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D.1 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

D.1.1 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT FECAL  

 

Descripció Número unitats    Preu unitari  Import 

Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, adherida sobre 

làmina bituminosa en calent.S'inclou part proporcional de peces 

registres i ualsevol altre element segons normativa vigent. 

24,0 u 3,50 € 84,00 € 

Tapa de pou prefabricada de formigó armat, col.locada.S'inclou part 

proporcional de peces registres i ualsevol altre element segons 

normativa vigent. 

1,0 u 24,00 € 24,00 € 

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa 

segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa 

o clavegueró.S'inclou part proporcional de peces registres i ualsevol 

altre element segons normativa vigent. 

213,0 m 0,65 € 138,45 € 

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa 

segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, 

caixa o clavegueró.S'inclou part proporcional de peces registres i 

ualsevol altre element segons normativa vigent. 

70,0 m 3,15 € 220,50 € 

Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-

EN 1451-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat 

mecànicament amb brides.S'inclou part proporcional de peces 

registres i ualsevol altre element segons normativa vigent. 

92,0 m 3,49 € 321,08 € 

Ramal de desguàs amb tub de polipropilè de paret massissa segons 

norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o 

clavegueró.S'inclou part proporcional de peces registres i ualsevol 

altre element segons normativa vigent. 

85,0 m 1,85 € 157,25 € 

Ramal de desguàs amb tub de polipropilè de paret massissa segons 

norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o 

clavegueró.S'inclou part proporcional de peces registres i ualsevol 

altre element segons normativa vigent. 

67,0 m 2,35 € 157,45 € 

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma 

UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, penjat al sostre.S'inclou part 

proporcional de peces registres i ualsevol altre element segons 

normativa vigent. 

26,0 m 4,20 € 109,20 € 

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa, de DN 160 

mm, penjat al sostre.S'inclou part proporcional de peces registres i 

ualsevol altre element segons normativa vigent. 

23,0 m 5,30 € 121,90 € 
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Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, 

amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, 

arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de 

formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó 

armat.S'inclou part proporcional de peces registres i ualsevol altre 

element segons normativa vigent. 

1,0 u 11,00 € 11,00 € 

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament 

sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa 

anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 

cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del 

tub.S'inclou part proporcional de peces registres i ualsevol altre 

element segons normativa vigent. 

10,0 m 7,42 € 74,20 € 

      TOTAL 1.419,03 € 

 

D.1.2 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

PLUVIAL  

 

Descripció Número unitats    Preu unitari  Import 

Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-

EN 1451-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat 

mecànicament amb brides.S'inclou part proporcional de peces 

registres i ualsevol altre element segons normativa vigent. 

155,1 m 3,15 € 488,41 € 

Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-

EN 1451-1, de DN200 mm, incloses les peces especials i fixat 

mecànicament amb brides.S'inclou part proporcional de peces 

registres i ualsevol altre element segons normativa vigent. 

3,5 m 3,84 € 13,44 € 

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma 

UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, penjat al sostre.S'inclou part 

proporcional de peces registres i ualsevol altre element segons 

normativa vigent. 

178,0 m 3,49 € 621,22 € 

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa, de DN 

125mm, penjat al sostre.S'inclou part proporcional de peces 

registres i ualsevol altre element segons normativa vigent. 

9,4 m 7,75 € 72,85 € 

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa, de DN 160 

mm, penjat al sostre.S'inclou part proporcional de peces registres i 

ualsevol altre element segons normativa vigent. 

17,9 m 7,84 € 140,34 € 

Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 200 mm, amb junt elàstic, 10,7 m 8,64 € 92,45 € 
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penjat al sostre 

Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, 

amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, 

arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de 

formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó 

armat.S'inclou part proporcional de peces registres i ualsevol altre 

element segons normativa vigent. 

2,0 u 11,00 € 22,00 € 

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament 

sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa 

anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 

cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del 

tub.S'inclou part proporcional de peces registres i ualsevol altre 

element segons normativa vigent. 

33,7 m 4,20 € 141,54 € 

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament 

sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa 

anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 

cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub 

10,0 m 7,62 € 76,20 € 

      TOTAL 1.668,44 € 
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D.2 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ DE CAPTACIÓ 

SOLAR 

 

Descripció Número unitats    Preu unitari  Import 

Captador solar pla amb recobriment de titani d'alta eficiència de 

2,31 m2 de superfície d'absorció, model Vitosol 200F SV2 de la 

firma 'VIESSMANN' o similar d'iguals característiques. S'inclou la 

part proporcional d'estructura resistent de suport i tot el material 

auxiliar de connexió i muntatge, així com les beines d'inmersió 

necessàries per a la instal.lació dels diferents elements de control 

del sistema, d'acord als plànols, esquemes i memòria del 

projecte. Totalment instal.lat i connectat   

8,0 u 532,43 € 4.259,46 € 

Tubs d'unió amb juntes tòriques, aïllament tèrmic i brides 

perfilades. Marca/model: Viessmann / ref: 7248239 

8,0 l 15,61 € 124,88 € 

Conjunt de connexió per una bateria de col.lector. Marca/model: 

Viessmann / ref: 7248240 

5,0 l 33,48 € 167,40 € 

Joc de beines d'inmersió i connexions roscades. Marca/model: 

Viessmann / ref: 7174993 

1,0 l 18,59 € 18,59 € 

Estructura auxiliar amb angle d'emplaçament de 25 a 60 graus 

composat per suports de col·lector amb peces de fixació, cargols 

hexagonals, femelles, arandeles. Marca/model: Viessmann / ref: 

Z005455. Totalment instal.lada 

1,0 u 26,26 € 26,26 € 

Divicon solar PS10. Marca/model: Viessmann / ref: 7188391 1,0 l 271,99 € 271,99 € 

Separador d'aire amb purgador automàtic, clau de tall, unions per 

anells de pressió (22mm). Marca /model: Viessmann / 7316049o 

equivalent. Totalment instal·lat i provat 

1,0 u 67,62 € 67,62 € 

Disposotiu d'omplerta i buidat de la instal·lació amb unions per 

anells de pressió (22mm). Totalment instal·lat i provat. 

 

 Marca/model: Viessmann / ref: 7316261 i ref: 7188625 

1,0 l 538,74 € 538,74 € 

Purgador automàtic amb clau de tall, peça en T de llautó i unions 

per anells de pressió (22mm) 

 

Marca /model: Viessmann / 7316789 o equivalent. Totalment 

instal·lat i provat 

5,0 u 39,92 € 199,58 € 



Projecte d’instal·lacions d’un edifici de vivendes i garatge comunitari de Classificació A d’Eficiència Energètica Pàg. 7 

 

 

Dipòsit d'expansió tancat de 50l de capacitat, de planxa d'acer i 

membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col.locat roscat. 

Marca/model: Viessmann / 7248244 o equivalent. Totalment 

instal.lat 

1,0 u 131,63 € 131,63 € 

Agent tèrmic Tyfocor-LS 25 l. Marca/model: Viessmann / ref: 

7159727 o equivalent 

8,0 l 65,57 € 524,55 € 

Regulació electrònica per diferència de temperatura per a 

instal·lacions de fins a 4 consumidors per a instal·lacions bivalents 

amb col·lectors d'energia solar i calderes a gasoil/gas per a: 

 

- producció bivalent d'ACS 

 

- producció bivalent d'ACS i escalfament de l'aigua de piscines 

- producció bivalent d'ACS i recolzament de calefacció 

 

Amb lectura digital de temperatura, balanç de potencia i sistema 

de diagnòstic, amb comunicació possible amb regulacions de 

caldera Vitotronic per a la supressió d'escalfament posterior de 

l'acumulador d'ACS i/o escalfament del volum de pre escalfament 

de l'ACS, així com el control de bombes amb regulació de 

revolucions per a sistemes de càrrega per estrats. Possibilitats de 

connexió per a contador de calorías i/o cèl·lula solar. Per a 

muntatge a paret, sondes de temperatura de l'interacumulador i 

del col·lector, així com una altra sonda de temperatura més 

incloses en el volum del suministre, tot muntat, instal.lat, 

connectat i provat. 

Marca/ mod 

1,0 u 438,07 € 438,07 € 

Set d'ampliació comptador de calories per a la detecció de cabal 

de mescles d'aigua i glicol  per a combinar amb la central de 

control Vitosolic 200 composat per: 2 sondes de temperatura PT 

500 (amb beina d'inmersió R1/2, 45mm de longitut) i mesurador 

de volum 15 amb sortida d'impulsos i connexió R1, així com rosca 

de connexió R3/4. Per a cabals nominals de fins a 1,5 

m3/h.Totalment instal.lat, connectat i provat. 

 

Marca/ model: Viessmann /ref:7170960 o equivalent 

1,0 u 141,14 € 141,14 € 

Bescanviador de plaques d'acer inoxidable d'alta aleació (1.4401) 

amb connexionsd'acer inoxidable d'alta aleació (1.4404) de fins a 

194kW per a una temperatura de servei màxima de 200 graus i 

30 bar de pressió segons DIN 4753. 

Dimensions (LxAxH)= 194x178x600 mm, 10,1 kg. Totalment 

instal.lat connectat i provat. 

Model Vitotrans 100 PWT de la firma 'viessmann' o similar 

1,0 u 910,30 € 910,30 € 
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d'iguals característiques., ref: 3003493.  

Posada en marxa de la instal·lació solar i costos de transport 

inclosos. 

 

 Marca/model: Viessmann / ref: 7000040 

1,0 l 1.020,36 € 1.020,36 € 

Conjunt de recirculació de circuit primari solar per a un cabal 

màxim de 600 m3/h format per: 

 

-Bomba acceleradora amb rotor humit per a instal.lacions d'ACS 

solar, tpus Star STG 25/4 de la firma WILO o equivalent, 

alimentació monofàsica de 230 V, de tres velocitats per a aigua 

entre -20 i 140°C, amb connexions DN 25 de diàmetre nominal. 

 

 

 

- Valvules de seccionament i ajust de cabal, maniguets 

antivibratoris, mànometre, termòmetres d'entrada i sortida i tot el 

petit material auxiliar de connexió i muntatge segons plànols i 

esquemes de la instal.lació. 

 

 

 

Tot totalment acabat, connectat i posat en servei 

1,0 u 749,68 € 749,68 € 

Conjunt de recirculació de circuit secundari solar per a un cabal 

màxim de 1.200 m3/h format per: 

 

Bomba acceleradora amb rotor humit per a instal.lacions d'ACS, 

tpus TOP-Z 20/4 3 DM PN10 de la firma WILO o equivalent, 

alimentació trifàsica de 400 V, de tres velocitats, per a aigua entre 

-20 i 140°C, amb connexions DN 25 de diàmetre nominal, 

 

 

 

- Valvules de seccionament i ajust de cabal, vàlvula termostàtica 

de 3 vies de limitació de temperatura, electrovàlvula, maniguets 

antivibratoris, mànometre, termòmetres d'entrada i sortida, filtres i 

tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge segons plànols 

i esquemes de la instal.lació. 

 

Tot totalment acabat, connectat i posat en servei 

1,0 u 1.213,14 € 1.213,14 € 
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Aeroterm per a dissipació d'energia solar excedent per a un cabal 

màxim de 600 m3/h i 22 kW de potència màxima, format per: 

 

 

 

- Valvules de seccionament i ajust de cabal, maniguets 

antivibratoris, mànometre, termòmetres d'entrada i sortida i tot el 

petit material auxiliar de connexió i muntatge segons plànols i 

esquemes de la instal.lació. 

 

 

Tot totalment acabat, connectat i posat en servei 

1,0 u 345,60 € 345,60 € 

Conjunt d'omplenat de circuit solar format per aixetes de pas, 

vàlvula de retenció, filtre i comptador d'aigua de 3/4'' i tot el petit 

material auxiliar de connexió i muntatge segons plànols i 

esquemes de la instal.lació. Tot totalment acabat, connectat i 

posat en servei 

1,0 u 200,01 € 200,01 € 

Conjunt de connexió per a un 2 o 1 captador integrat per aixeta de 

pas, vàlvula de regulació, purgador automàtic amb aixeta de pas i 

tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge segons plànols 

i esquemes de la instal.lació. Tot totalment acabat, connectat i 

posat en servei 

15,0 u 82,37 € 1.235,48 € 

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre 

nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 

superficialment 

9,0 u 28,02 € 252,14 € 

Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 

20,0 m 13,37 € 267,36 € 

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 

0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment 

35,0 m 6,29 € 220,22 € 

Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 

gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat 

superficialment 

85,0 m 15,31 € 1.301,52 € 

Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a 

tub de 1/2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de 

dificultat mitjà i col.locat superficialment 

130,0 m 6,20 € 805,74 € 

Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a 

tub de 3/4´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de 

dificultat mitjà i col.locat superficialment 

40,0 m 6,38 € 255,08 € 

Aïllament tèrmic de llana de roca de densitat 56 a 65 kg/m3, per a 

tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat 

mitjà i col.locat superficialment 

24,0 m 6,52 € 156,53 € 
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Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de 

diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i 

col.locat superficialment 

85,0 m 5,15 € 437,67 € 

Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de 

diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i 

col.locat superficialment 

60,0 m 14,09 € 845,58 € 

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 80 

mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i 

col.locat superficialment 

84,0 m 12,00 € 1.008,34 € 

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 

mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i 

col.locat superficialment 

64,0 m 12,43 € 795,52 € 

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 

40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer 

inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, 

preu alt i muntada superficialment 

10,0 u 30,71 € 307,09 € 

Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i 

Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de 

pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, 

instal.lada i ajustada 

10,0 u 46,78 € 467,79 € 

Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre 

nominal 1/2'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa  i servomotor 

de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada 

10,0 u 64,84 € 648,36 € 

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 

16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells 

de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 

20,0 u 28,53 € 570,52 € 

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 

40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer 

inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, 

preu alt i muntada superficialment 

10,0 u 45,36 € 453,64 € 

      TOTAL 21.377,56 € 
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D.3 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

 

Descripció Número unitats    Preu unitari  Import 

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3'', de 

10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment 

1,000 u 53,00 53,00 € 

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, 

de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment 

1,000 u 48,08 48,08 € 

Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 2 fileres amb 

tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació lateral inferior, per a 12 

comptadors amb connexió mitjançant pletina, connectada a les 

derivacions individuals i al ramal principal 

1,000 u 163,70 163,70 € 

Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 2 fileres amb 

tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació lateral inferior, per a 24 

comptadors amb connexió mitjançant pletina, connectada a les 

derivacions individuals i al ramal principal 

2,000 u 194,60 389,21 € 

Vàlvula d'entrada a comptador tipus RT amb connexió pletina a 

bateria i sortida amb ràcord DN15, construïda segons norma UNE 

19804. Totalment instal.lada 

 

  

11,000 u 9,39 103,26 € 

Vàlvula de sortida a comptador tipus RT amb dispositiu antirretorn 

per a connexió a comptador DN15 i sortida roscada de 3/4', 

construïda segons norma UNE 19804. 

11,000 u 6,73 74,00 € 

Maniguet antivibrador flexible d'espires paral.leles d'acer inoxidable 

AISI 321 i malla trenada exterior d'acer inoxidable AISI 304, per a 

tub de 3/4'', pressió nominal de 25 bar, col.locat soldat 

11,000 u 4,16 45,76 € 

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 

2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, 

connectat a pressió i col.locat superficialment 

462,000 m 2,22 1.024,25 € 

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters 

alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament 

5,000 u 10,96 54,82 € 

Punt de lectura exterior per a centralització de lectura de 

comptadors d'aigua, amb capacitat per a <= 50 comptadors, amb 

connexió per jack estereo de 6,3 mm de diàmetre, de material 

plàstic, de 85x85 mm, grau de protecció IP-65, muntat 

superficialment 

3,000 u 25,66 76,99 € 
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Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre 

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 

12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat 

superficialment 

75,000 m 9,76 732,15 € 

Pericó per a muntatge de vàlvula de connexió de servei a l'adifici de 

dimensions i característiues constructives (passamurs, desguasos, 

etc.) segons informe particular de la companyia, amb bastiment i 

tapa metàl.lics per a revestir. Totalment acabat i aprovat per la 

companya subministradora 

3,000 u 0,00 0,00 € 

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana de 

roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i 

revestimient resistent al foc a base de resines termoplàstiques en 

dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la 

protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de 

la penetració, amb resistència al foc EI-120 

0,015 m2 3,45 0,05 € 

Instal.lació d'aigua sanitària interior d'un habitatge de dues 

habitacions tipus A4 segons plànols, esquemes i memòria de 

projecte. Formada per:- escomesa des de muntant general - clau 

de pas general d'habitatge - claus divisionàries de pas (aigua freda i 

calenta) en cuina i bany - xarxa d'aigua  per a alimentació dels 

següents aparells: 1 cuina (amb 1 aigüera i 1 rentavaixelles), 1 

bany (amb 1 inodor, 1 lavabo, 1 dutxa) i un recinte de caldera (amb 

1 rentadora, 1 caldera estanca i un acumulador solar de 150l). La 

xarxa d'aigua sanitària interior estarà encastada o muntada a 

l'interior del cel ras i es realitzarà amb tubs de polietilé reticulat 

(PEX) segons norma UNE EN ISO 15875:2004. Els diàmetres dels 

tubs correspondran a l' indicat en els plànols i esquemes de 

projecte. Els tubs seran perfectament llisos i les unions es 

realitzaran amb peces especials per connexió de tubs PEX.Tota la 

instal·lació haurà de complir la normativa vigent.Inclou la tramitació 

amb la companyia de la insta 

10,0 u 505,18 € 5.051,77 € 

      TOTAL  5.051,77 € 
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D.4 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

 

Descripció Número unitats    Preu unitari  Import 

Central termica amb dos calderes biomassa Oköfen  (segons EN 

677), amb producció instantània d'A.C.S. amb bescanviador de 

calor d'acer inoxidable per a funcionament estanc o atmosfèric 

amb certificat CE i homologada. L'equip incorpora: cel·la de calor 

complerta amb bescanviador d'acer inoxidable, dipòsit d'expansió 

muntat i cremador cilíndric modulant Matrix (amb ventilador, 

regulador de gas, control de flama per ionització i encesa elèctrica 

d'alta tensió) per a gas natural i GLP segons EN 437. Aquabloc 

amb sistema de connexió ràpida, bomba del circuit de calefacció 

integrada i regulable en una etapa, bescanviador de plaques per a 

la producció d'A.C.S., dispositiu d'omplerta i purgador d'aire 

automàtic. Amb revestiment de xapa d'acer, recoberta de resina 

epoxi. 

 Incorpora dos dipòsits per emmagatzemar pellets de 7'5 t i un 

sistema neumàtic d'aspiració a part de tota la valvuleria i petit 

material necessari. 

Potència tèrmica útil: 96 kW (. Dimensions (LxHxP)= 

340x725x400(mm). Preparada per a instal.lació de kit solar. 

Totalment instal.lada. S'inclouen tots els accesoris (suports, 

plantilles de con 

1,0 u 38.920,00 € 38.920,00 € 

Interacumulador d'ACS de capacitat 1000 litres, d'acer situat sota 

la caldera amb serpentí interior. Fabricat segons DIN 4753, 

complint requeriments de la Normativa Associació Alemana 

d'Instal·lacions de gas, apartat W551. Per a instal·lacions de 

calefacció segons requeriments EN 122828. Per a temperatures 

d'impulsió d'aigua de calefacció admissible fins a 110 graus i 

d'ACS de fins a 95 graus. Pressions màximes de servei: 10 bar a 

circuits primari i secundari. Acumulador i serpentí d'acer (material 

St37-2), resistents a la corrossió mitjançant esmaltat de dues 

capes i ànode de sacrifici. Versió C segons DIN 1988-2 amb vaina 

d'inmersió soldada per a sonda de temperatura de l'acumulador i 

cargols anivelladors. Interacumulador aïllat tèrmicament per 

qualsevol costat amb espuma rígida de poliuretà (sense CFC). 

Revestiment de xapa d'acer recoberta de resina epoxi de color 

blanc. 

 

Totalment instal.lada. S'inclouen tots els accesoris i petit material 

auxiliar de connexió i muntatge.  

 

Marca/mo 

1,0 u 3.830,02 € 3.830,02 € 
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Dipòsit d'inèrcia de capacitat 750 litres, d'acer situat sota la 

caldera amb serpentí interior. Fabricat segons DIN 4753, complint 

requeriments de la Normativa Associació Alemana d'Instal·lacions 

de gas, apartat W551. Per a instal·lacions de calefacció segons 

requeriments EN 122828. Per a temperatures d'impulsió d'aigua 

de calefacció admissible fins a 110 graus i d'ACS de fins a 95 

graus. Pressions màximes de servei: 10 bar a circuits primari i 

secundari. Acumulador i serpentí d'acer (material St37-2), 

resistents a la corrossió mitjançant esmaltat de dues capes i 

ànode de sacrifici. Versió C segons DIN 1988-2 amb vaina 

d'inmersió soldada per a sonda de temperatura de l'acumulador i 

cargols anivelladors. Interacumulador aïllat tèrmicament per 

qualsevol costat amb espuma rígida de poliuretà (sense CFC). 

Revestiment de xapa d'acer recoberta de resina epoxi de color 

blanc. 

 

Totalment instal.lada. S'inclouen tots els accesoris i petit material 

auxiliar de connexió i muntatge.  

 

Marca/mo 

1,0 u 2.953,00 € 2.953,00 € 

Instal.lació de calefacció per a habitatge tipus  segons plànols, 

esquemes i memòria de projecte,formada per: Caldera, termòstat 

de regulació, xarxa des de caldera tipus monotubular vista de tubs 

de coure semidur en muntatge superficial per paret amb una capa 

d'imprimació i dues d'acabat per a alimentació dels  radiadors: 

 

 de tipus DUBAL 60 o 80 0 equivalent. El dimensionat dels tubs 

segons l' indicat en els plànols i esquemes de projecte. Els tubs 

seran perfectament llisos, de secció circular, iperfectament 

calibrats i sense cap connexió en els trams soterrats. S'inclouen 

les claus de pas per a sistema monotubular de tipus termostàtic  

10,0 u 518,49 € 5.184,94 € 

      TOTAL  50.887,96 € 
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D.5 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

 

Descripció Número unitats    Preu unitari  Import 

Xemeneia col·lectiva de triple paret d'extracció de 3 calderes 

estanques, calculat segons UNE-EN 13384-2 i UNE 123001 tal i 

com s'estableix a RITE 2007 i Reglament de Gas format pels 

següents elements: 

 

 

 

- Xemeneia col·lectiva de triple paret per a grup de  calderes de 

diámetres 175/235/360 mm de paret interior doble d'acer 

inoxidable AISI 316L (1.4404) i aïllament de llana de roca d'alta 

densitat 100 kg/m3 i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304 

(1.4301), de longitut total de 15 metres 

 

 

 

- Xemeneia concèntrica de polipropilè/acer d'unió de caldera 

individual a xemeneia col·lectiva de diámetres 60/100mm de 

longitud 1 metre i dos colzes de 45 graus 

 

 

 

Marca DINAK o equivalent, muntat en façana o pati mitjançant 

brides. Inclou barret i tot el petit material i accessoris per al 

correcte funcionament  de la instal·lació. 

1,0 u 814,41 € 814,41 € 

Col.lector ERGON-ZUM  de 15 m d'alçada i diàmetre interior 

constant de 150 mm, per la ventilació de 5 banys, muntat entre 

forjats, amb apèndix de connexió de 100 mm de diàmetre, 

construït en acer galvanitzat, muntat entre forjats mitjançant brides 

ERGON-PS d'acer zincat. S'inclou la part proporcional de petit 

material auxiliar de connexió i muntatge. Tot de la firma 'ERGON'  

o equivalent.Totalment instal.lat 

10,0 u 197,98 € 1.979,79 € 

Col.lector ERGON-ZUM  de 15 m d'alçada i diàmetre interior 

constant de 200 mm, per la ventilació de 5 cuines, muntat entre 

forjats, amb apèndix de connexió de 100 mm de diàmetre, 

construït en acer galvanitzat, muntat entre forjats mitjançant brides 

ERGON-PS d'acer zincat. S'inclou la part proporcional de petit 

material auxiliar de connexió i muntatge. Tot de la firma 'ERGON'  

o equivalent.Totalment instal.lat 

10,0 u 198,04 € 1.980,38 € 

Connexió de bany o cuina realitzat amb conducte flexible ERGON-

FLEX de 100 mm de diàmetre i boca d'extracció regulable de 

poliestirè de 100 mm de diàmetre amb maniguet de pladur. 

Muntat dins de celràs, inclosos els elements de fixació  i 

100,0 u 6,99 € 699,10 € 
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muntatge. Totalment instal.lada 

Boca d'aspiració per a sistemes centralitzats, de plàstic per a 

connectar tub, encastada en parament vertical, tipus BARP 15 de 

la firma S&P p similar 

50,0 u 8,18 € 408,80 € 

Boca d'aspiració per a sistemes centralitzats, de plàstic per a 

connectar tub, encastada en parament vertical, tipus BARP 30 de 

la firma S&P p similar 

50,0 u 8,18 € 409,00 € 

Conjunt de col.lectors ERGON-HERMÈTIC per a la sortida de 

fums de 5 cuines, de diàmetres interiors de 125 mm, amb un total 

de 45 m de tub i 5 colzes de connexió. S'inclou la part 

proporcional de petit material auxiliar de connexió i muntatge. 

Totalment instal.lat 

10,0 u 465,65 € 4.656,45 € 

Connexió horitzontal des de campana extractora de cuina fins a 

conducte vertical de fums de cuina, realitzat amb conducte 

helicoidal ERGON-HERMÈTIC de diàmetre interior de 125 mm i 

tub ERGON-FLEX muntat dins de celràs, inclosos els elements de 

fixació i muntatge. Totalment instal.lada. 

10,0 u 7,26 € 72,55 € 

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 200x200 mm, 

amb grau de protecció estanca, muntada superficialment 

15,0 u 106,94 € 1.604,03 € 

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 

resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 

2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

55,0 m 3,10 € 170,23 € 

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 

amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar 

de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub 

55,0 m 1,43 € 78,76 € 

Ventilador centrífug de coberta de baix nivell acústic per a un 

cabla màxim de 650 m3/h amb barret deflector i reixeta antiocells. 

Monofàsic, consum 20 W, IP54, model CDT-200 de la firma 

SODECA o similar. Totalment instal.lat i connectat a conducte 

vertical. S'inclou tot el material, accesoris i peces especials de 

connexió i muntatge. 

2,0 u 170,19 € 340,37 € 

Reguladors manual monofàsic, per a control de velocitat de 

ventiladors per control de fase, amb caixa de plàstic, connexió per 

regletes, commutador paro/marxa, ajust de velocitat mínima, 

protecció de sobreintensitat per fusible, tipus RM de la firma 

SODECA o similar. Totalment instal.lat 

2,0 u 53,57 € 107,15 € 

Extractor heliocentrífug temporitzat, monofàsic per a 230 V, de 

125 mm de diàmetre i 360 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat 

en conducte 

3,0 u 59,50 € 178,50 € 
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Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 160 mm 

de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat 

superficialment 

45,0 m 11,49 € 517,14 € 

Aïllament acústic PKB-2F d ''Acústica Integral'' format per una 

làmina de material sintètic, flexible i pesat, lliure d'asfalts amb 

revestiment alumínic, conjuntament amb un estracte de material 

porós a base de fibres tèxtils.  

 

Composició aïllant: làmina Acustimac-5, lliure d'asfalts, revestida 

amb un film d'alumini armat. 

 

Composició absorbent: Feltre porós color groc 

 

Dimensions: Rotlles de 5000 x 1000 mm 

 

Gruix: 12,6 mm 

 

Pes: 5,5 kg/m2 

 

 

Totalment Instal·lat en conducte de ventilació, amb solapament de 

50 mm assegurant la estanqueitat en el montatge. 

186,2 m2 4,07 € 757,07 € 

      TOTAL  14.773,71 € 
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D.6 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ CONTRA 

INCENDIS 

 

Descripció Número unitats    Preu unitari  Import 

Central analògica direccionable de 1 llaç sèrie 17000 Lite de la 

firma PLANA FABREGA o similar amb capacitat per a 127 

elements supervisats constantment des de la central amb 

compensació dels canvis de sensibilitat, pantalla de 160 caràcters i 

indicadors per a una senyalització clara i fàcil d'interpretar, 2 nivells 

de verificació d'alarma per a cada direcció, seleccionables per 

adaptar els sensors al seu ambient, verificació cada 24 hores de 

tots els sensors per assegurar una completa operabilitatm i 

transmissor a central receptora. Totalment instal.lada, connectada i 

possada en servei 

1,0 u 710,20 € 710,20 € 

Armari metàl.lic antivandàlic, en xapa electrozincada, reforçat, per a 

centraleta d'incendis, en muntatge superficial,  xassís, suport de 

carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, 

obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i 

clau de propietat, de dimensions 550x750x175 mm, col.locat 

1,0 u 93,22 € 93,22 € 

Sensor termovelocimètric controlat per element termistor que 

respon a canvis de temperatura. Incorpora un Dip Switch de 7 

segments per a configuració d'una direcció única per a cada sensor 

al llaç. Sensibilitat ajustable. Pot ser fixat a 4 nivells preseleccionats 

a la central entre 58 i 82ºC.Disposa de led i incorpora terminals per 

a connexió de led remot. Compleix la normativa europea EN-54 

part 5, grau 1. 

 

 

 

Marca:  PLANA FÀBREGA ref: FOC017003 SENSOR TERMICO 

T-17003 o equivalent 

5,0 u 24,54 € 122,68 € 

Sensor òptic analògic direccionable. Detecció mitjançant el principi 

de reflexió de la llum. Apte per a detecció d'incendis que produeixin 

combustions visibles. Incorpora un Dip Switch de 7 segments per a 

configuració d'una direcció única per a cada sensor al llaç. Disposa 

de LED i incorpora terminals per a conexió de LED remot. Cumpleix 

la normativa europea EN-54 part 7 i disposa de certificació LPCB. 

Dimensions: 106 x 51 mm. Pes: 105 g. Marca:  PLANA FÀBREGA 

Model: I-17002 /FOC017002 SENSOR OPTICO O-17002 o 

equivalent 

8,0 u 25,65 € 205,16 € 

Indicador d'acció per a detector d'incendis, connectat a detector 6,0 u 4,25 € 25,48 € 
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Polsador d'alarma. Activació mitjançant trencament de vidre. 

Incorpora un Dip Switch de 7 segments per a configuració d'una 

direcció única per a cada polsador. Disposa de LED indicador 

d'activació.Cumpleix la norma BS-5839 part 1 i 2. Dimensions: 87 x 

87 x 32 mm. Pes: 125 g. 

 

Marca:  PLANA FÀBREGA ref: FOC017051 PULSADOR DIREC.P-

17051(s/BASE) o equivalent 

 

S'inclou la placa de senyalització i la base per a muntatge en 

superfície 

 

 

6,0 u 1,44 € 8,62 € 

Sirena interior direccionable de 90 dB a 1 m., 2 tons programables 

des de la central entre continu, polsant o bitonal, alimentada 

directament del llaç o separadament, sincronitzable. Cumpleix la 

norma BS-5839 part 1. Dimensions: 116 x 38 mm. (diàmetre x 

alçada). Consum en funcionament: 4,3 mA. Tensió alimentació:16-

24 Vcc  

 

Marca: PLANA FÀBREGA ref: FOC017101 SIRENA INT BUCLE 

90dB ROJA ANL o equivalent  

4,0 u 15,24 € 60,94 € 

Base per a muntatge en superfície dels sensors de la sèrie 17000. 

Disposa de sistema de bloqueix automàtic per a prevenir l'extracció 

desautoritzada. Dimensions: 18 x 108 mm. (alt x diàmetre). 

 

 

 

Marca:  PLANA FÀBREGA ref: FOC017021 BASE STANDARD 

SENSORES s/17000 o equivalent 

56,0 u 3,51 € 196,67 € 

Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència 

acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de 

protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, 

col.locada a l'exterior 

1,0 u 29,93 € 29,93 € 

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc Color vermell. 

Compleix norma UNE-50200. 

 

Marca: PLANA FABREGA ref: CAB017100 CABLE RESIST 

FUEGO UNE-50200 o equivalent 

85,0 m 1,19 € 100,73 € 

Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte 

de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 

dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

85,0 m 3,06 € 260,19 € 

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau 25,0 u 4,40 € 109,98 € 
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de protecció normal, muntada superficialment 

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de 

salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura 

fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament 

6,0 u 5,20 € 31,21 € 

Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional 

per aturada de sirena i d'aturada/posada en marxa instal·lació de 

ventilació de l'aparcament, accionament manual per canvi posició 

d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat 

superficialment per a ús exclusiu de bombers, muntat en armari 

amb pany en el cas de ventilació. Totalment instal.lat, connectat i 

provat. 

4,0 u 15,39 € 61,55 € 

      TOTAL  2.016,54 € 
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D.7 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  

 

Descripció Número unitats    Preu unitari  Import 

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns 

bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9, de 

600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de 

secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada 

superficialment 

1,0 u 165,53 € 165,53 € 

Centralització  de comptadors per a 12 comptadors monofàsics i 1 

de trifàsic, formada per a una unitat funcional de sortida, 3 unitats 

funcionals de mesura per 4 comptadors monofàsics cadascuna, 1 

unitat funcional de mesura per a 1 comptador trifàsic i unitat 

d'embarrat i fusibles, sistema Promeco de la firma 'HAZEMEYER' 

o similar d'iguals característiques, s'inclouen tots els accessoris i 

materials auxiliars de connexió, fixació i muntatge. Totalment 

instal.lada. 

1,0 u 549,00 € 549,00 € 

Interruptor de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima, 

amb 4 pols, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, 

muntat superficialment dins caixa de doble aillament com a 

interruptor general de maniobra 

1,0 u 133,82 € 133,82 € 

Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 360x360x210 mm i 

muntada superficialment 

5,0 u 19,23 € 96,17 € 

Derivació individual de 3x16 + 1,5 mm2 formada per 3 condutors 

de 16 mm2 i un de 1,5 mm2 per a comandament, de flexibilitat 

tipus 5 segons UNE EN 60228, amb aillament termoplàstic sense 

emisió d'halògens tipus AFUMEX T1 Z1, designació genèrica 

ES07Z1-K (AS), tipus AFUMEX HAZ 750 V (AS) de la firma 

PRYSMIAN o equivalent, instal.lada dins tub. 

146,0 m 7,58 € 1.106,53 € 

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa 

emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub 

110,0 m 1,13 € 124,74 € 

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa 

emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub  

95,0 m 1,46 € 138,51 € 

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 

amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x70 mm2, 

col·locat en tub 

90,0 m 4,74 € 426,60 € 

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 

amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x120 mm2, 

col·locat en tub 

90,0 m 7,30 € 656,82 € 
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Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 

amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x150 mm2, 

col·locat en tub 

125,0 m 9,07 € 1.133,88 € 

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de 

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa 

emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i 

una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat 

354,0 m 1,30 € 458,78 € 

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de 

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa 

emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i 

una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat 

236,0 m 1,53 € 360,14 € 

Canal metàl.lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm, muntada 

superficialment i precintable  

120,0 m 9,09 € 1.090,56 € 

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral ranurat, de 60x110 mm 

amb separador i muntada superficialment 

30,0 m 8,07 € 242,22 € 

Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 

mm i amplària 300 mm, col.locada suspesa de parament 

horitzontal amb elements de suport 

84,0 m 14,71 € 1.235,30 € 

Instal.lació elèctrica d'un habitatge  grau d'electrificació bàsic, amb 

quadre de comandament i protecció i mecanismes segons el 

REBT, plànols, esquemes, memòria i plec de condicions del 

projecte. Integrat per 5 línies de conductors H07V-K muntats dins 

tubs flexibles corrugats (UNE-EN-50086-2-3) amb la distribució 

següent:  

 

-Sala estar, 2 punts de llum, 1 interruptor, 4 commutadors, 6 

endolls de 16A 

-Cuina, 2 punts de llum, 1 Interruptor, 3 endolls de 16 A per a: 

frigorífic, campana, rentaplats,3 endolls sobre taulell 16 A, 1 endoll 

25 A per a cuina i forn; 

-Dormitori 1: 1 punt de llum, 2 interruptors, 2 commutadors, 1 

creuament, 5 endolls de 16A; 

 

-Dormitori 2: 1 punt de llum, 1 interruptor, 5 endolls de 16A; 

 

-Bany 1, 2 puntS de llum, 2 InterruptorS, 2 endoll de 16A; 

 

-Recinte caldera, 1 punt de llum, 1 Interruptor, 3 endolls 16 A per 

rentadora, assecadora i caldera 

 

-Vestíbul, 1 punt de llum, 2 commutadors, 1 endoll de 16A;  

 

-Passadís, 1 punt de llum, 2 commuta 

10,0 u 587,87 € 5.878,66 € 
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Aplic circular per a exteriors en muntatge superficial de 260 mm 

de diàmetre, amb 1 làmpada fluorescent del tipus TC-D de 18 W 

de potència i portalàmpades G24d-2, alimentació a 230 V, amb 

cos de fosa d'alumini i difusor de policarbonat, grau de protecció 

IP55, tipus VEDO model S.6809 de la firma SIMES o equivalent, 

totalment instal.lada. 

10,0 u 34,90 € 348,95 € 

QSCA - quadre serveis comuns esc. a amb tots els dispositius de 

protecció, comandament i senyalització que s'indiquen en 

l'esquema elèctric del quadre, muntat dins 1 armari metàl.lic de 

595x930x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb 

sortides connectades a bornes, rètolació dels dispositius, 

embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb un 

20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, 

connectat i provat 

1,0 u 1.204,83 € 1.204,83 € 

QVENT - quadre per als equips de ventilació centralitzada amb 

tots els dispositius de protecció, comandament i senyalització que 

s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, muntat dins 1 armari 

metàl.lic de 595x330x250 mm amb porta transparent amb pany i 

clau, amb sortides connectades a bornes, rètolació dels 

dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, 

amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment 

instal.lat, connectat i provat 

1,0 u 225,12 € 225,12 € 

QSL - quadre per als equips de captació solar i producció acs amb 

tots els dispositius de protecció, comandament i senyalització que 

s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, muntat dins 1 armari 

metàl.lic de 595x330x250 mm amb porta transparent amb pany i 

clau, amb sortides connectades a bornes, rètolació dels 

dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, 

amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment 

instal.lat, connectat i provat 

1,0 u 192,68 € 192,68 € 

QSL - quadre per sala de calderes amb tots els dispositius de 

protecció, comandament i senyalització que s'indiquen en 

l'esquema elèctric del quadre, muntat dins 1 armari metàl.lic de 

595x330x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb 

sortides connectades a bornes, rètolació dels dispositius, 

embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb un 

20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, 

connectat i provat 

1,0 u 198,56 € 198,56 € 

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa 

emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub 

480,0 m 0,61 € 290,40 € 

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa 

emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub 

900,0 m 0,76 € 683,10 € 

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 

amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat 

en tub 

100,0 m 2,10 € 209,70 € 
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Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 

amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4 mm2, 

col.locat en tub 

210,0 m 2,70 € 567,63 € 

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 

amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, 

col.locat en tub 

170,0 m 3,56 € 605,88 € 

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, 

resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 

2000 V, muntat encastat 

310,0 m 0,78 € 243,04 € 

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, 

resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 

2000 V, muntat encastat 

600,0 m 0,93 € 557,40 € 

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 

resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 

2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

80,0 m 2,53 € 202,56 € 

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 

resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 

2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

121,0 m 3,10 € 374,50 € 

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb 

separador i muntada superficialment 

20,0 m 8,07 € 161,48 € 

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau 

de protecció normal i encastada 

60,0 u 3,67 € 220,44 € 

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb 

grau de protecció normal, muntada superficialment 

10,0 u 5,45 € 54,48 € 

Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 

q2, amb 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i 230 V de 

tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 

4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions 

d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, 

amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip electrònic i 

col.locada encastada 

38,0 u 21,62 € 821,60 € 

Aplic de paret circular per a muntatge superficial per a 1 lampada 

fluorescent de 40 W amb difusor de material termosplàstic i cos 

de d'acer laminat de color blanc, model OMC-140/5 (AF) de la 

firma 'ASTRO' o similar d'iguals característiques. Totalment 

instal.lat. S'inclouen les làmpades i tot el petit material auxiliar de 

connexió i muntatge. 

15,0 u 21,70 € 325,46 € 
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Llumenera decorativa fluorescent realitzada amb perfil d'alumini 

per a 1 làmpada fluorescent compacta de 36 W  tipus 2G11, 

model FENIX-2  amb equip i difusor opal de la firma 'STI' o similar 

d'iguals característiques. Totalment instal.lada, connectada i 

provada. S'inclou la làmpada i el petit material de connexió i 

muntatge. 

15,0 u 48,25 € 723,69 € 

Llumenera estanca amb xassis de poliester reforçat i difusor de 

cubeta acrilic, per a 1 tubs fluorescent de 58 w, amb equip 

convencional, IP-65, muntada superficialment al sostre, model 

PACÍFIC 095 158 I de la firma 'PHILLIPS' o similar d'iguals 

caracteristiques. Totalment instal.lada. S'inclouen els tubs 

fluorescents i la part proporcional d'accesoris i petit material 

auxiliar de connexio i muntatge 

10,0 u 18,69 € 186,88 € 

Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a 

làmpada fluorescent amb autonomia superior a 1 hora, 

acumuladors de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-

75, 235 lm, tipus HYDRA N5 TCA de 'DAISALUX' per a muntatge 

encastat o similar d'idèntiques característiques. Totalment 

instal.lada, connectada i provada. S'inclou la làmpada i el petit 

material i accessoris de i connexió i muntatge. 

44,0 u 38,24 € 1.682,43 € 

Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a 

làmpada fluorescent amb autonomia superior a 1 hora, 

acumuladors de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-

75, 320 lm, tipus NOVA N6 de 'DAISALUX' per a muntatge 

superficial o similar d'idèntiques característiques. Totalment 

instal.lat, connectat i provat. S'inclou la làmpada i el petit material i 

accessoris de i connexió i muntatge. 

12,0 u 44,11 € 529,33 € 

Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, 

muntat superficialment 

10,0 u 4,25 € 42,50 € 

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra 

lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada 

13,0 u 6,52 € 84,79 € 

Detector de moviment d'angle obert indicat per aplicacions 

d'estalvi energètic en interiors. Detecta moviment dins d'un angle 

de 90 graus (abast màxim de 15m x 15m muntat a una alçada de 

2,1 m). Dotat d'un ajust de retard d'apagat de 0 a 35 minuts. Dotat 

d'una cèl·lula interna ajustable per potenciòmetre que desactiva la 

funció del detector si el nivell de llum mitjà és superior a l'ajusta a 

la cèl·lula, model LMR 8116/00 de la firma PHILIPS o similar. 

Totalment instal.lat i connectat. 

49,0 u 44,15 € 2.163,11 € 

Llumenera decorativa tipus aplic per col·locar a la paret o al sostre 

a l'exterior grau IP54, cos d'alumini i difusor de policarbonat, amb 

1 làmpada fluorescent de 20 W i 230 V de tensió d'alimentació, 

Model Atlas 12320 de la firma 'Indeluz'. Totalment col.locada.  

3,0 u 35,72 € 107,17 € 

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de 

coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment 

3,0 u 0,00 € 0,00 € 
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Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de 

connexió a terra 

255,0 m 0,00 € 0,00 € 

Connexio per soldadura aluminotermica tipus cadwell o similar a 

pilar, piqueta o element metal.lic a connectar a terra 

35,0 u 0,00 € 0,00 € 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 

mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, 300 micres i clavada a 

terra 

6,0 u 0,00 € 0,00 € 

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó 

HM-20/P/20/i i solera de maó calat sobre llit de sorra 

6,0 u 0,00 € 0,00 € 

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 

620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col.locat amb morter mixt 

1:2:10 

6,0 u 0,00 € 0,00 € 

Suministrament i instal·lació de parallamps de tipus 

electroatmosfèric marca Nimbus model CPT 1 nivell 3, amb un 

radi de cobertura de 72 m i una alçada de 6 m, o característiques 

equivalents, muntat superficialment a la paret incloent màstil, 

connexionat, posta a terra i comptador de llamps, tot segons 

reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de projecte. 

1,0 u 1.409,95 € 1.409,95 € 

      TOTAL 28.214,90 € 
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D.8 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ GARATGE 

COMUNITARI 

 

D.8.1 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 

GARATGE 

 

Descripció Número unitats    Preu unitari  Import 

Central analògica direccionable de 1 llaç sèrie 17000 Lite de la 

firma PLANA FABREGA o similar amb capacitat per a 127 

elements supervisats constantment des de la central amb 

compensació dels canvis de sensibilitat, pantalla de 160 caràcters i 

indicadors per a una senyalització clara i fàcil d'interpretar, 2 nivells 

de verificació d'alarma per a cada direcció, seleccionables per 

adaptar els sensors al seu ambient, verificació cada 24 hores de 

tots els sensors per assegurar una completa operabilitatm i 

transmissor a central receptora. Totalment instal.lada, connectada i 

possada en servei 

1,0 u 710,20 € 710,20 € 

Armari metàl.lic antivandàlic, en xapa electrozincada, reforçat, per a 

centraleta d'incendis, en muntatge superficial,  xassís, suport de 

carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, 

obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i 

clau de propietat, de dimensions 550x750x175 mm, col.locat 

1,0 u 93,22 € 93,22 € 

Sensor termovelocimètric controlat per element termistor que 

respon a canvis de temperatura. Incorpora un Dip Switch de 7 

segments per a configuració d'una direcció única per a cada sensor 

al llaç. Sensibilitat ajustable. Pot ser fixat a 4 nivells preseleccionats 

a la central entre 58 i 82ºC.Disposa de led i incorpora terminals per 

a connexió de led remot. Compleix la normativa europea EN-54 

part 5, grau 1. 

 

 

 

Marca:  PLANA FÀBREGA ref: FOC017003 SENSOR TERMICO 

T-17003 o equivalent 

5,0 u 24,54 € 122,68 € 
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Sensor òptic analògic direccionable. Detecció mitjançant el principi 

de reflexió de la llum. Apte per a detecció d'incendis que produeixin 

combustions visibles. Incorpora un Dip Switch de 7 segments per a 

configuració d'una direcció única per a cada sensor al llaç. Disposa 

de LED i incorpora terminals per a conexió de LED remot. Cumpleix 

la normativa europea EN-54 part 7 i disposa de certificació LPCB. 

Dimensions: 106 x 51 mm. Pes: 105 g. Marca:  PLANA FÀBREGA 

Model: I-17002 /FOC017002 SENSOR OPTICO O-17002 o 

equivalent 

5,0 u 25,65 € 128,23 € 

Indicador d'acció per a detector d'incendis, connectat a detector 6,0 u 4,25 € 25,48 € 

Polsador d'alarma. Activació mitjançant trencament de vidre. 

Incorpora un Dip Switch de 7 segments per a configuració d'una 

direcció única per a cada polsador. Disposa de LED indicador 

d'activació.Cumpleix la norma BS-5839 part 1 i 2. Dimensions: 87 x 

87 x 32 mm. Pes: 125 g. 

Marca:  PLANA FÀBREGA ref: FOC017051 PULSADOR DIREC.P-

17051(s/BASE) o equivalent 

S'inclou la placa de senyalització i la base per a muntatge en 

superfície 

2,0 u 1,44 € 2,87 € 

Sirena interior direccionable de 90 dB a 1 m., 2 tons programables 

des de la central entre continu, polsant o bitonal, alimentada 

directament del llaç o separadament, sincronitzable. Cumpleix la 

norma BS-5839 part 1. Dimensions: 116 x 38 mm. (diàmetre x 

alçada). Consum en funcionament: 4,3 mA. Tensió alimentació:16-

24 Vcc  

Marca: PLANA FÀBREGA ref: FOC017101 SIRENA INT BUCLE 

90dB ROJA ANL o equivalent 

1,0 u 15,24 € 15,24 € 

Base per a muntatge en superfície dels sensors de la sèrie 17000. 

Disposa de sistema de bloqueix automàtic per a prevenir l'extracció 

desautoritzada. Dimensions: 18 x 108 mm. (alt x diàmetre). 

 

Marca:  PLANA FÀBREGA ref: FOC017021 BASE STANDARD 

SENSORES s/17000 o equivalent 

119,0 u 3,51 € 417,93 € 

Sirena electrònica per a instal.lació analògica, nivell de potència 

acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de 

protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, 

col.locada a l'exterior 

1,0 u 29,93 € 29,93 € 

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc Color vermell. 

Compleix norma UNE-50200. 

Marca: PLANA FABREGA ref: CAB017100 CABLE RESIST 

FUEGO UNE-50200 o equivalent 

125,0 m 1,19 € 148,13 € 

Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte 

de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 

dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

125,0 m 3,06 € 382,63 € 
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Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau 

de protecció normal, muntada superficialment 

25,0 u 4,40 € 109,98 € 

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de 

salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura 

fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament 

6,0 u 5,20 € 31,21 € 

Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional 

per aturada de sirena i d'aturada/posada en marxa instal·lació de 

ventilació de l'aparcament, accionament manual per canvi posició 

d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat 

superficialment per a ús exclusiu de bombers, muntat en armari 

amb pany en el cas de ventilació. Totalment instal.lat, connectat i 

provat. 

4,0 u 15,39 € 61,55 € 

Mini central detecció de Monòxid de Carboni 1 zona, model 

GAS002030 de la firma PLANA FABREGA, per alimentació i 

control de fins a 4 detectors, mitjançant 3 fils de 1,5 mm, ventilació 

programable, autodescontaminació de detectors, programació 

automatitzada dels nivells de ventilació i alarmes, i discriminador 

d’avaries, compleix la Norma UNE 23.300/84, amb sortides de 

ventilació i alarma a través de contacte sec relé 5 A. Totalment 

instal.lada, connectada i posada en servei 

1,0 u 298,82 € 298,82 € 

Mòdul d'ampliació per a central de detecció de monòxid de carboni  

d'una zona per l'alimentació i control de fins a 14 detectors a 3 fils, 

amb 12 nivells programables de ventilació i altres 12 d'alarma, amb 

sortides per a ventilació i alarma a través de contacte de relé lliure 

de tensió, segons norma UNE 23.300/84, model GAS002035 de la 

firma Plana Fàbrega o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i 

posat en servei. 

2,0 u 29,47 € 58,95 € 

Detector de monòxid de carboni tipus GAS000203 de la firma 

PLANA FABREGA per a instal·lació a uns 2 metres d'alçada en 

sostres i columnes, cobertura màxima de 200m2 segons la 

normativa UNE 100166:2004, amb influència de gasos interferents 

de: 10.000 ppm de CO2, 3.000 ppm de CH4, 100 ppm de SO2 o 

C6H6 o 50 ppm de NOx=3% de la lectura, s'inclou base. Totalment 

instal.lat 

8,0 u 33,95 € 271,58 € 

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit 

amb tapa, muntat superficialment 

2,0 u 15,39 € 30,78 € 

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa 

emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub 

135,0 m 0,29 € 39,15 € 

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 

resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 

2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

64,0 m 2,63 € 168,58 € 

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de 

protecció normal i encastada 

20,0 u 1,78 € 35,64 € 
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Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb 

pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment o 

encastgat en paret 

3,000 u 20,66 61,97 € 

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió 

incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment 

1,000 u 34,35 34,35 € 

Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb 

mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment o 

encastada a la paret 

1,000 u 243,45 243,45 € 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, 

segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de 

dificultat mitjà i col.locat superficialment 

12,000 m 8,52 102,20 € 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, 

segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de 

dificultat mitjà i col.locat superficialment 

60,000 m 11,14 668,58 € 

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de 

salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura 

fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament 

11,000 u 5,20 57,21 € 

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 

de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment 

1,000 u 20,90 20,90 € 

Pericó amb tapa registrable, per a muntatge de vàlvula de 

comporta per aconnexió de servei d'aigua contraincendis, de 

dimensions normalitzades per la companyia subministradora, amb 

paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 

1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l i lliscada 

interiorment 

1,000 u 34,35 34,35 € 

      TOTAL 4.405,75 € 

 

D.8.2 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICITAT GARATGE 

QAP - quadre aparcament amb tots els dispositius de protecció, 

comandament i senyalització que s'indiquen en l'esquema elèctric 

del quadre, muntat dins 1 armari metàl.lic de 595x930x250 mm 

amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades 

a bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de 

conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures 

ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat 

1,00 u 2.530,79 2.530,79 € 

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa 

emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub 

185,00 m 0,61 111,93 € 



Projecte d’instal·lacions d’un edifici de vivendes i garatge comunitari de Classificació A d’Eficiència Energètica Pàg. 31 

 

 

Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa 

emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub 

245,00 m 0,76 185,96 € 

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb 

baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en 

tub 

5,00 m 1,42 7,12 € 

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb 

baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col.locat 

en tub 

120,00 m 2,04 244,56 € 

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb 

baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col.locat en 

tub 

25,00 m 3,56 89,10 € 

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb 

baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2, col.locat 

en tub 

36,00 m   0,00 € 

Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb 

baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de 

secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment 

10,00 m 2,21 22,10 € 

Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb 

baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, pentapolar 

de secció 5x2,5 mm2, col·locat en tub 

115,00 m 3,01 346,04 € 

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 

resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 

2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

196,00 m 2,63 516,26 € 

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 

resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 

2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

354,00 m 3,06 1.083,59 € 

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 

resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 

2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

80,00 m 3,76 300,80 € 

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau 

de protecció estanca, muntada superficialment 

10,00 u 13,33 133,25 € 

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau 

de protecció estanca, muntada superficialment 

24,00 u 4,40 105,58 € 

Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 

W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, 

muntada superficialment al sostre 

18,00 u 14,34 258,12 € 
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Llumenera estanca amb xassis de poliester reforçat i difusor de 

cubeta acrilic, per a 1 tubs fluorescent de 18 w, amb equip 

convencional, IP-65, muntada superficialment al sostre, model 

PACÍFIC 095 118 I de la firma 'PHILLIPS' o similar d'iguals 

caracteristiques. Totalment instal.lada. S'inclouen els tubs 

fluorescents i la part proporcional d'accesoris i petit material auxiliar 

de connexio i muntatge 

16,00 u 16,09 257,41 € 

Llumenera estanca amb xassis de poliester reforçat i difusor de 

cubeta acrilic, per a 1 tub fluorescent de 36 w, amb equip 

convencional,  IP-65, muntada superficialment al sostre, model 

pacific 095 136 I  de la firma 'PHILLIPS' o similar d'iguals 

caracteristiques. totalment instal.lada. s'inclou el tub fluorescent i la 

part proporcional d'accesoris i petit material auxiliar de connexio i 

muntatge 

8,00 u 17,30 138,38 € 

Llumenera estanca amb xassis de poliester reforçat i difusor de 

cubeta acrilic, per a 1 tubs fluorescent de 58 w, amb equip 

convencional, IP-65, muntada superficialment al sostre, model 

PACÍFIC 095 158 I de la firma 'PHILLIPS' o similar d'iguals 

caracteristiques. Totalment instal.lada. S'inclouen els tubs 

fluorescents i la part proporcional d'accesoris i petit material auxiliar 

de connexio i muntatge 

2,00 u 18,69 37,38 € 

Llumenera decorativa fluorescent realitzada amb perfil d'alumini per 

a 1 làmpada fluorescent compacta de 36 W  tipus 2G11, model 

FENIX-2  amb equip i difusor opal de la firma 'STI' o similar d'iguals 

característiques. Totalment instal.lada, connectada i provada. 

S'inclou la làmpada i el petit material de connexió i muntatge. 

6,00 u 48,25 289,48 € 

Aplic de paret circular per a muntatge superficial per a 1 lampada 

fluorescent de 40 W amb difusor de material termosplàstic i cos de 

d'acer laminat de color blanc, model OMC-140/5 (AF) de la firma 

'ASTRO' o similar d'iguals característiques. Totalment instal.lat. 

S'inclouen les làmpades i tot el petit material auxiliar de connexió i 

muntatge. 

6,00 u 44,11 264,67 € 

Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a 

làmpada fluorescent amb autonomia superior a 1 hora, 

acumuladors de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-

75, 320 lm, tipus NOVA N6 de 'DAISALUX' per a muntatge 

superficial o similar d'idèntiques característiques. Totalment 

instal.lat, connectat i provat. S'inclou la làmpada i el petit material i 

accessoris de i connexió i muntatge. 

20,00 u 8,82 176,48 € 

Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, 

muntat superficialment 

4,00 u 8,55 34,20 € 

Polsador de 6 A, 250 V amb pilot lluminós, model Mosaic referència 

740.97 de la firma 'Legrand' o similar d'iguals característiques, 

encastat. 

20,00 u 44,15 882,90 € 
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Detector de moviment d'angle obert indicat per aplicacions d'estalvi 

energètic en interiors. Detecta moviment dins d'un angle de 90 

graus (abast màxim de 15m x 15m muntat a una alçada de 2,1 m). 

Dotat d'un ajust de retard d'apagat de 0 a 35 minuts. Dotat d'una 

cèl·lula interna ajustable per potenciòmetre que desactiva la funció 

del detector si el nivell de llum mitjà és superior a l'ajusta a la 

cèl·lula, model LMR 8116/00 de la firma PHILIPS o similar. 

Totalment instal.lat i connectat. 

11,00 u 9,16 100,72 € 

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, 

(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de 

protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment 

1,00 u 9,16 9,16 € 

      TOTAL  8.125,95 € 

 

D.9 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ GARATGE 

 

INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ GARATGE         

Ventilador centrifug per a impulsió, per a 400ºC/2h (EN-12101-3-

2002) fabricat en xapa d'acer galvanitzat reforçat, amb ventilador 

centrífug equilibrat dinàmicament, motor trifàsic de 1,50 kW 

classe H, IP 55,  per a un cabal de 11.270 m3/h i 20 mmca a 945 

r/min, model CJBX-15/15-2 de la firma 'SODECA' o equivalent. 

Totalment instal.lat. S'inclouen els suports antivibratoris i elements 

de fixació i muntatge necessaris. 

1,00 u 1.364,47 1.364,47 € 

Ventilador centrifug per a extracció, per a 400ºC/2h (EN-12101-3-

2002) fabricat en xapa d'acer galvanitzat reforçat, amb ventilador 

centrífug equilibrat dinàmicament, motor trifàsic de 1,50 kW 

classe H, IP 55,  per a un cabal de 7.020 m3/h i 20 mmca a 1.425 

r/min, model CJBDT-15/15-6T de la firma 'SODECA' o equivalent. 

Totalment instal.lat. S'inclouen els suports antivibratoris i elements 

de fixació i muntatge necessaris. 

1,00 u 1.091,48 1.091,48 € 

Conducte rectangular de  xapa galvanitzada per a ventilacio, amb 

classificació E-600-90, amb juntes tipus METU. Totalment 

instal.lat. S'inclou la part proporcional d'accesoris, figures i 

elements especials de suport fixació i muntatge. 

285,00 m2 20,46 5.831,10 € 

Reixeta d'aportacio´d'aire de doble deflexió, amb aletes 

orientables i regulador de cabal de 600x200 mm, fixada al 

conducte, tipus CMT-AN+SP de la firma MADEL. Totalment 

instal.lada  

10,00 u 29,48 294,81 € 
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Reixeta d'extracció ´d'aire de retícula, amb regulador de cabal de 

600x200 mm, fixada al conducte, tipus RMT-A+SP de la firma 

MADEL. Totalment instal.lada  

10,00 u 25,99 259,86 € 

Reixeta intumescent realitzades amb material que amb el calor es 

converteixen en escuma, obturant totalment el pas de les flames, 

amb homologació EI-120 model FTR de 200x100 de la firma 

'MADEL', o similar d'iguals característiques, amb segellat de 

juntes mitjançant masilla intumescent. S'inclou tot el material 

necessari d'instal.lació. Totalment instal.lada 

14,00 u 30,10 421,40 € 

Reixeta de impulsió de simple delfexió, d'alumini anoditzat platejat, 

de 600x600 mm, amb marc per a muntatge a sostre, model AMT-

AN de la firma MADEL o similar d'iguals característiques,s'inclou 

tot el material necessari d'instal.lació. Totalment instal.lada 

4,00 u 36,92 147,66 € 

Comporta de sobrepressió tarada a 60 Pa per garantir la obertura 

de portes des de espais no pressuritzats. Totalment instal.lada 

3,00 u 36,36 109,07 € 

      TOTAL  9.519,85 € 

 



Projecte d’instal·lacions d’un edifici de vivendes i garatge comunitari de Classificació A d’Eficiència Energètica Pàg. 35 

 

 

D.9 PRESSUPOST PROJECTES I LEGALITZACIONS 

 

Descripció Número unitats    Preu unitari  Import 

Legalització de les instal.lacions d'ELECTRICITAT DE 

L'APARCAMENT de l'edifici, inclòs certificat final d'instal.lacions, 

projecte visat pel col.legi d'enginyers i despesses ECA/ICICT. 

1,000 u 689,285 689,29 € 

Legalització de les instal.lacions d'ELECTRICITAT DELS 

HABITATGES (ZONES COMUNS I HABITATGES) de l'edifici, 

inclòs certificat final d'instal.lacions, projecte visat pel col.legi 

d'enginyers i despesses ECA/ICICT. 

1,000 u 827,14 827,14 € 

Legalització de les instal.lacions sota normativa RITE,  DELS 

HABITATGES (ZONES COMUNS I HABITATGES) de l'edifici, 

inclòs certificat final d'instal.lacions, projecte visat pel col.legi 

d'enginyers i despesses ECA/ICICT. 

1,000 u 693,65 693,65 € 

      TOTAL 2.210,08 € 
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D.10 PRESSUPOST TOTAL  

 

INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT     

INSTAL·LACIÓ SANEJANMENT FECAL    2.066,34 € 

INSTAL·LACIÓ SANEJANMENT PLUVIAL    447,38 € 

INSTAL·LACIÓ CAPTACIÓ SOLAR    21.377,56 € 

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA    5.051,77 € 

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ    50.887,96 € 

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ    14.773,71 € 

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS    2.016,54 € 

INSTAL·LACIÓ ELECTRICA     28.214,90 € 

INSTAL·LACIÓ GARATGE COMUNITARI     

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS GARATGE    4.405,75 € 

INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT GARATGE    8.125,95 € 

INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ GARATGE    9.519,85 € 

PROJECTES I LEGALITZACIONS    2.210,08 € 

   TOTAL  149.097,79 € 

 


