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1.- ANTECEDENTS 
 
 El present document es redacta a sol·licitud de l’Ajuntament d’Albesa en 
compliment del conveni d’assistència tècnica subscrit en el Consell Comarcal de la 
Noguera, pels propis Serveis Tècnics del Consell. 
 
 Es tracta de descriure les obres necessàries per realitzar la instal·lació 
provisonal d’una pista de pàdel en un sector urbanitzable (SUD 1) pendent de 
desenvolupament.  
  
 
 
2.- INTRODUCCIÓ 
 

S’ha sel·lecionat els terrenys de la parcerla cadastral 
25008A001004880000SO  degut a que son de propietat de l’Ajuntament d’Albesa i la 
seva proximitat amb els equipaments actuals i els projectats en el planejament 
vigent.  

 
El projecte ubica en aquesta parcel·la (seguint els plànols adjunts) una pista 

de pàdel orientada de forma longitudinal a l’eix més proper a l’est-oest paral·lel al 
vial existent.  

 
L’objectiu d’aquesta memoria es valorar aquesta instal·lació i fer una proposta 

de instal·lació seguint l’article 53 del text refòs de la Llei d’Urbanisme. Com activitat 
de lleure seria permesa a l’art.53.3 tenint en compte que la intal·lació es provisional i 
seguint aquesta memoria també s’evalua el cost de la seva reposició. 

 
 
 
3.- PROPOSTA 

  
Les actuacions a realitzar en la present memòria valorada són: 

 
1- Preparació del terreny. 

2- Creació de la base ii sub-base on s’ubica la pista de pàdel amb recolllida 
d’aigües i connexió amb clavegueram. 

3- Instal·lació de la pista de pàdel. 

4- Instal·lació de sistemes de seguretat i xarxes. 

 
També es valora la reposició del terreny en el seu estat primitu: 
 
1- Desmuntatge dels sistemes de seguretat. 
2- Desmuntatge de la psita de pàdel. 
3- Enderroc de la solera. 
4- Restitució de l’estat del terreny. 
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A continuació es detallen les obres a realitzar: 
 
 

3.1. Moviment de terres: 
 
Abans de l'inici de les obres pròpiament dites, s'efectuarà un replanteig de les dimensions de la pista 
per situar-la d'acord amb els mesuraments desitjats. 
 
S'hauran de marcar els vèrtexs de la pista així com els seus eixos principals i totes aquelles 
referències que puguin servir de suport en cas que es perdessin les cotes puntuals. 
 
Tots els punts que es defineixin durant el replanteig o en posteriors comprovacions, se senyalitzaran 
mitjançant estaques de fusta de secció quadrada de 4x4cm, les quals hauran de quedar ben visibles 
per al qual es pintaran d'un color que destaqui. Sobre l'esplanada resultant de l'acondicionament de la 
parcel·la, s'executarà un caixeig de 28cm per sanejar la sub-base de la pista. Un cop anivellat el fons 
de l'excavació es compactarà el terreny al 95% P.M. 
 
A continuació s'excavarà les rases laterals necessàries per a l'execució dels cèrcols al perímetre de la 
pista. 
 
Prèviament a l'execució del paquet de ferm s'estendrà un geotèxtil GEOTESAN NT-15 com element 
separador, sobre el qual s'executarà una capa de estalvis artificials per a la formació de pendents. 
L'acabat d'aquesta capa ha de seguir les arracades de la superfície final de la solera, que es fixa en 
una pendent a quatre aigües de l'1%, abocant cap al centre del terreny de joc on s'instal·larà l'arqueta 
principal. 
 
La superfície acabada no depassarà de la teòrica definida per ells, ni quedarà per sota més de 3cm a 
cap punt. Aquesta superfície acabada no presentarà irregularitats de més de 15mm quan es 
comproveu amb una regla de 3 metres aplicada a qualsevol zona. 
 

3.2. Sanejament i drenatge: 
 
L'acabat de la capa de de la base ha de comptar amb un pendent suficient per aconseguir evacuar les 
aigües fins a l'arqueta central, des de la qual es canalitzaran mitjançant col·lectors fins a connectar 
amb la xarxa general seguint els plànols. Aquest pendent serà doncs d'almenys un 1% disposat a 
quatre aigües cap al centre. 
La xarxa enterrada de col·lectors discorrerà a través d'aquesta capa de sub-base, mitjançant tubs de 
PVC segons queden contemplats als plànols, travessant el cèrcol perimetral mitjançant un passatubs 
previst per salvar la disposició de les armadures en aquest cèrcol. Des d'aquí es connectarà a la 
xarxa de sanejament de la instal·lació, i a la xarxa general de sanejament local. D'aquesta manera, 
queda resolt el filtrat de l'aigua de la pista, així com la canalització fins a la xarxa de sanejament. 
 

3.3. Tancament de la base i subase: 
 
El tancament perimetral de la pista ha de quedar fixat a un cèrcol de formigó armat el qual funciona 
com a fonamentació del mateix. Aquest cèrcol s'executarà amb HA-25/B/20/IIa i armat mitjançant 
4Ø12mm amb estreps Ø6mm cada 20cm o 30cm seguint el perimetre de la pista. L'execució del 
cèrcol es realitzarà prèvia preparació de l'encofrat, a tot el perímetre. 
Al fons del dit encofrat s'executarà una capa de formigó de neteja, la qual permetrà una correcta 
disposició de les armadures i els seus separadors, necessari per al posterior formigonat. 
 

3.4. Bases: 
 
A l'interior de la pista, i una vegada executats la xarxa de sanejament i el cèrcol perimetral, 
s'executarà una base de formigó armat remolinat, la qual seguirà els pendents definits prèviament. 
El formigó emprat per a la formació de solera serà tipus HA-25/B/20/IIa i l'armat es realitzarà amb un 
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mallat electrosoldat ME 15x15cm. Ø4, segons queda contemplat als plànols corresponents. 
El drenatge de la pista es resoldrà dotant la instal·lació esportiva d´una petita capa de formigó 
porós damunt la solera de formigó armat, la qual permetrà el pas de les aigües que s'acumulin a 
la seva superfície per filtració i desguassant a la inferior 
. 
Per executar aquesta capa drenant s'estendrà prèviament una capa de gravetes d'uns 5 cm de gruix 
màxim de granulometria de 6 a 12mm, per deixar una superfície el més regular possible i amb acabat 
horitzontal sobre la qual executar el paviment continu de formigó porós de 9cm de gruix, acabat 
superficial maestrejat i amb execució de juntes elàstiques, de manera que resultarà una superfície 
horitzontal sobre la qual es col·locarà la gespa artificial. 
La solera de formigó porós està dividida en dues capes diferenciades: la superior, de 6 cm amb àrid 
de granulometria de 6 a 12mm. i una inferior de 3 cm amb granulometria de 3 a 6mm. 
D'aquesta manera queda resolt el filtratge de l'aigua de la pista. 
 

3.5. Estructura metàl·lica: 
 
El tancament de la pista de pàdel es durà a terme mitjançant un sistema format per vidres temperats 
de 12mm homologats. En el cas dels fons, les peces comptaran amb una alçada de 4 metres, igual 
que els primers 2 metres de cada lateral a partir de les cantonades; a la resta del lateral l'alçada serà 
de 3 metres. 
Aquests vidres estaran units als perfils metàl·lics que configuren l'estructura auxiliar i sent cargolats 
a les petites plaques d'ancoratge soldades a aquests perfils a diferents alçades. 
Així mateix, es col·locarà una porta d'accés doble a la pista, realitzada amb material anàleg a 
l'empleat a la malla del tancament, amb unes dimensions de 200x82 cm cadascuna. 
 
L’estructura metàl·lica fomrada per: 
 
•  Pilars de 120x60x3mm a fons, cantonades i laterals de 4 metres d'alçada i 80x60x2mm a 
intermedis de 3m. 
• Placa d'ancoratge d'acer S 275 JR amb forats de Ø18 per fixar-los, de dimensions 
300x180x12mm i 200x160x12mm. 
• Malla electro soldada galvanitzada de 50x50x4 mm. 
• Perfils d'angle en xapa galvanitzada de 2mm de gruix, amb forats per a allotjament de les 
puntes de la malla electrosoldada que queden ocultes. 
• Travessers horitzontals en xapa plegada galvanitzada de 38x60x2mm. 
• Fixació de panells de vidre, angles i platines. 
• Cargols Tor troncocònics zincats M-6x25 per fixació tapapuntes. 
• Cargols Tor taptite m6x10 per a fixació travessers i suports de fixació. 
• Cargols Tor taptite m8x30 per a fixació suports vidre. 
• Ancoratge mascle amb rosca M12x160 per fixació plaques d'ancoratge. 
• Caputxó protector femella negre per a M-12. 
• Cargol d'acer inoxidable per a fixació de vidres. 
• Volandera de PVC per encastre al talador avellanat del vidre. 
• Volandera d'acer inoxidable per a collament de cargol de vidre. 
• Femella d'acer inoxidable amb autofrenada de seguretat per a fixació de vidre. 
• Suport de niló per a protecció de vidre a la placa d'ancoratge. 
 
El recobriment de l'estructura es realitza en resines epoxi i polièster, que ofereix una alta estabilitat. 
color a la llum U.V amb un acabat brillant i setinat. 
 
 
 

3.6. Paviment esportiu: 
 
Sobre el paviment continu executat de formigó porós, un cop anivellat i comprovada la seva correcta 
planimetria, es col·locarà la gespa artificial. 
El marcatge es durà a terme replantejant les diferents línies reglamentàries de joc i inserint línies 
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del mateix material però de diferent color. Després del marcatge, es procedirà al raspallat de les 
unions entre rotlles i línies. 
El darrer pas consisteix en el llastrat de la superfície amb sorra de quars. L'estès de la barreja es 
durà a terme amb màquines sorprenents o manualment. Posteriorment es procedirà a distribuir-la 
uniformement, assegurant-se que aconsegueix el fons mitjançant raspallat de la superfície. Amb això, 
la superfície de gespa de la pista serà de 200 m2. 
Es col·locarà tambè la xarxa de mitja pista i es pintarà les línies diviosries. 
 
 

3.6. Il·luminació: 
 
La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels jugadors. Complirà la 
norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”. 
- Il·luminació ampliada de pista composta per 4 bàculs de 80x80x3 lacats en color de la pista a 6 
metres d´alçada amb 2 focus de 400 W per bàcul fent un total de 8 focus per pista. Deixant cablejat a 
peu de bàcul. 
 

3.7. Xarxa extra de seguretat: 
 
Per damunt de l’estructura estàndar de les pistes de pàdel es col·locara una xarxa de protecció extra 
de 2m alçada respecte la pista estàndard. Aquesta es realitzarà per motius de segureta, degut a la 
proximitat de torre d’electricitat i de vials propers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

4.- CONSIDERACIONS FINALS 
 
 Les obres incloses en la present memòria valorada compleixen les normatives 
que li són d’aplicació pel que fa a la construcció, instal·lacions i seguretat. 
 
 Es tracta d’una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús públic una 
vegada acabada. 
 
 Donades les característiques de l’obra i el seu pressupost, no cal exigir 
classificació del contractista i no procedeix atorgar revisió de preus. 
Serà necessaria acreditar solvència per celebració de contractes del mateix tipus. 
 
 El termini d’execució s’estima de dos mesos. 
 
 
 
5.- PRESSUPOST 
 
 
El pressupost d’execució material d’aquestes obres puja la quantitat de TRENTA-I-
UN MIL SIS-CENTS VIN-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.(31.628,90 €).  
 
El pressupost d’execució per contracte puja la quantitat de QUARANTA-CINC MIL 
CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
(45.542,45 €). 
 
Al finalitzar l’ús provisonal de la pista de pàdel s’haurà de procedir al seu 
desmuntatge.  
El pressupost d’execució material d’aquestes feines de desmuntage puja al 
pressupost d’execució material d’aquestes obres de desmuntatge puja la quantitat d’ 
ONZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
(11.436,46 €).  
 
El pressupost d’execució per contracte pel desmuntatge puja la quantitat de SETZE 
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET AMB TRENTA SIS CÈNTIMS (16.467,36 €). 
 
 
_______________________________________________________________ 
 

   L’ARQUITECTA COMARCAL  
 
 
 
 

                              Anna Rendé i Mateu  
Albesa, a data de signatura electrònica. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.- AMIDAMENTS i PRESSUPOST 



 

 

Obra:

Codi Tipus Ud Descriipció Amidament Preu (€) Import (€)

PRESSUPOST 

PISTA PÀDEL

31.628,90 31.628,90

CAPITOL 01 3.574,80 3.574,80

1 Partida m2 276,000 0,92 253,92

Uds. Llarg Ample Alto Parcial Subtotal

23,000 12,000 276,000 276,000

2 Partida m3 143,750 3,32 477,25

Uds. Llarg Ample Alto Parcial Subtotal

23,000 12,500 0,500 143,750 143,750

3 Partida m3 57,500 39,75 2.285,63

Uds. Llarg Ample Alto Parcial Subtotal

23,000 12,500 0,200 57,500 57,500

´4 Partida m2 200,000 2,79 558,00

capitol 01 3.574,80 3.574,80

CAPITOL 02 6.104,20 6.104,20

5 Partida m3 57,500 89,26 5.132,45

Uds. Llarg Ample Alto Parcial Subtotal

23,000 12,500 0,200 57,500 57,500

6 Partida m2 287,500 3,38 971,75

Uds. Llarg Ample Alto Parcial Subtotal

23,000 12,500 287,500 287,500

capitol 02 6.104,20 6.104,20

I CAPITOL 03 21.949,90 21.949,90

7 Partida pa 1,000 8.900,00 8.900,00

8 Partida m2 100,000 55,33 5.533,00

9 Partida m2 200,000 24,35 4.870,00

10 Partida u 4,000 390,00 1.560,00

11 Partida m 86,000 6,15 528,90

capitol 03 21.949,90 21.949,90

PRESSUPOST 

PISTA PÀDEL

31.628,90 31.628,90

VIDRES PISTA DE PÀDEL

Envidrament amb lluna temperada, tipus Temperat, incolora de 12 mm de gruix, f ixació sobre fusteria

amb encunyat mitjançant calços de suport perimetrals i laterals i segellat en fred amb silicona incolora,

f ins i tot talls de vidre i col·locació de f ilets, segons NTE-VP.

INSTAL·LACIÓ GESPA DE PÀDEL

Paviment esportiu per a pista de pàdel, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", format per gespa

sintètica, Compograss P 12/49 (5.0), color verd, amb línies de joc de gespa sintètica, Compograss P 12/49 Línea

Blanca, color blanc, llastrat amb 16 kg/m² d'àrid silici, de granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm.

Inclou xarxa del mig de la pista.

Capa entre el terreny i subbase: Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix. lligat tèrm.,100 a 110g/m2,s/adh.

La il·luminació artif icial serà uniforme i de manera que no dif iculti la visió dels jugadors. Complirà la

norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”.

- Il·luminació completa de pista composta per 4 bàculs de 80x80x3 lacats en color de la pista a 6 metres

d´alçada amb 2 focus de 400 W per bàcul fent un total de 8 focus per pista. Deixant cablejat a

quadre existent. Inclòs fonamentació.

Xarxa de protecció (protecció extra per evitar que les pilotes vagin fora) 2m alçada respecte la pista estàndard.

1, ESTRUCTURA METÀL·LICA:

• 14 Cèrcols metàl·lics de 2.000*3.000 mm en perfil d'acer galvanitzat de 100*50*2 mm per a suport de

vidre amb plaques d'ancoratge d'acer de 240*200*8 mm amb 4 forats de 12 mm

• 4 Cèrcolsmetàl·lics de 2.000*2.000 mm en perfil d'acer galvanitzat de 100*50*2mm per a suport de

vidre amb plaques d'ancoratge d'acer de 240*200*8 mm amb 4 forats de 12 mm

• 8 Cèrcols metàl·lics de 2.000*3.000 mm en perfil d'acer galvanitzat de 100*50*2 mm amb malla metàl·lica

electro soldada galvanitzada de 50*50*4 mm amb plaques d'ancoratge d'acer de 240*200*8 mm amb 4

forats de 12 mm

• 22 Cèrcols metàl·lics de 2.000*1.000 mm en perfil d'acer galvanitzat de 100*50*2mm amb malla electro

soldada galvanitzada de 50*50*4 mm

• 4 Cèrcolsmetàl·lics de 2.000*1.000 mm en perfil d'acer galvanitzat de 100*50*2 mm amb placa de

ancoratge en perfil d'acer galvanitzat de 240*200*8 mm amb 4 forats de 12 mm

• 4Cèrcols metàl·lics de 2.000*1.000 mm en perfil d'acer galvanitzat de 100*50*2 mm amb malla metàl·lica

electro soldada galvanitzada de 50*50*4 mm amb 1 placa d'ancoratge en perfil d'acer de 150*100*10 mm

amb 1 trepant de 12mm

• 36 UES per a suport de vidre de 200*16*3 mm en perfil d'acer A42b 36 ZETES per a suport de vidre de

60*40*3 mm en perfil d'acer A42b amb trepant esquinçat de 10 mm

• 36 ELS per a suport de vidre de 70*40*3 mm en perfil d'acer A42b amb trepant esquinçat de 10 mm

• 8 Xapes de remat en cantonada de 2 mm de gruix amb un desenvolupament de 200*2000 mm en perfil d'acer

galvanitzat 3 anells per a suport de xarxa en perfil d'acer A42b amb diàmetre de 30 mm i gruix de 10mm.

• 1 Tensor per a xarxa amb engranatge per recollir cable d'acer de xarxa en perfil d'acer A42b

*Malla electrosoldada de la pista de pàdel inclosa amb la intal·lació dde l'estructura i també les portes d'accés a la

pista de pàdel.

2. CAUTXÚ NATURAL ENTRE VIDRE I ESTRUCTURA METÀLICA:

172 metres de cautxú natural 122/125 de 40*3 mm per suport del vidre sobre cèrcols metàl·lics

3. TORNILLERIA I PETIT MATERIAL

PRESSUPOST PISTA PÀDEL ALBESA AL 2201

Pressupost i amidaments

Acondicionament del terreny

Esbrossada terreny ampl.de menys de 0,6m,+mitjans mec.,càrrega mec.s/camió

Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió

Subbase terra-cim.planta,terra selec.+cim.putzol.CEM IV/B 32,5N,100%PM 

Base pista

Base de formigó armat 10cm + capa d'anivellament de 1cm + capa de formigó poros de 9cm.

Base de formigóarmat  sobre la subase de 10cm de gruix amb armadura de repartiment de 15x15 cm. Base formigó 

HM-20/P/20/I, transp.mecànic+vibr.manual, reglejat (inclou la recollida d'aigües i connexió amb el sistema genaral

del municipi) 

Sobre la cual es realitzarà una capa d'anivellament i drenatge utilitzant graves de 6 a 12 mm de diàmetre. 

I sobre aquestes dues capes (en contacte amb la gespa) es posarà una capa de formigó poros de 9cm  de gruix.

 

Inclou cèrcol de 40x40 cm al límit de la base i permetrà l'anclatge de l'estructura de la pista de pàdel.

Lliscat manual pavim.form poros.+4kg/m2 pols quars gris Acabat entre la gespa i el formigó

Instal·lació pista de pàdel



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 31.628,90 €            

13 % Despeses Generals sobre: 31.628,90 € 4.111,76 €              

6 % Benefici Industrial sobre: 31.628,90 € 1.897,73 €              

Subtotal 37.638,39 €            

21 % IVA sobre: 37.638,39 € 7.904,06 €              

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 45.542,45 € 

aquest pressupost d'execució per contracte puja a :

( quaranta-cinc mil cinc-cents quaranta-dos euros amb quatanta-cinc cèntims)

A data de la signatura electrònica,

Arquitecta del Cosnell Comarcal de la noguera

Anna Rendè Mateu

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

Codi Tipus Ud Descriipció Amidament Preu (€) Import (€)

PRESSUPOST 

DESMUNTATGE 

PISTA PÀDEL

11.436,46 11.436,46

CAPITOL 01 11.436,46 11.436,46

1 Partida u 28,000 73,20 2.049,60

2 Partida u 4,000 66,00 264,00

3 Partida m2 100,000 25,39 2.539,00

4 Partida m2 287,500 11,39 3.274,63

Uds. Llarg Ample Alto Parcial Subtotal

23,000 12,500 1,000 287,500 287,500

5 Partida m3 28,750 11,39 327,46

Uds. Llarg Ample Alto Parcial Subtotal

23,000 12,500 0,100 28,750 28,750

6 Partida m2 200,000 5,28 1.056,00

7 Partida m2 287,000 6,71 1.925,77

PRESSUPOST 

DESMUNTATGE 

PISTA PÀDEL

11.436,46 11.436,46

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a

màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior

aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Desmuntge dels vidre de la pistade pàdel. Desmuntatge de vidre trempat, de 8 mm de gruix, amb mitjans manuals i

càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

contenidor

Arrencada de paviment asfàltic (gespa) , amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

contenidor

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

PRESSUPOST DESMUNTATGE PISTA PÀDEL ALBESA AL 2201

Pressupost i amidaments

Desmuntatge de la pista de pàdel

Desmuntatge de l'estructura metàl·lica (cèrcols)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 11.436,46 €            

13 % Despeses Generals sobre: 11.436,46 € 1.486,74 €              

6 % Benefici Industrial sobre: 11.436,46 € 686,19 €                  

Subtotal 13.609,39 €            

21 % IVA sobre: 13.609,39 € 2.857,97 €              

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 16.467,36 € 

aquest pressupost d'execució per contracte puja a :

( quaranta-cinc mil cinc-cents quaranta-dos euros amb quatanta-cinc cèntims)

A data de la signatura electrònica,

Arquitecta del Cosnell Comarcal de la noguera

Anna Rendè Mateu

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
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