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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest document és definir de forma exhaustiva un llistat en el qual apareixen 

totes les unitats d’obra que configuren la totalitat de l’obra. 

La seva estructuració es realitza mitjançant la divisió en diferents capítols, cadascun de les 

quals inclou el material i la feina a dur a terme: 

A. ESTRUCTURA METÀL·LICA 

Capítol referent a totes les parts de l’estructura metàl·lica de la coberta 

B. FONAMENTACIÓ 

Capítol referent als elements de fonamentació. 

C. TANCAMENTS 

Capítol referent als tancaments de coberta i de façana. 

D. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Capítol referent als tractaments aplicats a l’estructura amb concepte de protecció 

contra incendis. 

E. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Capítol referent a tots els elements de la instal·lació elèctrica 

F. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Capítol referent a tots els elements necessaris descrits a l’Estudi de Seguretat i Salut 

Les unitats d’obra que es contemplen en el present document s’extreuen de la base de dades 

PREOC (http://www.preoc.es).  

http://www.preoc.es/
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A. ESTRUCTURA METÀL·LICA 

 

Número UA Descripció Amidament 

A.1. Elements estructurals 

A.1.1 kg Acer laminat S 275 en perfils HEB 300 per pilars, amb una 

tensió de ruptura de 410 N/mm2, units entre si mitjançant 

soldadura amb elèctrode bàsic i/p.p. escapçadures i dues 

mans d’imprimació amb pintura de mini de plom totalment 

muntat, segons CTE DB-SE-A. Els treballs seran realitzats per 

soldador qualificat segons norma UNE EN 287-1:1992. 

3744 

A.1.2 kg Acer laminat S 275 en perfils HEB 300 amb platabandes 

laterals 280x15 per pilars, amb una tensió de ruptura de 410 

N/mm2, units entre si mitjançant soldadura amb elèctrode bàsic 

i/p.p. escapçadures i dues mans d’imprimació amb pintura de 

mini de plom totalment muntat, segons CTE DB-SE-A. Els 

treballs seran realitzats per soldador qualificat segons norma 

UNE EN 287-1:1992. 

1831 

A.1.3 kg Acer laminat S 275 en perfils HEB 220 per bigues, amb una 

tensió de ruptura de 410 N/mm2, units entre si mitjançant 

soldadura amb elèctrode bàsic i/p.p. escapçadures i dues 

mans d’imprimació amb pintura de mini de plom totalment 

muntat, segons CTE DB-SE-A. Els treballs seran realitzats per 

soldador qualificat segons norma UNE EN 287-1:1992. 

12584 

A.1.4 kg Corretja de xapa conformada en fred C 225x4 qualitat S250 

GD+Z, amb una tensió de ruptura de 400 N/mm2, totalment 

col·locada i muntada, i/p.p. escapçadures i peces de muntatge 

segons CTE DB-SE-A. Els treballs seran realitzats per 

soldador qualificat segons norma UNE EN 287-1:1992. 

3850 

A.1.5 kg Acer en perfils tubulars quadrats 200x200x6 tipus S 275 

soldats formant bigues en gelosia i/p.p. escapçadures i dues 

mans d’imprimació amb pintura de mini de plom totalment 

muntat, segons CTE DB-SE-A. Els treballs seran realitzats per 

soldador qualificat segons norma UNE EN 287-1:1992. 

2890 

A.1.6 kg Acer en perfils tubulars quadrats 140x140x5 tipus S 275 

soldats formant bigues en gelosia i/p.p. escapçadures i dues 

mans d’imprimació amb pintura de mini de plom totalment 

15488 
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muntat, segons CTE DB-SE-A. Els treballs seran realitzats per 

soldador qualificat segons norma UNE EN 287-1:1992. 

A.1.7 kg Acer en perfils tubulars quadrats 100x100x5 tipus S 275 

soldats formant bigues en gelosia i/p.p. escapçadures i dues 

mans d’imprimació amb pintura de mini de plom totalment 

muntat, segons CTE DB-SE-A. Els treballs seran realitzats per 

soldador qualificat segons norma UNE EN 287-1:1992. 

6802 

A.2. Elements d’arriostrament 

A.2.1 kg Acer en perfils tubulars quadrats 80x80x5 tipus S 275 soldats 

a qualsevol element estructural, units entre si mitjançant 

soldadura i/p.p. escapçadures i dues mans d’imprimació amb 

pintura de mini de plom totalment muntat, segons CTE DB-SE-

A. Els treballs seran realitzats per soldador qualificat segons 

norma UNE EN 287-1:1992. 

389 

A.2.2 kg Acer en perfils tubulars circulars 50x4 tipus S 275, per 

arriostrament, soldats a qualsevol element estructural, units 

entre si mitjançant soldadura i/p.p. escapçadures i dues mans 

d’imprimació amb pintura de mini de plom totalment muntat, 

segons CTE DB-SE-A. Els treballs seran realitzats per 

soldador qualificat segons norma UNE EN 287-1:1992. 

1607 
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B. FONAMENTACIÓ 

 

Número UA Descripció Amidament 

B.1 m3 Formigó armat HA-25/P/20/IIa, amb grandària màxima de l’àrid 

de 20 mm, elaborat en central per a un desplaçament màxim a 

l’obra de 10 km farcit de sabates de fonamentació, i/armadura 

B-500 S (50 kg/m3), abocat per mitjans manuals, vibrat i 

col·locació. Segons CTE DB-SE-C i EHE-08. 

38,2 

B.2 m3 Excavació a cel obert, en terreny de consistència dura, amb 

retro-gir de 20 tones de 1,50 m3 de capacitat de cassó, amb 

extracció de terra a les vores, en buidat, i/p.p. de costos 

indirectes. 

38,2 
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C. TANCAMENTS 

 

Número UA Descripció Amidament 

C.1 m2 Coberta completa formada per panell de 40 mm d’espessor total 

conformat amb doble xapa d’acer estructural de 0,5 mm, perfil 

nervat i amb farciment intermedi d’escuma de poliuretà, perfil 

ancorat a l’estructura mitjançant ganxos o cargols auto roscant, 

i/p.p. de tapajuntes, acabaments, peces especials de qualsevol 

tipus, mitjans auxiliars. 

1056 

C.2 m2 Tancament de façana format per panell de 35 mm de gruix total 

conformat amb doble xapa d’acer estructural de 0,5 mm, perfil 

lleugerament nervat i amb farciment intermedi d’escuma rígida 

de PIR/PIRM, perfil ancorat a l’estructura mitjançant junta 

encadellada que oculta la fixació del panell a l’estructura, i/p.p. 

de tapajuntes, acabaments, peces especials de qualsevol tipus, 

mitjans auxiliars. 

272 
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D. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Número UA Descripció Amidament 

D.1 m2 Recobriment de pintura intumescent d’espessor 650 micres, per 

a la protecció contra el foc R-60 d’estructures metàl·liques. 

1056 
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E. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

Número UA Descripció Amidament 

E.1. Lluminàries 

E.1.1 u Projector exterior PHILIPS BVP650 LED240-4S/740 PSU 

OFA52 ALU ClearFlood de 147 W. Flux lluminós de 24000 lm 

en la versió de 4000 K, i eficàcia de 142 lm/W amb CRI de 100. 

Protecció IP66. Inclou carcassa d’alumini, difusor de vidre. 

Ancoratge ajustable. 

15 

 

E.2. Distribució 

E.2.1 ml Metro lineal de conductor Rz1-K 0,6/1 kV 2x 6 mm2 (Cu). 150 

E.2.2 ml Metro lineal de tub gris acoblable D = 32 mm per exteriors. 143,2 

E.2.3 u Caixa superfície 2 mòduls 115x126x63. 5 

E.3. Dispositius de protecció 

E.3.1 u Interruptor diferencial 254/2p/30 mA. 1 

E.3.2 u PIA I+N 10A. 1 
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F. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Número UA Descripció Amidament 

F.1. Proteccions col·lectives 

F.1.1 ml Ballat metàl·lic perimetral amb malles per tubs rodons soldats 

vertical i horitzontalment amb peus de formigó cada 2 metres. 

Disposa de dues portes, una per l’accés del personal amb un 

ample mínim de 1,3 m i una per vehicles amb un ample mínim 

de 5 m amb dues fulles. 

148 

F.1.2 u 
Bastida d’accés a la coberta instal·lada segons configuració 

tipus i instruccions del fabricant. 

1 

F.1.3 ml 
Barana de protecció de perímetre de coberta amb passamans i 

travessers intermedis format per tubs de 50 mm. 

136 

F.1.4 u 

Extintor de pols ABC amb eficàcia 21A-113B per a extinció de 

foc de matèries sòlides, líquides, productes gasosos i incendis 

d’equips elèctrics, de 6 kg d’agent exterior amb suport, 

manòmetre i filtre amb difusor segons norma UNE-23.110, 

totalment instal·lat. Certificat per AENOR. 

2 

F.1.5 u 
Farmaciola d’urgència per obra amb els continguts mínims 

obligatoris. 

1 

F.2. Proteccions individuals 

F.2.1 u Casc de seguretat homologat. 8 

F.2.2 u 
Pantalla de seguretat per soldadura amb subjecció pel cap 

homologada. 

3 

F.2.3 u Ulleres contra impactes homologades. 3 

F.2.4 u Protectors auditius homologats. 8 

F.2.5 u Jaqueta per soldador homologada. 3 

F.2.6 u Armilla reflectant de color groc homologada. 8 

F.2.7 ml 
Corda de poliamida d’alta densitat de Ø 14 mm amb extrems 

revestits de PVC. 

10 

F.2.8 u Faixa elàstica per protecció de sobreesforços, amb velcro.  8 
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F.2.9 u Cinturó portaeines homologat. 8 

F.2.10 u Parell de guants per soldat ignífugs homologats. 3 

F.2.11 u 
Parell de guants de lona tipus americà d’alta qualitat 

homologats. 

8 

F.2.12 u 
Parells de botes de seguretat amb puntera metàl·lica 

homologades. 

8 

F.3. Senyalització 

F.3.1 ml Cinta d’abalisament plàstica de color vermell i blanc. 50 
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