
(THD) < %

14 %

Grado de protección IP20

Clase de protección I

Resistencia al impacto (IK) IK08

Resistencia del hilo incandescente 650 °C

Temperatura ambiente 25 °C

Máx. Luminarias B10 6

Máx. Luminarias B16 12

Máx. Luminarias C10 12

Máx. Luminarias C16 19

Longitud net 1.548 mm

Ancho-net 412 mm

Altura net 97 mm

Longitud de montaje 1.555 mm

Anchura de montaje 437 mm

Altura de instalación 110 mm

Peso 15,0 kg



Actison Fit D2 CDP 20000-940 ETDD
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light distribution curve

Actison Fit CDP LED20000-940
TX079871

UGR I = 21.2
UGR q = 21.2
DIN 5040: A50
UTE: 1,00 C
CEN Flux Code: 65 90 98 100 100

Accesorios disponibles

Material Denominación

110N/155 perfil
2928900

Perfil angular, de una longitud, 1550 mm de largo, 1 par

110N/310 perfil
2929000

Perfil angular, de dos longitudes, 3100 mm de largo, 1 par

113N perfil-accopl
2228700

Acoplamiento de perfiles de soporte angulares, 1 par

Actison Fit H 110N
5950200

Accesorios de suspensión Actison LED / Actison Fit, en combinación con el perfil de soporte 110N···

Actison Fit BAB 2
5950400

Estribo de protección contra golpes de pelota para las luminarias Actison LED (465 mm) / Actison Fit 
(412 mm), montaje solamente en combinación con el perfil de soporte 110N··· y el ángulo de montaje 
Actison TS2

Actison Fit ZDV/515/80
5951000

Cableado continuo para las luminarias Actison LED / Actison Fit, de 5 polos, 1750 mm

Actison Fit ZDV/715/80
5951100

Cableado continuo para las luminarias Actison LED / Actison Fit, de 7 polos, 1750 mm

Actison Fit TS2
5994800

1 par de ángulos de montaje para las luminarias Actison LED (465 mm) / Actison Fit (412 mm), para la 
fijación de la luminaria en el sistema de perfiles de soporte

Actison Fit E04
5950000

Cadena de 20 m

Actison Fit C2
7317200

Accesorios de montaje para las luminarias Actison Fit (412 mm) en techos lisos

Actison Fit H LED
7318800

Accesorios de suspensión para la aplicación individual Actison Fit

Actison Fit H LB LED
7318900

Accesorios de suspensión para la aplicación de línea continua Actison Fit

Actison Fit ZOE
7390700

Pieza en ángulo para abrir el recubrimiento de la luminaria de forma fácil y segura

Actison Fit AK D2 20000-940 ETDD
7390351

Kit de sustitución para la Actison Fit Actison Fit D2 CDP 20000-940 ETDD

Actison Fit ZSP-C2 D2
7427600

Set de reforma Actison Fit D2 para techos lisos

Texto descriptivo

Luminaria de superficie LED a prueba de golpes con recubrimiento prismático CDP. Los módulos LED y los equipamientos eléctricos han sido integrados de forma 
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 FULL DE CÀLCUL DE LÍNIES ELÈCTRIQUES



ANNEXE DE CÀLCUL ELÈCTRIC 

Fórmulas, Intensidad de empleo (Ib); caída de tensión (dV) 

Línea Trifásica equilibrada 

I = P / (√3ꞏUꞏcos()ꞏr)   dV = Iꞏ(Rꞏcos() + Xꞏsen()) 

Línea Monofásica 

I = P / (Uꞏcos()ꞏr)  dV = 2ꞏIꞏ(Rꞏcos() + Xꞏsen()) 

En donde: 

P = Potencia activa en vatios (w) 
U = Tensión de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro 
I = Intensidad en amperios (A) 
dV = Caída de tensión simple(V) 
Cos = Coseno de fi, factor de potencia 
r = Rendimiento (eficiencia para líneas motor) 

R = Resistencia eléctrica conductor () 

X = Reactancia eléctrica conductor () 

Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado) 

SR = PR + QRꞏi        |SR| = √(PR² + QR²) 

IR = SR*/VR*       IN =  IR + IS + IT 

Siendo, 

SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA) 
IR = Intensidad fasorial R  
VR = Tensión fasorial R, (RN origen de fasores de tensión en 3F+N, RS en 3F)  
IN = Intensidad fasorial Neutro  

Igual resto de fases 

cdt Fase_Neutro 

dVR = ZRꞏIR  + ZNꞏIN  dVR1_2 =  |VR1| - |VR2| 

cdt Fase_Fase 

dVRS = ZRꞏIR  - ZSꞏIS       dVRS1_2 =  |VRS1| - |VRS2| 

Igual resto de fases  

Siendo, 

dVR = Caída de tensión compleja fase R_neutro  
dVR1_2 = Caída de tensión genérica R_neutro de 1 a 2 (V) 
dVRS = Caída de tensión compleja fase R_fase S  
dVRS1_2 = Caída de tensión genérica R_S de 1 a 2 (V)  

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)] 



T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] 

Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC. 

Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m 
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m 

 = Coeficiente de temperatura:  
Cu = 0.003929 
Al = 0.004032  

T = Temperatura del conductor (ºC). 
T0 = Temperatura ambiente (ºC): 

Cables enterrados = 25ºC 
Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): 

XLPE, EPR = 90ºC  
PVC = 70ºC  
Barras Blindadas  = 85ºC 

I = Intensidad prevista por el conductor (A). 
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). 

Fórmulas Sobrecargas  

Ib In Iz 
I2 1,45 Iz 

Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos
(1,45 In como máximo). 

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas compensación energía reactiva 

cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella). 
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

Fórmulas Resistencia Tierra 

Placa enterrada 

Rt = 0,8 ꞏ / P 



Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm) 
P: Perímetro de la placa (m)  

Pica vertical 

Rt =  / L 

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm) 
L: Longitud de la pica (m)  

Conductor enterrado horizontalmente 

Rt = 2ꞏ / L 

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm) 
L: Longitud del conductor (m)  

Asociación en paralelo de varios electrodos 

Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8) 

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm) 
Lc: Longitud total del conductor (m) 
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  



DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 

- Potencia total instalada:

LLUM 1          1155 W 
LLUM 2          1155 W 
80    150 W 
LLUM 3          1155 W 
LLUM 4          1155 W 
EM 2    150 W 
LLUM 5          1155 W 
LLUM 6          1155 W 
LLUM 7          1155 W 
LLUM EXT     1155 W 
RESERVA    50 W 
MEGAFONIA    500 W 
RESERVA    10 W 
END 1     2000 W 
END 2     2000 W 
MANIOBRA     150 W 

TOTAL....  14250 W 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 9590
- Potencia Instalada Fuerza (W): 4660
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.84: 23169.44
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 27712.81

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 3665
- Potencia Fase S (W): 6970
- Potencia Fase T (W): 3615

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos _R : 0.9; Cos _S : 0.84; Cos _T : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;
- Potencias: P(w): 14250   Q(var): 8139.65
- Intensidades fasores: IR = 15.87-7.69i;  IS = -32.24-16.23i;  IT = -1.11+17.43i;  IN = -17.48-6.49i
- Intensidades valor eficaz: IR = 17.63;  IS = 36.1;  IT = 17.47;  IN = 18.65

Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 36.1 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 44.79;  S = 60.05;  T = 44.7;  N = 45.35 
e(parcial):  

Simple: RN = -0.03 V, -0.01%; SN = 1.35 V, 0.58%; TN = 0.52 V, 0.23%; 
Compuesta:  RS = 1.38 V, 0.34%; ST = 1.02 V, 0.25%; TR = 0.79 V, 0.2%; 

e(total): 
Simple: RN = -0.03 V, -0.01%; SN = 1.35 V, 0.58%; TN = 0.52 V, 0.23%; 
Compuesta:  RS = 1.38 V, 0.34%; ST = 1.02 V, 0.25%; TR = 0.79 V, 0.2%; 



Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 2460   Q(var): 1191.43
- Intensidades fasores: IR = 10.65-5.16i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 10.65-5.16i
- Intensidades valor eficaz: IR = 11.84;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 11.84

Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 11.84 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 44.38;  S = 40;  T = 40;  N = 44.38 
e(parcial):  RN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 0 V, 0%; 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: LLUM 1 

- Potencia nominal: 1155 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 80 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1155   Q(var): 559.39
- Intensidades fasores: IR = 5-2.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5-2.42i
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.56;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.56

Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.56 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.68;  S = 40;  T = 40;  N = 42.68 
e(parcial):  RN = 6.02 V, 2.61%; 
e(total):  RN = 6.02 V, 2.61% ADMIS (4.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.

Cálculo de la Línea: LLUM 2 

- Potencia nominal: 1155 W



- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1155   Q(var): 559.39
- Intensidades fasores: IR = 5-2.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5-2.42i
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.56;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.56

Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.56 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.68;  S = 40;  T = 40;  N = 42.68 
e(parcial):  RN = 5.27 V, 2.28%; 
e(total):  RN = 5.27 V, 2.28% ADMIS (4.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.

Cálculo de la Línea: 80 

- Potencia nominal: 150 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 60 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 150   Q(var): 72.65
- Intensidades fasores: IR = 0.65-0.31i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.65-0.31i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.72;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.72

Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.72 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.09;  S = 40;  T = 40;  N = 40.09 
e(parcial):  RN = 0.97 V, 0.42%; 
e(total):  RN = 0.97 V, 0.42% ADMIS (4.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 2460   Q(var): 1191.43



- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -9.79-6.65i;  IT = 0;  IN = -9.79-6.65i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 11.84;  IT = 0;  IN = 11.84

Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 11.84 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 44.38;  T = 40;  N = 44.38 
e(parcial):  SN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.38 V, 0.6%; 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: LLUM 3 

- Potencia nominal: 1155 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 60 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1155   Q(var): 559.39
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.6-3.12i;  IT = 0;  IN = -4.6-3.12i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.56;  IT = 0;  IN = 5.56

Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.56 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.68;  T = 40;  N = 42.68 
e(parcial):  SN = 4.51 V, 1.95%; 
e(total):  SN = 5.89 V, 2.55% ADMIS (4.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.

Cálculo de la Línea: LLUM 4 

- Potencia nominal: 1155 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 50 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1155   Q(var): 559.39
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.6-3.12i;  IT = 0;  IN = -4.6-3.12i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.56;  IT = 0;  IN = 5.56

Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.56 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 



Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.68;  T = 40;  N = 42.68 
e(parcial):  SN = 3.76 V, 1.63%; 
e(total):  SN = 5.14 V, 2.23% ADMIS (4.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.

Cálculo de la Línea: EM 2 

- Potencia nominal: 150 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 60 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 150   Q(var): 72.65
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.6-0.41i;  IT = 0;  IN = -0.6-0.41i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.72;  IT = 0;  IN = 0.72

Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.72 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.09;  T = 40;  N = 40.09 
e(parcial):  SN = 0.97 V, 0.42%; 
e(total):  SN = 2.35 V, 1.02% ADMIS (4.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 3465   Q(var): 1678.18
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -1.21+16.63i;  IN = -1.21+16.63i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 16.67;  IN = 16.67

Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 16.67 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión: 



Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 48.69;  N = 48.69 
e(parcial):  TN = 0.04 V, 0.02%; 
e(total):  TN = 0.56 V, 0.24%; 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: LLUM 5 

- Potencia nominal: 1155 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1155   Q(var): 559.39
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.4+5.54i;  IN = -0.4+5.54i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.56;  IN = 5.56

Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.56 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.68;  N = 42.68 
e(parcial):  TN = 3.02 V, 1.31%; 
e(total):  TN = 3.58 V, 1.55% ADMIS (4.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.

Cálculo de la Línea: LLUM 6 

- Potencia nominal: 1155 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1155   Q(var): 559.39
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.4+5.54i;  IN = -0.4+5.54i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.56;  IN = 5.56

Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.56 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.68;  N = 42.68 
e(parcial):  TN = 2.26 V, 0.98%; 
e(total):  TN = 2.83 V, 1.22% ADMIS (4.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 



I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.

Cálculo de la Línea: LLUM 7 

- Potencia nominal: 1155 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1155   Q(var): 559.39
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.4+5.54i;  IN = -0.4+5.54i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.56;  IN = 5.56

Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.56 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.68;  N = 42.68 
e(parcial):  TN = 2.26 V, 0.98%; 
e(total):  TN = 2.83 V, 1.22% ADMIS (4.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 1205   Q(var): 583.61
- Intensidades fasores: IR = 5.22-2.53i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.22-2.53i
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.8;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.8

Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.8 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.05;  S = 40;  T = 40;  N = 41.05 
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  RN = -0.02 V, -0.01%; 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: LLUM EXT 



- Potencia nominal: 1155 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1155   Q(var): 559.39
- Intensidades fasores: IR = 5-2.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5-2.42i
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.56;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.56

Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.56 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.68;  S = 40;  T = 40;  N = 42.68 
e(parcial):  RN = 2.26 V, 0.98%; 
e(total):  RN = 2.25 V, 0.97% ADMIS (4.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.

Cálculo de la Línea: RESERVA 

- Potencia nominal: 50 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 50   Q(var): 24.22
- Intensidades fasores: IR = 0.22-0.1i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.22-0.1i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.24;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.24

Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.24 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.01;  S = 40;  T = 40;  N = 40.01 
e(parcial):  RN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 0.02 V, 0.01% ADMIS (4.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1



- Potencias: P(w): 510   Q(var): 382.5
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.54-1.08i;  IT = 0;  IN = -2.54-1.08i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.76;  IT = 0;  IN = 2.76

Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.76 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.24;  T = 40;  N = 40.24 
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  SN = 1.35 V, 0.59%; 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: MEGAFONIA 

- Potencia nominal: 500 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71

Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64 
e(parcial):  SN = 1.62 V, 0.7%; 
e(total):  SN = 2.97 V, 1.29% ADMIS (6.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: RESERVA 

- Potencia nominal: 10 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 10   Q(var): 7.5
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.05-0.02i;  IT = 0;  IN = -0.05-0.02i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.05;  IT = 0;  IN = 0.05

Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.05 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 



reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40;  N = 40 
e(parcial):  SN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.39 V, 0.6% ADMIS (6.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 4000   Q(var): 3000
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -19.91-8.5i;  IT = 0;  IN = -19.91-8.5i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 21.65;  IT = 0;  IN = 21.65

Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 21.65 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 54.65;  T = 40;  N = 54.65 
e(parcial):  SN = 0.05 V, 0.02%; 
e(total):  SN = 1.4 V, 0.61%; 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: END 1 

- Potencia nominal: 2000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 80 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 2000   Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -9.96-4.25i;  IT = 0;  IN = -9.96-4.25i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 10.83;  IT = 0;  IN = 10.83

Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 10.83 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 50.17;  T = 40;  N = 50.17 
e(parcial):  SN = 10.6 V, 4.59%; 
e(total):  SN = 12 V, 5.19% ADMIS (6.5% MAX.); 



Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: END 2 

- Potencia nominal: 2000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 80 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 2000   Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -9.96-4.25i;  IT = 0;  IN = -9.96-4.25i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 10.83;  IT = 0;  IN = 10.83

Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 10.83 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 50.17;  T = 40;  N = 50.17 
e(parcial):  SN = 10.6 V, 4.59%; 
e(total):  SN = 12 V, 5.19% ADMIS (6.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 150   Q(var): 112.5
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.1+0.81i;  IN = 0.1+0.81i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.81;  IN = 0.81

Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.81 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.07;  N = 40.07 
e(parcial):  TN = 0 V, 0%; 
e(total):  TN = 0.52 V, 0.23%; 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: MANIOBRA 

- Potencia nominal: 150 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.



- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 150   Q(var): 112.5
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.1+0.81i;  IN = 0.1+0.81i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.81;  IN = 0.81

Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.81 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.11;  N = 40.11 
e(parcial):  TN = 0.16 V, 0.07%; 
e(total):  TN = 0.69 V, 0.3% ADMIS (6.5% MAX.); 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

Cuadro General de Mando y Protección  

Denominación 
P.Cálculo

(W)
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección 
(mm²) 

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

DERIVACION IND. 14250 15 4x10+TTx10Cu 36.1 57 0.58 0.58 
2460 0.3 2x4Cu 11.84 40 0.01 0 

LLUM 1 1155 80 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 2.61 2.61 
LLUM 2 1155 70 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 2.28 2.28 

80 150 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.72 17.5 0.42 0.42 
2460 0.3 2x4Cu 11.84 40 0.01 0.6 

LLUM 3 1155 60 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 1.95 2.55 
LLUM 4 1155 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 1.63 2.23 

EM 2 150 60 2x1.5+TTx1.5Cu 0.72 17.5 0.42 1.02 
3465 0.3 2x4Cu 16.67 40 0.02 0.24 

LLUM 5 1155 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 1.31 1.55 
LLUM 6 1155 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 0.98 1.22 
LLUM 7 1155 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 0.98 1.22 

1205 0.3 2x4Cu 5.8 40 0.01 -0.01
LLUM EXT 1155 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 24 0.98 0.97 
RESERVA 50 10 2x2.5+TTx2.5Cu 0.24 24 0.01 0.01 

510 0.3 2x4Cu 2.76 40 0 0.59 
MEGAFONIA 500 50 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.7 1.29 

RESERVA 10 50 2x2.5+TTx2.5Cu 0.05 24 0.01 0.6 
4000 0.3 2x4Cu 21.65 40 0.02 0.61 

END 1 2000 80 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 24 4.59 5.19 
END 2 2000 80 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 24 4.59 5.19 

150 0.3 2x1.5Cu 0.81 21 0 0.23 
MANIOBRA 150 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.81 17.5 0.07 0.3 
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14. PLANOLS

Els plànols que acompanyen al present document són: 

PLÀNOL DENOMINACIÓ 

P-2336-BT-01 ESQUEMA UNIFILAR 





Pere Cuadrench i Tripiana / arquitecte n.col 63331-3
Carrer Coll de Jou 2
25280 Solsona

PLÀNOLS ANNEX I 

Projecte bàsic i executiu
CONSTRUCCIÓ DE PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL 
OLIUS

Maig 2021

SANEJAMENT

CONTRAINCENDI

DETALLS ENVOLVENT
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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DETALL SANEJAMENT - FONAMENTACIÓ

A3 E 1 250

7.1
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PROJECTE COBERTA

PISTA POLIESPORTIVA

PI DE SANT JUST / OLIUS

ZONA ESPORTIVA

AJUNTAMENT OLIUS

OCTUBRE 2021

PLANTA FONAMENTACIÓ / SANEJAMENT

1 250

ISS50

ISS50

ISS52

Previ a connexió a la xarxa
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CODI PROTECCIÓ D'INCENDIS

Extintor tipus ABC 6 kg cada 15m en el

sentit de l'evacuació

Llum d'emergència
E

INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS

A3 E 1 150
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PROJECTE COBERTA

PISTA POLIESPORTIVA

PI DE SANT JUST / OLIUS

ZONA ESPORTIVA

AJUNTAMENT OLIUS

OCTUBRE 2021

SEGURETAT CONTRA INCENDI

1 150

Edifici de 10m d'alçada /  separació màxima de 23 m de l'accés a qualsevol punt de la façana des dels mateixos vials Carrer del Colom (pendent 5%) i Carrer de l'Alfàbrega (es pot
considerar pla) ambdós de més de 5 m i amb una resistència al punxonament sufient. Per tal d'accedir a la façana sud s'habilita una zona amb una resistència de 20KN/m2 de caràcter
provisional de 3,5 m d'amplada i una alçada lliure de 4,5 m mínim.

L'estructura general té una resistència al foc R90 i la coberta lleugera R30. Es considera un únic sector d'incendi atès que l'edifici forma un únic espai diàfan en una sola planta, les sortides
són directament a l'espai exterior i almenys un 75% del perímetre és façana.

No es preveuen mesures d'extinció d'incendis especials al considerar-se un edifici obert a l'exterior.  Presència d'extintors cada 15 m en el sentit de l'evacuació, exempció extintors al
centre de l'edificació atès que es tracta d'una pista esportiva.

SUPERFÍCIE COBERTA

1512,00 m2

OCUPACIÓ

Zona esportiva sense aparells 1p/1,5m2

Ocupació màxima 1000p

ÚNIC SECTOR INCENDI
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PILAR RHS 400x200x12

MUNTANT RHS 160x100x6

PLACA TESTA

CORRETJA 160x280 GL24h

PANELL SANDVITX 50x1,150mm.

AÏLLAMENT LLANA DE ROCA 145 kg/m3

CANALÓ D'ACER GALVANITZAT 1.2mm.

POLICARBONAT CELULAR 40x500x7000

ACABAT OPAL / JUNTA OCULTA

XAPA PLEGADA D'ACER INOX AISI304

DE 1.5mm.; FIXACIÓ OCULTA

MUNTANT RHS 160x100x6

ABRAÇADERA D'ALUMINI CARGOLADA

LLUMINÀRIA ACTISON FIT D2 CDP

165W./20,000 lm; SUSPENSIÓ AMB CABLE D'ACER

1050

500

4
0

5
0

CORRETJA 160x280 GL24h

FIXACIÓ PANELL SANDVITX

SOLAPAMENT ENTRE PLANXES

500mm.

4
0
m

m
.

POLICARBONAT CELULAR 40x500x7000

ACABAT OPAL / JUNTA OCULTA / 7 PARETS

ABRAÇADERA D'ALUMINI CARGOLADA
SUPORT RHS 160x100x6

DETALLS CONSTRUCTIUS

A3

7.3

Pere Cuadrench i Tripiana

63331-3

cuadrench
arquitectura / disseny

PROJECTE COBERTA

PISTA POLIESPORTIVA

PI DE SANT JUST / OLIUS

ZONA ESPORTIVA

AJUNTAMENT OLIUS

Sistema modular policarbonat junta oculta

40/500   7 parets     longitud 6,30 m

OCTUBRE 2021

Detall façana i coberta Detall coronament façana exterior / coberta / il.luminació E 1/20

Detall panell sandvitx E 1/10

Detall plaques de policarbonat cel.lular E 1/5

Coberta panell sandvitx

Panells de 50 mm de espessor i 1150 mm d'ample, formats per doble cara metàl·lica de
xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i
ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 145 kg/m³, i accessoris, fixats mecànicament
la corretja estructural estructural de fusta
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Espesor 40mm

Estructura 7 paredes (347-547) - 9 paredes (549)
Ancho útil del módulo 333mm (347)–500mm (547-549)
Largo del panel sin límites
Colores disponibles ver página 11

Aislamiento térmico 1,1 (347-547) - 1,0 (549) W/m2K
Aislamiento acústico 21 dB
Dilatación lineal 0,065mm/m°C
Temperatura de uso -40°C +120 °C
Protección contra los rayos U.V. Coextrusión
Reacción al fuego EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0

347 (módulo 333mm) – 547-549 (módulo 500mm)

Cubiertas

APLICACIÓN

DISEÑO DE PERFIL

2.1 
SISTEMA MODULAR 
DE ENCASTRE

Paramentos verticales

arcoPlus®547 - arcoPlus®347 arcoPlus®549

Document Technique d’Application 
n°2/14-1610 pubblicato il 06/11/2014

arcoPlus347-547-549

arcoPlus547

DIBt Ab Zulassung  
n°Z-10.-480 pubblicato il 23/12/2014

CERTIFICACIONES

TRATAMIENTOS SPECIALES

DESCRIPCIÓNSistema modular de 
policarbonato celular 
con protección U.V. 
para paramentos 
verticales y cubiertas 
translúcidas

LOS PUNTOS PRINCIPALES

ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

40
m

m

Lado protegido U.V.

arcoPlus®547 y arcoPlus®549 son 
dos sistemas modulares formado por 
paneles de policarbonato celular co-
extruido de 7 paredes (arcoPlus®547) 
y 9 paredes (arcoPlus®549) de 40mm 
de espesor, perfiles de aluminio, 
accesorios y ventanas practicables, 
diseñados para un uso sencillo y 
versátil.
arcoPlus®547 se puede utilizar para 
cubiertas con una pendiente supe-
rior al 7%.

❖ Facilidad y economía de
colocación

❖ Transmisión de la luz
❖ Resistencia a los rayos U.V.

y al granizo

❖ Aislamiento térmico
❖ Gran resistencia a la carga

28
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arcoPlus®347-547

arcoPlus®347-547

arcoPlus®549

arcoPlus®549
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347-547
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Cargas admisibles sobre dos apoyos 

Cargas admisibles sobre mas apoyos

Los valores indicados corresponden al producto instalado, según las prescripciones descritas en el manual técnico

Los valores indicados corresponden al producto instalado, según las prescripciones descritas en el manual técnico

FACILIDAD Y ECONOMÍA 

DE COLOCACIÓN

RESISTENCIA A LA CARGA

El diseño de 7 y 9 paredes con encastre 
“macho-hembra”, de 40mm de espesor, 
además de dar al panel una gran resis-
tencia a la flexión, permite instalar los 
paneles sin utilizar montantes metálicos 
(paramentos verticales), anulando así la 
dispersión del calor debido a los puen-
tes térmicos creados por las estructuras 
(acristalamientos discontinuos). 
Para las instalaciones superiores a 2,2m, 
se deberá colocar una correa apropiada 
para fijar los paneles arcoPlus® con las 
abrazaderas correspondientes, que per-
miten que el sistema resista los esfuerzos 
en vacío, asegurando el deslizamiento 
debido a las dilataciones térmicas (ver el 
gráfico de las capacidades).
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A A
A

CERRAMIENTO VERTICAL
Realización de cerramiento vertical

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN Y CÁLCULO 

DE LA LONGITUD DE LOS PANELES (LP)

CON
VIERTEAGUAS
LP = A - 50 mm 
(perfiles sin rotura puente térmico)
LP = A - 70 mm 
(perfiles con rotura puente térmico)
A = medida luz

SIN
VIERTEAGUAS
LP = A - 45 mm 
(perfiles sin rotura puente térmico)
LP = A - 60 mm 
(perfiles con rotura puente térmico)
A = medida luz

EXTERIOR
EDIFICIO
LP = A + 95 mm
(perfiles sin rotura puente térmico)
A = medida luz
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4046

4140

4045

4587

4590

4585

4050

4052

4312

1169/B

4108

4047

cód. 4047
Perfil base de AL
sin vierteaguas

cód. 4590
Perfil base en AL 
con vierteaguas 
rotura puente 
térmico

cód. 4587
Base en AL 
con rotura 
puente térmico

cód. 4140
Perfil base de AL 
con apertura 
a presión

cód. 4046
Perfil base de AL
con vierteaguas

cód. 4045
Perfil superior 
y lateral en AL

cód. 4585
Perfil superior 
y lateral 
en AL con rotura 
puente térmico

Perfil base de AL
sin vierteaguas

Perfil base de AL
con vierteaguas

Perfil base de AL 
con apertura a presión

Perfil superior 
y lateral en AL

Base en AL 
con rotura puente térmico

Perfil base en AL 
con vierteaguas rotura 
puente térmico

Perfil superior y lateral 
en AL con rotura 
puente térmico

Abrazadera de AL

Abrazadera acero
inoxidable

Tapeta de unión 
perfil de base

Junta externa

Suplemento 
de cierre

ACCESORIOS ACCESORIOSPERFILES METÁLICOS

Además de una serie completa de per-
files de aluminio para la colocación de 
los paneles, están previstas ventanas 
practicables, manuales o motorizadas, 
que permiten la ventilación del inmueble 
(ver pág. 82 sistemas practicables).
Para una correcta instalación está 
previsto el cierre de las celdillas de 
los paneles de policarbonato con las 
correspondientes cintas adhesivas de 
aluminio microperforado, que permiten 
una correcta ventilación y evitan que se 
ensucie el interior. 

PERFIL LATERAL 
Detalle de cerramiento vertical con perfil rotura térmica

PERFIL BASE CON ROTURA PUENTE TERMICO
Detalle perfil base con vierteaguas rotura puente térmico
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2 vanos

40 216 163 - - - -
50 233 178 121 - - -
60 262 202 137 - - -
80 276 237 189 157 130 -
100 333 285 221 201 173 135

CUBIERTA

LUZ [m]

Panel [mm] 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1 vano

40 208 158 - - - -
50 225 172 117 - - -
60 253 195 133 - - -
80 267 229 183 152 125 -
100 321 275 213 195 167 131

3 vanos

40 229 173 - - - -
50 248 189 129 - - -
60 278 214 146 - - -
80 293 252 201 167 138 -
100 353 303 235 214 183 144

Espesor [mm] 40 50 60 80 100

Peso (1) [kg/m2] 11,86 12,86 13,86 15,86 17,84

Transmitancia térmica (1) [W/m2·K]
cubierta 0,814 0,661 0,555 0,422 0,340

fachada 0,795 0,649 0,547 0,417 0,337

Reacción al fuego (2) UNE-EN 13.501-1 A2-s1,d0

Resistencia al fuego (2) UNE-EN 13.501-2 - EI 30 EI 30
EI 90 

E 120
EI 180

(1) Valores para espesores nominales de chapa 0,5mm-0,5mm y ancho de panel de 1 m.

(2) Consultar certificados disponibles.

Espesores de panel: 40, 50, 60, 80 y 100 mm.

Máximo solape 300 mm.

PRODUCTO /

Especificaciones

PANELES DE CUBIERTA DE LANA DE ROCA -MW-

SOBRECARGAS [kg/m2] CUBIERTA MIWO

MONTAJE DE PANELES

Es
pe

so
r

Es
pe

so
r

1000

Panel de tres grecas con tapa-juntas que 
proporciona  además de las características 
del panel tradicional (con aislamiento de 
poliuretano): estanqueidad, aislamiento 
térmico, facilidad de montaje y las ventajas de 
un aislamiento de lana de roca ignífugo.

Producto según norma UNE EN-14509

Fuego: A2-s1,d0 || Agua: No hidrófilo || Acústico: 
en función de su espesor | Ni causa ni favorece la 
corrosión de materiales. No favorece el desarrollo 
bacteriano. 

Polígono Industrial de Caborana, parcelas 1 a 13
36684 Caborana (Concejo de Aller) – Asturias (Spain)

Email : perf inor@perf inor.com – Teléfono: +34 985 48 13 48 – Fax: +34 985 48 16 07

PANEL DE LANA DE ROCA

LANA DE ROCA /


	portada
	declaració obra complerta, classificació empresarial i termini execució 
	amidaments
	pressupost
	quadre de preus 1 
	quadre de preus 2 
	justificació de preus 
	annex instal·lació elèctrica
	plànols

		2021-11-02T13:20:58+0100
	PERE CUADRENCH TRIPIANA - DNI 78092083E




