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1.1. Pressupost instal·lació elèctrica 

DESCRIPCIÓ UNITATS 
PREU 

UNITARI 
PARCIAL 

QUADRES ELÈCTRICS 

Caixa General de Protecció GLE-630A-9-BUC 1 532.2 532.2 

Caixa de Seccionament UR-CSS-E-400A-BUC 1 250.18 250.18 

Conjunt de Mesura TMF10-630A + ICP 630A 1 4506.21 4506.21 

Porta Conjunt Mesura PU-MET-60X60 1 113.8 113.8 

Interruptor General Alimentació NSX400N Vigi MB 

Micrologic 2.3 400A 4P4Raut 
1 6115.08 6115.08 

Quadre General Prisma Plus Sistema G 1 211.62 211.62 

Interruptor Automàtic Multi 9 C120H 4 polos 100 A 

corba B 
4 547.02 2188.08 

Interruptor Automàtic Multi 9 C120H 4 polos 40 A 

corba B 
4 296.76 1187.04 

Interruptor Automàtic Multi 9 C120H 4 polos 32 A 

corba B 
2 273.98 547.96 

Interruptor Automàtic Multi 9 C120H 4 polos 10 A 

corba B 
2 250.45 500.9 

Subquadre Mini Pragma superfície porta plena 6 

mòduls 
2 19.43 38.86 

Subquadre Mini Pragma superfície porta plena 12 

mòduls 
1 26.11 26.11 

Subquadre Mini Pragma superfície porta plena 18 

mòduls 
1 37.3 37.3 

Subquadre Mini Pragma superfície porta plena 24 

mòduls 
2 39.27 78.54 

LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Línia General Alimentació. AFUMEX 1000V iris tech 

, 4x185mm² 0,6/1KV. 
0.01 440.852 4408.52 

AFUMEX 1000V iris tech , 2x(3x1,5mm²) 

0,6/1KV. 
0.445 1446 3860.82 

AFUMEX 1000V iris tech , 2x(3x2,5mm²) 

0,6/1KV. 
0.545 1998 6533.46 

AFUMEX 1000V iris tech , 2x(3x4mm²) 

0,6/1KV. 
0.538 2940 9490.32 

AFUMEX 1000V iris tech , 2x(3x6mm²) 

0,6/1KV. 
0.58 3678 12799.44 

AFUMEX 1000V iris tech , 2x(3x10mm²) 

0,6/1KV. 
0.49 5850 17199 

AFUMEX 1000V iris tech , 2x(3x16mm²) 

0,6/1KV. 
0.073 8564 3751.032 

AFUMEX 1000V iris tech , (4x1,5mm²) 

0,6/1KV. 
0.378 4556 1722.168 



AFUMEX 1000V iris tech , (4x2,5mm²) 

0,6/1KV. 
0.06 6550 393 

AFUMEX 1000V iris tech , (4x4mm²) 

0,6/1KV. 
0.052 9512 494.624 

AFUMEX 1000V iris tech , (4x6mm²) 

0,6/1KV. 
0.175 13704 2398.2 

AFUMEX 1000V iris tech , (4x10mm²) 

0,6/1KV. 
0.095 22552 2142.44 

AFUMEX 1000V iris tech , (4x16mm²) 

0,6/1KV. 
0.02 34918 698.36 

AFUMEX 1000V iris tech , (4x35mm²) 

0,6/1KV. 
0.07 78758 5513.06 

INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

RCCB 4 P 40 A 300 MA B 6 1679.35 10076.1 

RCCB 4 P 40 A 30 MA B 2 1865.94 3731.88 

RCCB 4 P 63 A 300 MA B 2 2246.61 4493.22 

A9R60240 2P 40A 30mA C 12 83.42 1001.04 

A9R84240 2P 40A 300mA C 12 61.58 738.93 

A9R84263 2P 63A 300mA C 1 112.01 112.01 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS 

EB-4-6C6  6A 4P  (CHINT) 12 28 336 

C60N 10A 4P 2 44.53 89.06 

C60N 16A 4P 2 45.05 90.1 

C60N 25A 4P 1 48.03 48.03 

C60N 32A 4P 1 50.09 50.09 

C60N 40A 4P 2 59.44 118.88 

C60N 63A 4P 1 138.16 138.16 

EB-2-6C6  6A 2P  (CHINT) 36 9.32 335.52 

C60N 10A 2P 8 22.01 176.08 

C60N 16A 2P 10 22.41 224.1 

LLUMINÀRIES 

TTX 150 2xTL-D58W HFP 2 125 250 



TTX 150 1xTL-D58W HFP 30 120 3600 

FBS 120 2xPL-C/4P26W HF P 14 95 1330 

FBS 120 1xPL-C/2P26W HF P 35 89 3115 

BY461P 1xLED240S/740 WB GC 20 1840 36800 

BBC200: 220-240V 75 125 9375 

BBG511 1xSLED400/840 MB 17 109 1853 

FWG263 2xPL-C/4P18W HFP 60 205 12300 

FBH026 2xPL-C/4P18W HF 10 62 620 

TTX150 581 2xTL-D58W HFP + GTX150 L 19 130 2470 

FBS120 2xPL-C/4P18W HF L 6 105 630 

LLUMINÀRIES EMERGÈNCIA 

DAISALUX HYGRA-G N3 113 61.83 6986.79 

DAISALUX  HYDRA-G N7 3 77.9 233.7 

DAISALUX  LENS-EN 2N20 26 123 3198 

DAISALUX  NORMA 2N6 25 126.68 3167 

PRESES DE CORRENT 

Caixa de Paret Superfície CIMA PRO de 1 Mòdul 53 31.75 1682.75 

Base Doble Schuko CIMA SIMON 63 16.36 1030.68 

Torreta a terra Antivandàlica K45 per 4 Mecanismes 

Útils K45 
10 80.86 808.6 

Endoll bipolar + seguretat SIMON 28 5 2.52 12.6 

Caixa Empotrar Universal Enllaçable SIMON 

SOLERA 1 element 
5 0.23 1.15 

Mecanisme Endoll amb T/T SIMON 82 5 2.8 14 

Torreta a terra Antivandàlica K45 per 4 Mecanismes 

Útils SIMON (Per a Preses Regulables) 
4 80.86 323.44 

INTERRUPTORS 

Interruptors Unipolars amb lluminós SIMON 28 20 8.35 167 

Commutador amb lluminós SIMON 28 3 9.06 27.18 



Mecanisme Polsador amb lluminós SIMON 82 20 7.6 152 

Mecanisme Commutador Creuament lluminós 3 16.48 40.44 

Detector de Presència Sostre empotrable SIMON 11 66.65 733.15 

Polsador Temporitzat SIMON 75 8 51.11 408.88 

TUBS PROTECTORS 

Tub corrugat 12 mm² 200 0.2 40 

Tub corrugat 16 mm² 1590.5 0.28 445.34 

Tub corrugat 20 mm² 1150 0.37 425 

Tub corrugat 25 mm² 388.4 0.52 201.96 

Tub corrugat 32 mm² 43 0.79 33.97 

Tub corrugat 40 mm² 70 1.1 77 

IL·LUMINACIÓ ESCÈNICA 

STRONG OX 19º 150W 2 426 852 

STRONG STR LED HELIOS WASH-W 21W 40 388 15520 

STRONG MOVING LED 36/1 36W 10 805 8050 

STRONG LED 48/3 WP 200W 10 424 4240 

Taula Programable STRONG Nocturne Stage Control 1 4871 4871 

Etapa de Potència STRONG Power 12-3 TR NET 

(Rack 19"") 
5 2038 10190 

MECANITZAT ESCÈNIC 

Control Motors STRONG  Digi Rack 6-1cv 2 2952 5904 

Motors Enrotllament Tubular 500 kg STRONG 10 250.6 2506 

Motors Teló STRONG 1 276.45 276.45 

XARXA A TERRA 

Cable despullat Cu 50 mm2   210 9.75 2047.5 

Piques Cu 2000 x 14 mm    4 32 128 

Brida cable@pica    4 12.01 48.04 



Arqueta registre de 300 x 300 mm   4 208.1 832.4 

Caixa Comprovació     1 21.8 21.8 

GRUP ELECTRÒGEN 

MOSA GE-55 PMSX/EAS 1 9275 9275 

TOTAL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 265980.974 

1.2. Pressupost Aigua Calenta Sanitària 

DESCRIPCIÓ UNITATS 
PREU 

UNITARI 
PARCIAL 

AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Caldera de Pellets BioClass9 DOMUSA 1 3600 3600 

Dipòsit de Reserva L 2 300 600 

Sistema automàtic de càrrega 1 1450 1450 

Cendrer Compressor 25 l 1 495 495 

Sonda Acumulador ACS 1 12 12 

Acumulador ACS SANIT 300 l 1 1528 1528 

Protecció Catòdica V SANIT 300 1 276 276 

Resistència Elèctrica 1,5 kW 1 81 81 

Vas Expansió ACS 18 l 1 72 72 

Manegues Dielèctriques 1" 1 65 65 

Vàlvula de Seguretat ACS 1 38 38 

TOTAL ACS 8217 € 

 



1.3. Pressupost Climatització 

DESCRIPCIÓ UNITATS 
PREU 

UNITARI 
PARCIAL 

CLIMATITZACIÓ ESCENARI 

Subministrament i instal•lació de regulació i control 

centralitzat "HIDROFIVE" format per: controlador 

de fancoil (FCC), configurat com mestre; sonda de 

temperatura per impulsió per a aire primari; 

termòstat d'ambient (RU) multifuncional 

1 322.83 322.83 

Subministrament i instal•lació de fancoil de sostre de 

baixa silueta, model BHW 720 "HITECSA", sistema 

de dos tubs, potència frigorífica total nominal de 20,2 

kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; 

temperatura d'entrada de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 

5°C), potència calorífica nominal de 26,5 kW 

(temperatura d'entrada de l'aire: 20°C; temperatura 

d'entrada de l'aigua: 50°C), cabal d'aigua nominal de 

3,474 m³/h, cabal d'aire nominal de 3500 m³/h, pressió 

d'aire nominal de 49,1 Pa i potència sonora nominal de 

61 dBA, amb vàlvula de tres vies, model VXP47.15-4 

"HIDROFIVE", amb actuador STP71HDF; inclús 

connexions 

1 1991.4 1991.4 

Conducte rectangular per a la distribució d'aire 

climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de 

llana de vidre segons UNE-EN 13162, revestit per les 

seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini 

vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb 

un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència 

tèrmica 0,75 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,032 

W/(mK). 

30.93 m² 39.22 1216.17 

Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 

natural E6-C-0, amb lamel•les horitzontals regulables 

individualment, de 325x125 mm, ASL-

DG/325x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX" 

2 84.13 168.26 

Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 

natural E6-C-0, amb lamel•les horitzontals regulables 

individualment, de 425x125 mm, ASL-

DG/425x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX" 

2 95.11 190.22 

Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 

natural E6-C-0, amb lamel•les horitzontals regulables 

individualment, de 325x225 mm, ASL-

DG/325x225/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX" 

2 110.25 220.5 

Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 

natural E6-C-0, amb lamel•les horitzontals regulables 

individualment, de 425x225 mm, ASL-

DG/425x225/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX" 

1 126.47 126.47 

Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 

natural E6-C-0, amb lamel•les horitzontals regulables 

individualment, de 525x225 mm, ASL-

DG/525x225/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX" 

1 143.22 143.22 



Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color 

natural E6-C-0, amb lamel•les horitzontals regulables 

individualment, de 325x125 mm, AT-

A/325x125/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" 

2 84.42 168.84 

reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color 

natural E6-C-0, amb lamel•les horitzontals regulables 

individualment, de 425x125 mm, AT-

A/425x125/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" 

2 48.56 97.12 

Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color 

natural E6-C-0, amb lamel•les horitzontals regulables 

individualment, de 325x225 mm, AT-

A/325x225/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" 

2 51.84 103.68 

Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color 

natural E6-C-0, amb lamel•les horitzontals regulables 

individualment, de 425x225 mm, AT-

A/425x225/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" 

1 60.39 60.39 

Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color 

natural E6-C-0, amb lamel•les horitzontals regulables 

individualment, de 525x225 mm, AT-

A/525x225/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" 

1 69.36 69.36 

Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a 

sistema de climatització 
1 143.26 143.26 

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de 

climatització formada per tub d'acer negre, amb 

soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de 1 

1/2" DN 40 mm de diàmetre, una mà d'emprimació 

antioxidant, col•locat superficialment en el exterior de 

l'edifici 

10.86 m 73.14 794.3 

Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a 

sistema de climatització, format per 2 m de tub d'acer 

negre, amb soldadura longitudinal per resistència 

elèctrica, de 1" DN 25 mm de diàmetre, una mà 

d'emprimació antioxidant, col•locat superficialment i 

vàlvula de tall 

3 81.49 244.47 

Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de 

diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió 

màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima 

de 110°C 

2 12.75 25.5 

Bomba de calor reversible, aire-aigua, model EWXBZ 

801 "HITECSA", potència frigorífica nominal de 20,2 

kW (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; 

temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 

5°C), potència calorífica nominal de 22 kW 

(temperatura humida d'entrada de l'aire: 7°C; 

temperatura de sortida de l'aigua: 45°C, salt tèrmic: 

5°C), amb grup hidràulic (vas d'expansió de 6 l, 

pressió nominal disponible de 80,7 kPa) i dipòsit 

d'inèrcia de 150 l, cabal d'aigua nominal de 3,474 m³/h, 

cabal d'aire nominal de 7992 m³/h, i potència sonora 

de 70,5 dBA; amb pressòstat diferencial de cabal, 

1 10.393.61 10393.61 



manòmetres, vàlvula de seguretat i purgador 

automàtic d'aire, amb refrigerant R-407C, inclús 

termòmetres, filtre 

Control centralitzat d'instal•lació de climatització 

format pels següents elements: controlador de planta 

(BC), "HIDROFIVE" 

1 3971.23 3971.23 

CLIMATITZACIÓ ESPAIS PER AL PÚBLIC 

Regulació i control centralitzat "HIDROFIVE" 

format per: controlador de fancoil (FCC), configurat 

com a mestre; sonda de temperatura per a impulsió 

per a aire primari; termòstat d'ambient (RU) 

multifuncional 

1 323.26 323.26 

Fancoil de sostre de baixa silueta, model BHW 515 

"HITECSA", sistema de dos tubs, potència frigorífica 

total nominal de 15,3 kW (temperatura humida 

d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de 

l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica 

nominal de 19,7 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 

20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 50°C), de 3 

velocitats, cabal d'aigua nominal de 2,632 m³/h, cabal 

d'aire nominal de 2800 m³/h, pressió d'aire nominal de 

54 Pa i potència sonora nominal de 59 dBA, amb 

vàlvula de tres vies, model VXP47.15-4 

"HIDROFIVE", amb actuador STP71HDF 

1 1765.56 1765.56 

Conducte rectangular per a la distribució d'aire 

climatitzador format per panell rígid d'alta densitat de 

llana mineral natural (LMN), Climacoustic "KNAUF 

INSULATION", segons UNE-EN 13162, revestit en la 

seva cara exterior amb una làmina a força d'un 

complex de kraft-alumini reforçat amb una malla de 

fibra de vidre, que actua com a barrera de vapor, i en 

la seva cara interior amb un recobriment acústic 

negre, amb mecanitzat lateral encadellat en les seves 

vores longitudinals, de 25 mm d'espessor, resistència 

tèrmica 0,75 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,032 

W/(mK) 

44.67 41.69 1862.2923 

Reixeta d'impulsió, de xapa d'acer galvanitzat, 

superfície estàndard galvanitzada, amb llepis verticals 

i horitzontals regulables individualment, de 325x125 

mm, TRS-KD/325x125/A1/A11/0 "TROX", fixació 

mitjançant cargols vists (amb marc de muntatge de 

xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte 

rectangular no metàl·lic 

3 93.71 281.13 



Reixeta d'impulsió, de xapa d'acer galvanitzat, 

superfície estàndard galvanitzada, amb llepis verticals 

i horitzontals regulables individualment, de 425x125 

mm, TRS-KD/425x125/A1/A11/0 "TROX", fixació 

mitjançant cargols vists (amb marc de muntatge de 

xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte 

rectangular no metàl·lic 

2 111.23 222.46 

Reixeta d'impulsió, de xapa d'acer galvanitzat, 

superfície estàndard galvanitzada, amb llepis verticals 

i horitzontals regulables individualment, de 325x225 

mm, TRS-KD/325x225/A1/A11/0 "TROX", fixació 

mitjançant cargols vists (amb marc de muntatge de 

xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte 

rectangular no metàl·lic 

1 104.18 104.18 

Reixeta de tornada, de xapa perfilada d'acer 

galvanitzat, amb llepis horitzontals regulables 

individualment, de 325x125 mm, part posterior de 

xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, amb 

mecanisme de regulació del cabal amb llepis acoblades 

en oposició, accionables des de la part frontal, fixació 

mitjançant cargols vists (amb marc de muntatge de 

xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret 

3 97.9 293.7 

Reixeta de tornada, de xapa perfilada d'acer 

galvanitzat, amb llepis horitzontals regulables 

individualment, de 425x125 mm, part posterior de 

xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, amb 

mecanisme de regulació del cabal amb llepis acoblades 

en oposició, accionables des de la part frontal, fixació 

mitjançant cargols vists (amb marc de muntatge de 

xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret 

2 114.3 228.6 

Reixeta de tornada, de xapa perfilada d'acer 

galvanitzat, amb llepis horitzontals regulables 

individualment, de 325x225 mm, part posterior de 

xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, amb 

mecanisme de regulació del cabal amb llepis acoblades 

en oposició, accionables des de la part frontal, fixació 

mitjançant cargols vists (amb marc de muntatge de 

xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret 

1 121.29 121.29 

Punt d'ompliment de xarxa de distribució d'aigua, per 

a sistema de climatització, format per 2 m de tub 

d'acer negre, amb soldadura longitudinal per 

resistència elèctrica, d'1/2" DN 15 mm de diàmetre, 

una mà de imprimació antioxidant, col·locat 

superficialment, amb aïllament mitjançant conquilla 

flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre 

retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de 

retenció 

1 145.68 145.68 



Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de 

climatització formada per tub d'acer negre, amb 

soldadura longitudinal per resistència elèctrica, d'1 

1/4" DN 32 mm de diàmetre, una mà de imprimació 

antioxidant, col·locat superficialment en l'exterior de 

l'edifici, amb aïllament mitjançant conquilla de llana 

de vidre protegida amb emulsió asfàltica recoberta 

amb pintura protectora per a aïllament de color blanc 

13.27 68.79 912.8433 

Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a 

sistema de climatització, format per 2 m de tub d'acer 

negre, amb soldadura longitudinal per resistència 

elèctrica, d'1" DN 25 mm de diàmetre, una mà de 

imprimació antioxidant, col·locat superficialment i 

vàlvula de cort 

3 81.44 244.32 

Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca d'1/2" de 

diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió 

màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima 

de 110°C; fins i tot elements de muntatge i altres 

accessoris necessaris per al seu correcte funcionament 

2 13.01 26.02 

Bomba de calor reversible, aire-aigua, model EcoLean 

EAR 0151SKHN "LENNOX", potència frigorífica 

nominal de 13,3 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 

35°C; temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt 

tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 13,5 kW 

(temperatura humida d'entrada de l'aire: 7°C; 

temperatura de sortida de l'aigua: 45°C, salt tèrmic: 

5°C), amb grup hidràulic (got d'expansió de 5 l, 

pressió nominal disponible de 152 kPa) i dipòsit 

d'inèrcia de 50 l, cabal d'aigua nominal de 2,29 m³/h, i 

potència sonora de 75,7 dBA; amb interruptor de 

cabal, filtre, manòmetres, vàlvula de seguretat i 

purgador automàtic d'aire, amb refrigerant R-407C, 

fins i tot termòmetres 

1 6719.13 6719.13 



Controlador de planta (BC), "HIDROFIVE", amb 

capacitat de gestionar fins a 60 fancoils via bus de 

comunicacions configurable per 2 tubs només fred o 

només calor, 2 tubs fred i calor amb o sense suport de 

resistències elèctriques i 4 tubs; interfície home-

màquina (HMI), ACX84.910 "HIDROFIVE", per a 

visualització i configuració, amb pantalla LCD 

il·luminada, amb 8 línies de text en multilenguatje 

(inclòs castellà); adaptador de enfredadora (relé + 

borns), "HIDROFIVE"; transformador per a 

controlador de planta, "HIDROFIVE"; sonda de 

temperatura exterior per a controlador de planta, 

"HIDROFIVE"; caixa de PVC per a controlador de 

planta, de 380x300x120 mm, "HIDROFIVE"; targeta 

de comunicació OPC, "HIDROFIVE", per a 

integració en BMS / Telegestió: comunicació 

bidireccional, OPC/Web server protocol TPC/IP via 

ethernet, cable de bus de comunicacions d'1 parell, d'1 

mm² de secció, trenat de 5 voltes per metre 

1 3974.29 3974.29 

CLIMATITZACIÓ SALA DE BUTAQUES 

Regulació i control centralitzat "HIDROFIVE" 

format per: controlador de fancoil (FCC), configurat 

com esclau. 

6 186.33 
 

Regulació i control centralitzat "HIDROFIVE" 

format per: controlador de fancoil (FCC), configurat 

com mestre; sonda de temperatura per impulsió per a 

aire primari; termòstat d'ambient (RU) multifuncional 

1 322.83 
 

Fancoil de sostre d'alta pressió, model BSW 20 

"HITECSA", sistema de dos tubs, potència frigorífica 

total nominal de 7,05 kW (temperatura humida 

d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de 

l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica 

nominal de 8,51 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 

20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 50°C), de 3 

velocitats, cabal d'aigua nominal de 1,215 m³/h, cabal 

d'aire nominal de 1423 m³/h i potència sonora nominal 

de 69 dBA, amb vàlvula de tres vies amb bypass (4 

vies), model VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", amb 

actuador STP71HDF 

7 1245.48 
 

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 

inoxidable, de 225 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 

subministrat en trams de 3 o 5 m. Inclús accessoris de 

muntatge i elements de fixació 

0.74 43.31 32.05 

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 

inoxidable, de 355 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 

amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m. Inclús 

accessoris de muntatge i elements de fixació. 

52.6 m 65.74 3457.92 



Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 

inoxidable, de 400 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 

amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m 

3.18 m 74.73 237.64 

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 

inoxidable, de 450 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 

amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m 

54.75 m 83.3 4560.68 

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 

inoxidable, de 500 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 

amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m 

12.54 m 93.8 1176.25 

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 

inoxidable, de 560 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 

amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m. 

6.87 m 104.13 715.37 

conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 

inoxidable, de 600 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 

amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m 

1.19 109.19 129.94 

Difusor circular d'alumini, amb placa frontal 598x598 

mm, ADLR-Q-C/8/0/0/0/RAL 9010 "TROX", pintat en 

color RAL 9010, amb comportes de regulació de cabal 

ajustables des de la part frontal, per instal•lar en 

alçades de fins a 2,7 m 

37 274.33 10150.21 

Reixeta de retorn, de xapa perfilada d'acer 

galvanitzat, amb lamel•les horitzontals regulables 

individualment, de 525x325 mm, TR-

A/525x325/A1/0/S7 "TROX", fixació mitjançant 

cargols vistos 

15 128.05 1920.75 

Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a 

sistema de climatització, format per 2 m de tub d'acer 

negre, amb soldadura longitudinal per resistència 

elèctrica, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre, una mà 

d'emprimació antioxidant, col•locat superficialment, 

amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible 

d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor 

de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció 

1 143.26 143.26 

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de 

climatització formada per tub d'acer negre, amb 

soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de 1 

1/4" DN 32 mm de diàmetre, una mà d'emprimació 

antioxidant, col•locat superficialment en el exterior de 

l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de 

llana de vidre protegida per emulsió asfàltica 

recoberta amb pintura protectora per a aïllament de 

color blanc 

125.53 69.2 8686.676 



Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de 

climatització formada per tub d'acer negre, amb 

soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de 1 

1/2" DN 40 mm de diàmetre, una mà d'emprimació 

antioxidant, col•locat superficialment en el exterior de 

l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de 

llana de vidre protegida per emulsió asfàltica 

recoberta amb pintura protectora per a aïllament de 

color blanc 

13.04 73.14 953.7456 

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de 

climatització formada per tub d'acer negre, amb 

soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de 2" 

DN 50 mm de diàmetre, una mà d'emprimació 

antioxidant, col•locat superficialment en el exterior de 

l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de 

llana de vidre protegida per emulsió asfàltica 

recoberta amb pintura protectora per a aïllament de 

color blanc 

20.11 87.08 1751.1788 

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de 

climatització formada per tub d'acer negre, amb 

soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de 2 

1/2" DN 63 mm de diàmetre, una mà d'emprimació 

antioxidant, col•locat superficialment en el exterior de 

l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de 

llana de vidre protegida per emulsió asfàltica 

recoberta amb pintura protectora per a aïllament de 

color blanc 

36.44 94.41 3440.3004 

Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a 

sistema de climatització, format per 2 m de tub d'acer 

negre, amb soldadura longitudinal per resistència 

elèctrica, de 1" DN 25 mm de diàmetre, una mà 

d'emprimació antioxidant, col•locat superficialment i 

vàlvula de tall 

3 81.49 244.47 

Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de 

diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió 

màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima 

de 110°C 

2 12.75 25.5 

Bomba de calor reversible, aire-aigua, model EWXBZ 

2002 "HITECSA", potència frigorífica nominal de 50 

kW (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; 

temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 

5°C), potència calorífica nominal de 53 kW 

(temperatura humida d'entrada de l'aire: 7°C; 

temperatura de sortida de l'aigua: 45°C, salt tèrmic: 

5°C), amb grup hidràulic (vas d'expansió de 10 l, 

pressió nominal disponible de 82,4 kPa) i dipòsit 

d'inèrcia de 350 l, cabal d'aigua nominal de 8,6 m³/h, 

cabal d'aire nominal de 21996 m³/h, i potència sonora 

de 77,5 dBA; amb pressòstat diferencial de cabal, 

manòmetres, vàlvula de seguretat i purgador 

automàtic d'aire, amb refrigerant R-407C, inclús 

termòmetres, filtre 

1 19431.05 19431.05 



Control centralitzat d'instal•lació de climatització 

format pels següents elements: controlador de planta 

(BC), "HIDROFIVE", amb capacitat de gestionar fins 

a 60 fancoils via bus de comunicacions configurable 

per a 2 tubs només fred o només calor, 2 tubs fred i 

calor amb o sense suport de resistències elèctriques i 4 

tubs; interfície home-màquina (HMI), ACX84.910 

"HIDROFIVE", per a visualització i configuració, 

amb pantalla LCD il•luminada, amb 8 línies de text en 

multillenguatge (inclòs castellà); adaptador de 

refrigeradora (relé + bornes), "HIDROFIVE"; 

transformador per a controlador de planta, 

"HIDROFIVE"; sonda de temperatura exterior per a 

controlador de planta, "HIDROFIVE"; caixa de PVC 

per a controlador de planta, de 380x300x120 mm, 

"HIDROFIVE"; targeta de comunicació OPC, 

"HIDROFIVE", per a integració en BMS / Telegestió: 

comunicació bidireccional, OPC/Web server protocol 

TPC/IP via ethernet, cable de bus de comunicacions 

d'un parell, de 1 mm² de secció, trenat de 5 voltes per 

metre 

1 4479.29 4479.29 

Aïllament termoacústic exterior per a conducte 

metàl•lic circular, realitzat amb manta de llana 

mineral natural (LMN), revestida per una de les seves 

cares amb alumini reforçat, subministrada en rotllos, 

Climarollo (TI 312 RA) "KNAUF INSULATION", de 

50 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència 

tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 

W/(mK), sellejat i fixació amb cinta d’alumini 

174.88 12.28 2147.52 

TOTAL CLIMATITZACIÓ 111.437,15 

 

 

 

  



1.4. Pressupost Fontaneria 

DESCRIPCIÓ UNITATS 
PREU 

UNITARI 
PARCIAL 

FONTANERIA 

Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, 

resistència blindada, capacitat 200 l, potència 2400 W, 

de 550 mm de diàmetre i 1334 mm d'alçada, format 

per cuba d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de 

poliuretà i ànode de sacrifici de magnesi. Inclús suport 

i ancoratges de fixació, vàlvula de seguretat antiretorn, 

claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a 

l'entrada d'aigua com a la sortida 

1 559.63 559.63 

Bomba circuladora simple, de rotor humit lliure de 

manteniment, de velocitat fixa, apta per a 

temperatures des de -10 fins 110°C en instal•lacions 

HVAC i des de 0 fins 65°C en sistemes de recirculació 

de A.C.S., model Wilo Star-Z 20/1 EM (CircoStar), 

carcassa de bronze, connexions roscades, rodet de 

material sintètic, eix de ceràmica, coixinets de carboni 

impregnat de resina, motor resistent al bloqueig, 

alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, 

aïllament classe F 

1 607.19 607.19 

Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable 

de 1,25 m de longitud, que uneix la xarxa general de 

distribució d'aigua potable de l'empresa 

subministradora amb la instal•lació general de 

l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o 

ensamblatges intermedis no registrables, formada per 

tub de polietilè PE 100, de 50 mm de diàmetre 

exterior, PN=25 atm i 6,9 mm de gruix, col•locada 

sobre llit de sorra de 15 cm de gruix 

1 283.13 283.13 

Alimentació d'aigua potable de 5,3 m de longitud, 

soterrada, formada per tub d'acer galvanitzat estiratge 

sense soldadura, de 2" DN 50 mm de diàmetre, 

col•locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el 

fons de la rasa prèviament excavada, degudament 

compactada i anivellada mitjançant equip manual 

amb picó vibrant, 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 

1 235.77 235.77 

Pericó de pas prefabricada de polipropilè, de secció 

rectangular de 51x37 cm en la base i 30 cm d'altura, 

amb tapa de 38x25 cm sobre solera de formigó en 

massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix 

3 49.77 149.31 

Comptador general d'aigua 1 1/2" DN 40 mm, 

col•locat en fornícula, connectat a la branca d'escomès 

i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general 

de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; 

filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de 

llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. 

Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i 

1 154.05 154.05 



demés material auxiliar 

Grup de pressió, model Wilo COR-3 MVI 406/TR, 

format per 3 bombes centrífugues de 6 etapes, 

verticals, sèrie MVI, execució monobloc, no 

autoaspirants, amb carcassa, rodets, difusors i totes les 

peces en contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer 

inoxidable, tancament mecànic independent del sentit 

de gir, motors amb una potència nominal total de 4,5 

KW, 2850 r.p.m. nominals, alimentació trifàsica 

400V/50Hz, protecció IP 54, aïllament classe F, got 

d'expansió de membrana de 24 l 

1 8782.79 8782.79 

Dipòsit auxiliar d'alimentació, per a proveïment del 

grup de pressió, de polièster reforçat amb fibra de 

vidre, cilíndric, de 3000 litres, amb tapa, aerador i 

sobreeixidor; clau de tall d'esfera de llautó niquelat de 

2 1/2" DN 63 mm i vàlvula de flotador per a l'entrada 

aixeta d'esfera per a buidatge; clau de tall d'esfera de 

llautó niquelat de 2 1/2" DN 63 mm per a la sortida; 

vessador amb canonada de desguàs i dos interruptors 

per a nivell màxim i nivell mínim 

1 1520.02 1520.02 

Canonada per instal•lació interior, col•locada 

superficialment i fixada al parament, formada per tub 

de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 

16 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,8 

mm de gruix, sistema d'unió Quick and Easy 

47.48 m 3.63 172.35 

Canonada per instal•lació interior, col•locada 

superficialment i fixada al parament, formada per tub 

de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 

20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 

mm de gruix, sistema d'unió Quick and Easy 

103.1 m 4.62 476.32 

Canonada per instal•lació interior, col•locada 

superficialment i fixada al parament, formada per tub 

de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 

25 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 

mm de gruix, sistema d'unió Quick and Easy 

135.99 7.02 954.65 

Canonada per instal•lació interior, col•locada 

superficialment i fixada al parament, formada per tub 

de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 

32 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,9 

mm de gruix, sistema d'unió Quick and Easy 

69.28 11.47 794.64 

Canonada per instal•lació interior, col•locada 

superficialment i fixada al parament, formada per tub 

de polietilè reticulat (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 

40 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 3,7 

mm de gruix, sistema d'unió Quick and Easy 

124.15 14.72 1827.49 

Vàlvula d'esfera, de bronze, de 25 mm de diàmetre, 

amb maneta palanca, "UPONOR IBERIA" 
20 35.69 713.8 

Vàlvula d'esfera, de bronze, de 40 mm de diàmetre, 

amb maneta palanca, "UPONOR IBERIA" 
5 76.31 381.55 

Vàlvula d'esfera, de bronze, de 40 mm de diàmetre, 

amb maneta palanca, "UPONOR IBERIA" 
1 76.31 76.31 



Aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada 

general amb la unitat terminal, de menys de 5 m de 

longitud en instal•lació interior d'A.C.S., encastada en 

parament, per la distribució de fluids calents (de 

+40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma 

elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, 

d'estructura cel•lular tancada, de 16,0 mm de 

diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, amb adhesiu per a 

les unions 

18.09 m 6.18 111.8 

Aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada 

general amb la unitat terminal, de menys de 5 m de 

longitud en instal•lació interior d'A.C.S., encastada en 

parament, per la distribució de fluids calents (de 

+40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma 

elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, 

d'estructura cel•lular tancada, de 29,0 mm de 

diàmetre interior i 10,0 mm de gruix, amb adhesiu per 

a les unions 

3.22 m 7.74 24.92 

Aïllament tèrmic de canonada en instal•lació interior 

d'A.C.S., col•locada superficialment, per la distribució 

de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per 

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de 

cautxú sintètic flexible, d'estructura cel•lular tancada, 

de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, amb 

adhesiu per a les unions 

7.45 m 23.44 174.63 

Aïllament tèrmic de canonada en instal•lació interior 

d'A.C.S., col•locada superficialment, per la distribució 

de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per 

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de 

cautxú sintètic flexible, d'estructura cel•lular tancada, 

de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, amb 

adhesiu per a les unions 

71.23 25.46 1813.52 

Aïllament tèrmic de canonada en instal•lació interior 

d'A.C.S., col•locada superficialment, per la distribució 

de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per 

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de 

cautxú sintètic flexible, d'estructura cel•lular tancada, 

de 26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, amb 

adhesiu per a les unions 

98.56 m 27.06 2667.03 

Aïllament tèrmic de canonada en instal•lació interior 

d'A.C.S., col•locada superficialment, per la distribució 

de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per 

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de 

cautxú sintètic flexible, d'estructura cel•lular tancada, 

de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, amb 

adhesiu per a les unions 

69.28 31.79 2214.88 

TOTAL FONTANERIA 25037.6 € 

 

  



1.5. Pressupost Contra Incendi 

DESCRIPCIÓ UNITATS 
PREU 

UNITARI 
PARCIAL 

CONTRA INCENDI 

Grup de pressió d'aigua contra incendis, format per: 

una bomba principal centrífuga d'un esglaó i d'una 

entrada, cos d'impulsió de ferro colat GG25 en espiral 

amb potes de suport i suport coixinet amb pota de 

suport, aspiració axial i boca d'impulsió radial cap 

amunt, rodet radial de ferro colat GG25, tancat, 

compensació hidràulica mitjançant orificis de 

descàrrega al rodet, suport amb rodaments de boles 

lubrificats per tota la vida, estanqueïtat de l'eix 

mitjançant tancament mecànic segons DIN 24960, eix i 

camisa d'eix d'acer inoxidable AISI 420, acoblament 

amb espaiador, accionada per motor asíncron de 2 

pols de 15 kW, aïllament classe F, protecció IP 55, per 

a alimentació trifàsica a 400/690 V 

1 8321.21 8321.21 

Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels 

equips d'extinció d'incendis, formada per canonada 

d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 1" DN 25 

mm de diàmetre, unió roscada, sense calorifugar, que 

arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a 

cada equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de 

material auxiliar para muntatge y subjecció a l'obra, 

accessoris i peces especials, raspat i neteja d'òxids, mà 

d'emprimació antioxidant d'almenys 50 micres de 

gruix, i dos passades d'esmalt vermell d'almenys 40 

microns de gruix cadascuna 

670.65 m 26.25 17812.46 

Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels 

equips d'extinció d'incendis, formada per canonada 

d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 1 1/4" DN 

32 mm de diàmetre, unió roscada, sense calorifugar, 

que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a 

cada equip d'extinció d'incendis 

210.27 31.45 6612.99 

Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels 

equips d'extinció d'incendis, formada per canonada 

d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 1 1/2" DN 

40 mm de diàmetre, unió roscada, sense calorifugar, 

que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a 

cada equip d'extinció d'incendis 

48.37 35.35 1709.88 

Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels 

equips d'extinció d'incendis, formada per canonada 

d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 2" DN 50 

mm de diàmetre, unió roscada, sense calorifugar, que 

arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a 

cada equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de 

material auxiliar para muntatge y subjecció a l'obra, 

accessoris i peces especials, raspat i neteja d'òxids, mà 

d'emprimació antioxidant d'almenys 50 micres de 

gruix, i dos passades d'esmalt vermell d'almenys 40 

microns de gruix cadascuna 

568.87 43.82 24927.88 



Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels 

equips d'extinció d'incendis, formada per canonada 

d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 

63 mm de diàmetre, unió roscada, sense calorifugar, 

que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a 

cada equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de 

material auxiliar para muntatge y subjecció a l'obra, 

accessoris i peces especials, raspat i neteja d'òxids, mà 

d'emprimació antioxidant d'almenys 50 micres de 

gruix, i dos passades d'esmalt vermell d'almenys 40 

microns de gruix cadascuna 

10.04 52.08 522.88 

Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") de 

superfície, composta de: armari construït en xapa 

blanca de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura 

epoxi color vermell RAL 3000 i porta semicega amb 

finestra de metacrilat de xapa blanca de 1,2 mm 

d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell 

RAL 3000; enrotlladora metàl•lica giratòria fixa, 

pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; 

mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de tres 

efectes (tancament, polvorització i raig compacte) 

construïda en plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus 

esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 

bar, col•locada en parament 

6 441.05 2646.3 

Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, 

format per central de detecció automàtica d'incendis 

amb una capacitat màxima de 2 zones de detecció, 148 

detectors termovelocimètrics, 20 detectors iònics de 

fums, detector òptic de fums, 24 polsadors d'alarma 

amb senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa 

de plàstic basculant, 5 sirenes interiors amb senyal 

acústica i canalització de protecció de cablejat fix en 

superfície formada por tub de PVC rígid, blindat, 

enrotllable, de color negre, amb IP 547 

1 35242.9 35242.9 

Placa de senyalització de equips contra incendis, de 

poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm 
97 8.87 860.39 

Lloc de control de ruixadors de 3" DN 80 mm de 

diàmetre, unió ranura i ranura, per a col•locar en 

posició vertical, format per vàlvula de retenció i 

alarma, trim i càmera de retard, per a sistema de 

canonada mullada. Fins i tot alarma hidràulica amb 

motor d'aigua i gong, accessoris i peces especials per a 

connexió a xarxa de distribució d'aigua 

1 3094.01 3094.01 

Canonada de detector de flux tipus paleta amb retard 

de fins a 90 segons dos contactes NA/NC, de 2 1/2" DN 

63 mm de diàmetre, per a una pressió màxima de 

treball de 31 bar 

1 218.97 218.97 

Ruixador automàtic muntant, resposta normal amb 

ampolla fusible de vidre fràgil de 5 mm de diàmetre i 

dissolució alcohòlica de color vermell, ruptura a 68°C, 

de 1/2" DN 15 mm de diàmetre de rosca, coeficient de 

descàrrega K de 80 (mètric), model GL5661 "ANBER 

GLOBE", pressió de treball 12 bar, acabat color blanc 

167 26.94 4498.98 



Ruixador automàtic penjant ocult, resposta normal 

amb ampolla fusible de vidre fràgil de 5 mm de 

diàmetre i dissolució alcohòlica de color vermell, 

ruptura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre de 

rosca, coeficient de descàrrega K de 80 (mètric), model 

GL5654 "ANBER GLOBE", pressió de treball 12 bar, 

acabat color bronze i tapa plana amb acabat color 

blanc 

208 37.34 7766.72 

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 

antibrasa, amb pressió incorporada, model EPPL60E0 

"ANBER GLOBE", d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg 

d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 

difusor. Inclús armari amb porta per envidrar, lluna 

incolora i accessoris de muntatge 

55 134.82 7415.1 

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, model ECC5 

"ANBER GLOBE", d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent 

extintor, amb mànega i trompa difusora. Inclús armari 

amb porta per envidrar, lluna incolora i accessoris de 

muntatge 

9 259.6 2336.4 

Extintor amb carro, de pols químic ABC polivalent 

antibrasa, amb pressió incorporada, model ETPL50 

"ANBER GLOBE", d'eficàcia ABC, amb 50 kg 

d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 

difusor. Inclús rodes 

3 378.46 1135.38 

Sistema de detecció automàtica de monòxid de carboni 

(CO) format per central con una capacitat màxima de 

1 zona de detecció, 12 detectors de monòxid de 

carboni, i canalització amb tub de protecció col•locat 

superficialment de PVC rígid, blindat. Fins i tot 

cablejat amb conductors de coure i els accessoris que 

siguin necessaris per a la seva correcta instal•lació 

1 2314.44 2314.44 

TOTAL CONTRA INCENDI 127436 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Pressupost Instal·lacions total 

  

PRESSUPOST INSTAL·LACIONS TOTAL 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 265.980.97 

AIGUA CALENTA SANITÀRIA 8.217 

CLIMATITZACIÓ 111.437,15 

FONTANERIA 25.037,6 

CONTRA INCENDI 127.436 

TOTAL 538. 108,72 € 

TOTAL: CINC-CENTS TRENTA-VUIT MIL CENT VUIT amb SETANTA-DOS EUROS 

*El preu total inclou els impostos. No inclosa mà d’obra. 

1.7. Càlcul d’honoraris 

 El pressupost d’execució material de l’obra és de 538.108,72 euros. De tal manera, els 

honoraris per la redacció, el disseny, la direcció d’obra i la inspecció tècnica del present 

projecte, juntament amb l’Estudi de seguretat i salut, seran del 6% respecte del pressupost.  

 Per tant, els honoraris seran de 32.286,52 euros.  

 

 


