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1. Posada a terra 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu 
partida 

mt35ttc010b m 
Conductor de coure nu, de 

50 mm². 
310 3,81 1181,1 

mt35tte020a Ut 

Placa de coure electrolític 
pur per a connexió a terra, 
de 300x100x3 mm, amb 

born d'unió. 

4 37,44 149,76 

mt35tts010c Ut 
Soldadura aluminotèrmica 
del cable conductor a la 

placa. 
4 3,51 14,04 

mt35www020 Ut 
Material auxiliar per 

instal�lacions de connexió a 
terra.. 

1 1,15 1,15 

Cost de manteniment decennal: 29,09 € en els primers 10 
anys. 

 

Total: 1.346,05 

 

2. LGA 
 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu 
partida 

mt35aia070aaai m 

Tub corbable, subministrat en 
rotllo, de polietilè de doble 

paret (interior llisa i exterior 
corrugada), de color taronja, 

de 500 mm de diàmetre 
nominal, per a canalització 
soterrada, resistència a la 

compressió 450 N, resistència 
al impacte 40 joules, amb grau 

de protecció IP 549 segons 
UNE 20324, amb fil guia 

incorporat. Segons UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 i 

UNE-EN 50086-2-4. 

1 15,91 15,91 

mt35cun010p m 

Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la flama, amb 
conductor de coure classe 5 (-
K) de 400 mm² de secció, amb 

10 44,56 444,56 
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aïllament de polietilè reticulat 
(R) i coberta de compost 
termoplàstic a força de 

poliolefina amb baixa emissió 
de fums i gasos corrosius (Z1), 
sent la seva tensió assignada 

de 0,6/1 kV. Segons UNE 
21123-4. 

mt35cun010m m 

Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la flama, amb 
conductor de coure classe 5 (-
K) de 200 mm² de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat 

(R) i coberta de compost 
termoplàstic a força de 

poliolefina amb baixa emissió 
de fums i gasos corrosius (Z1), 
sent la seva tensió assignada 

de 0,6/1 kV. Segons UNE 
21123-4. 

10 21,75 210,75 

mt35www010 Ut 
Material auxiliar per 

instal�lacions elèctriques.. 1 1,48 1,48 

mq04dua020 h 
Dúmper autorecarregable de 2 

t de càrrega útil, amb 
mecanisme hidràulic. 

1 9,27 9,27 

mt35aia070aaai m 

Tub corbable, subministrat en 
rotllo, de polietilè de doble 

paret (interior llisa i exterior 
corrugada), de color taronja, 

de 500 mm de diàmetre 
nominal, per a canalització 
soterrada, resistència a la 

compressió 450 N, resistència 
al impacte 40 joules, amb grau 

de protecció IP 549 segons 
UNE 20324, amb fil guia 

incorporat. Segons UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 i 

UNE-EN 50086-2-4. 

1 15,91 15,91 

Cost de manteniment decennal: 9,21 € en els primers 
10 anys. 

 
Total: 681,97 
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3. CGP 
 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu 
partida 

mt35cgp020hja Ut 

Caixa general de protecció, 
equipada amb borns de 

connexió, bases unipolars 
previstes per a col�locar 

fusibles de intensitat 
màxima 630 A, esquema 
9, per a protecció de la 

línia general d'alimentació, 
formada per una envoltant 

aïllant, precintable i 
autoventilada, segons 
UNE-EN 60439-1, grau 
d'inflamabilitat segons 

s'indica en UNE-EN 60439-
3, grau de protecció IP 43 
segons UNE 20324 i IK 08 

segons UNE-EN 50102. 

1,000 501,30 501,30 

mt35cgp040ah m 

Tub de PVC llis, sèrie B, de 
160 mm de diàmetre 

exterior i 3,2 mm de gruix, 
segons UNE-EN 1329-1. 

 
3,000 

 
5,44 

 
16,32 

mt35cgp040af m 

 
Tub de PVC llis, sèrie B, de 

110 mm de diàmetre 
exterior i 3,2 mm de gruix, 

segons UNE-EN 1329-1. 

 
3,000 

 
3,73 

 
11,19 

mt26cgp010 Ut 

 
Marc i porta metàl�lica amb 
pany o cadenat, amb grau 
de protecció IK 10 segons 
UNE-EN 50102, protegits 

de la corrosió i 
normalitzats per l'empresa 
subministradora, per caixa 

general de protecció. 
 
 

1,000 110,00 110,00 

Cost de manteniment decennal: 35,23 € en els primers 10 
anys. 

 
Total: 638,51 
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4. Grup Electrogen 
 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu 
partida 

mt35geg010ablbbaF2 Ud 

Grupo electrógeno fijo 
insonorizado sobre 

bancada de 
funcionamiento 

automático, trifásico de 
230/400 V de tensión, de 

100 kVA de potencia, 
compuesto por 

alternador sin escobillas 
de 50 Hz de frecuencia; 
motor diesel de 1500 
r.p.m. refrigerado por 
agua, con silenciador y 

depósito de combustible; 
cuadro eléctrico de 
control; y cuadro de 

conmutación con 
contactores de 

accionamiento manual 
calibrados a 160 A. 

1,000 17966,40 17966,40 

mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

1,000 1,48 1,48 

Coste de mantenimiento decenal: 46.284,18 € en los primeros 
10 años. 

Total: 17967,88 

 

5. Bateria condensadors 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu 
partida 

mt35geg010ablbbaF2 Ud 

Bateria condensadors 
ABB de 40KVAr per a 
compensación energía 

reactiva 

1,000 2920 2920 

mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

1,000 35,46 35,46 

Coste de mantenimiento decenal: 46.284,18 € en los primeros 
10 años. 

Total: 2955,36 
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6. Quadres elèctrics 
 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu 
partida 

mt35aia010aaa ud 

Quadre General de Distribució 
muntat a armari metàl�lic 
2000x1950x450mm marca 
Merlin Gerin o similar muntat 
amb les proteccions 
magnetotèrmics i diferencials 
per als diferents subquadres.  
 

1 27985 27985 

mt35aia010aab ud 

Quadre General de Distribució 
muntat a armari metàl�lic  
marca Merlin Gerin o similar 
muntat amb les proteccions 
magnetotèrmics i diferencials 
per al subquadre cuina. 

1 3425 3425 

mt35caj020a ud 

Quadre General de Distribució 
muntat a armari metàl�lic  
marca Merlin Gerin o similar 
muntat amb les proteccions 
magnetotèrmics i diferencials 
per al subquadre bugaderia 

1 4527 4527 

mt35caj020b ud 

Quadre General de Distribució 
muntat a armari metàl�lic  
marca Merlin Gerin o similar 
muntat amb les proteccions 
magnetotèrmics i diferencials 
per al subquadre Muntalliteres 

1 936 936 

mt35caj010a ud 

Quadre General de Distribució 
muntat a armari metàl�lic  
marca Merlin Gerin o similar 
muntat amb les proteccions 
magnetotèrmics i diferencials 
per al subquadre Ascensor 

1 723 723 

mt35caj010b ud 

Quadre General de Distribució 
muntat a armari metàl�lic  
marca Merlin Gerin o similar 
muntat amb les proteccions 
magnetotèrmics i diferencials 

1 1987 1987 
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per al subquadre aparcament 

mt35cun020a ud 

Quadre General de Distribució 
muntat a armari metàl�lic  
marca Merlin Gerin o similar 
muntat amb les proteccions 
magnetotèrmics i diferencials 
per al subquadre Sala bombes 

1 2100 2100 

mt35cun020b ud 

Quadre General de Distribució 
muntat a armari metàl�lic  
marca Merlin Gerin o similar 
muntat amb les proteccions 
magnetotèrmics i diferencials 
per al subquadre Sala calderes 

1 1765 1765 

mt35cun020c ud 

Quadre General de Distribució 
muntat a armari metàl�lic  
marca Merlin Gerin o similar 
muntat amb les proteccions 
magnetotèrmics i diferencials 
per al subquadre climatització 

1 3789 3789 

mt33seg100aa ud 

Quadre General de Distribució 
muntat a armari metàl�lic  
marca Merlin Gerin o similar 
muntat amb les proteccions 
magnetotèrmics i diferencials 
per al subquadre Menjador 
planta baixa 

1 987 987 

mt33seg111aa ud 

Quadre General de Distribució 
muntat a armari metàl�lic  
marca Merlin Gerin o similar 
muntat amb les proteccions 
magnetotèrmics i diferencials 
per al subquadre emergència 
planta 1 

1 789 789 

mt33seg101aa ud 

Quadre General de Distribució 
muntat a armari metàl�lic  
marca Merlin Gerin o similar 
muntat amb les proteccions 
magnetotèrmics i diferencials 
per al subquadre emergència 
menjador 

1 654 654 

   Total: 49.667 
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7. Il�luminació i avisadors 
 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu 
partida 

mt35aia010aaa Ud Avisadors telefónics automàtics 17 49,90 848,3 

mt35aia010aab Ud Equip de fluorescència estanc 
INDALUX 2x36W 

96 29,70 2851,2 

mt35caj020a Ud Equip de fluorescència 
INDALUX 4x18W 

64 35,10 2246,4 

mt35caj020b Ud Llum de paret INDALUX 50W 12 5,90 70,8 

mt35caj010a Ud Spot halògen fix  50W 28 19,60 548,8 

mt35caj010b Ud Balizes de jardí 40W 28 54,30 1520,4 

mt35cun020a Ud Projectos INDALUX 70W 11 159,78 1757,58 

mt35cun020b Ud Emergència 20W 78 25,60 1996,8 

mt33seg101aa      

   Total: 11.840,28 

 

8. Instal�lació interior 
 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu 
partida 

mt35aia010aaa m 

Tub corbable de PVC, corrugat, 
de color negre, de 16 mm de 

diàmetre nominal, per a 
canalització encastada en obra 
de fàbrica (parets i sostres). 
Resistència a la compressió 

320 N, resistència al impacte 1 
joule, temperatura de treball -
5°C fins 60°C, amb grau de 
protecció IP 545 segons UNE 
20324, no propagador de la 

3000 0,21 630 
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flama. Segons UNE-EN 61386-
1 i UNE-EN 61386-22. 

mt35aia010aab m 

Tub corbable de PVC, corrugat, 
de color negre, de 20 mm de 

diàmetre nominal, per a 
canalització encastada en obra 
de fàbrica (parets i sostres). 
Resistència a la compressió 

320 N, resistència al impacte 1 
joule, temperatura de treball -
5°C fins 60°C, amb grau de 
protecció IP 545 segons UNE 
20324, no propagador de la 

flama. Segons UNE-EN 61386-
1 i UNE-EN 61386-22. 

2200 0,23 506 

mt35caj020a Ut 

Caixa de derivació per encastar 
de 105x105 mm, amb grau de 
protecció normal, reglets de 
connexió i tapa de registre. 

137 1,79 245,32 

mt35caj020b Ut 

Caixa de derivació per encastar 
de 105x165 mm, amb grau de 
protecció normal, reglets de 
connexió i tapa de registre. 

25 2,29 57,25 

mt35caj010a Ut 
Caixa d'encastar universal, 

enllaç per els 2 costats. 
7 0,25 1,75 

mt35caj010b Ut 
Caixa d'encastar universal, 

enllaç per els 4 costats. 
5 0,47 2,35 

mt35cun020a m 

Cable unipolar RZI-K (AS), no 
propagador de la flama, amb 
conductor multifilar de coure 
classe 5 (-K) de 1,5 mm² de 

secció, amb aïllament de 
compost termoplàstic a força 

de poliolefina lliure de halògens 
amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1), sent la 

seva tensió assignada de 
450/750 V. Segons UNE 

211025. 

4500 0,41 1815 

mt35cun020b m 

Cable unipolar RZI-K (AS),no 
propagador de la flama, amb 
conductor multifilar de coure 
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de 

secció, amb aïllament de 
compost termoplàstic a força 

6700 0,62 4154 
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de poliolefina lliure de halògens 
amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1), sent la 

seva tensió assignada de 
450/750 V. Segons UNE 

211025. 

mt35cun020c m 

Cable unipolar RZI-K (AS),no 
propagador de la flama, amb 
conductor multifilar de coure 
classe 5 (-K) de 4 mm² de 
secció, amb aïllament de 

compost termoplàstic a força 
de poliolefina lliure de halògens 

amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1), sent la 

seva tensió assignada de 
450/750 V. Segons UNE 

211025. 

2800 0,90 2520 

mt33seg100aa Ut 

Interruptor monopolar, gamma 
bàsica, amb tecla simple i marc 

d'1 element de color blanc i 
embellidor de color blanc. 

40 5,84 233,6 

mt33seg111aa Ut 

Doble interruptor, gamma 
bàsica, amb tecla doble i marc 

d'1 element de color blanc i 
embellidor de color blanc. 

27 8,98 242,46 

mt33seg101aa m 

Cable unipolar RZI-K (AS),no 
propagador de la flama, amb 
conductor multifilar de coure 
classe 5 (-K) de 6 mm² de 
secció, amb aïllament de 

compost termoplàstic a força 
de poliolefina lliure de halògens 

amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1), sent la 

seva tensió assignada de 
450/750 V. Segons UNE 

211025. 

1500 1,03 1545 

mt33seg102aa Ut 

Commutador, sèrie bàsica, 
amb tecla simple i marc d'1 

element de color blanc i 
embellidor de color blanc. 

22 6,22 136,84 

mt33seg104aa Ut 

Polsador, gamma bàsica, amb 
tecla amb símbol de timbre i 
marc d'1 element de color 
blanc i embellidor de color 

1,000 6,58 6,58 
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blanc. 

mt33seg105aa Ut 

Brunzidor 230 V, gamma 
bàsica, amb tapa i marc d'1 

element de color blanc i 
embellidor de color blanc. 

1 20,71 20,71 

mt33seg107aa Ut 

Base d'endoll de 16 A 2P+T, 
gamma bàsica, amb tapa i 
marc d'1 element de color 
blanc i embellidor de color 

blanc. 

202 6,22 1256,44 

      

Cost de manteniment decennal: 378 € en els primers 
10 anys. 

 

 Total: 13.373,3 

 

9. Instal�lació plaques solars 
 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu 
partida 

CLI U12 4000 ud Captador solar 10 792,00 7.920,00 

EKW 0004 ud Cerco de estanqueidad 1 183,00 183,00 

EKX 0005 ud Cerco de estanqueidad 3 149,00 447,00 

EKW 0006 ud Cerco de estanqueidad 1 177,00 177,00 

EKW 0021E ud Cerco de estanqueidad 1 294,00 294,00 

EKW 0002 ud Cerco de estanqueidad 3 175,00 525,00 

ZFR EF0 ud Turbo captador 8 34,00 272,00 

acleg107aa ud 
Acumulador d’aigua loganlux 

1000l 
2 2800 5600 

      

  Total: 15.418 

 

 



 Instal·lació elèctrica d’un geriàtric 

 - 13 - 

 

10. Pressupost enginyeria 
El pressupost per a l’enginyeria és el 8% del cost total sense IVA. 

 

Press. Enginy.=113.888,35€x0,08=9.111,06€ 

 

11. Pressupost Total 
El pressupost total serà la suma de totes les partides, més el de la enginyeria, 
més el 16% de IVA: 

 

TOTAL=113888,35+9111,06+16%IVA=142.679,90€ 

 
 

 

 

 


