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PROJECTE FINAL DE CARRERA
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OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA01

SUBCAPÍTOL XARXA DE TERRA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 106)

7,00020,92 146,44

2 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 100)

30,0008,55 256,50

3 GG311906 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x35 mm2, col·locat en tub (P - 98)

5,0005,11 25,55

4 GG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 96)

5,0001,53 7,65

5 EGDZ1102 u Punt de pressa de terra amb pont seccionador de pletina de
coure, montat en caixa estanca i colocat superficialment (P - 59)

1,00018,14 18,14

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 454,28

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA01

SUBCAPÍTOL CGP I LGA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG112692 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl·lics, de 250 A, segons esquema unesa número 7 i
muntada superficialment (P - 94)

1,000275,97 275,97

2 GG31BB96 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar
de secció 3x70 mm2+35 mm2, col·locat en tub (P - 99)

10,00027,72 277,20

3 GG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 97)

10,0003,65 36,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 589,67

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA01

SUBCAPÍTOL CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de
400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb
protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per
a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 101)

1,0001.347,14 1.347,14

2 GG457182 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 25 A, unipolar, amb
portafusible articulat de 14x51 mm i muntat superficialment (P -
102)

24,0007,76 186,24

3 GG45A192 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb
portafusible articulat de 22x58 mm i muntat superficialment (P -
103)

3,00011,94 35,82
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4 GG1N103F u Centralització de comptadors elèctrics horitzontal per a 3
comptadors trifàsics, muntada (P - 95)

3,000537,65 1.612,95

5 GG519782 u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa,
per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat
superficialment (P - 104)

9,000258,83 2.329,47

6 GG5B3142 u Rellotge per a tarifes horàries, per a una tensió de 400 V, de 16
A d'intensitat màxima, amb dos contactes per canvi a triple tarifa i
muntat superficialment (P - 105)

1,000272,27 272,27

7 EGB14N31 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50
Hz, de 50,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 10+2x10
kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de
l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits,
contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb
grau de proetecció IP-21, muntada superficialment (P - 58)

1,0001.421,10 1.421,10

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 7.204,99

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA01

SUBCAPÍTOL CUADROS I LÍNIES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG141402 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de
dotze mòduls i muntada superficialment (P - 19)

1,00019,36 19,36

2 EG141502 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de
dotze mòduls i muntada superficialment (P - 20)

1,00030,12 30,12

3 EG133601 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
antixoc, amb porta, per a vuit mòduls i encastada (P - 16)

1,00015,02 15,02

4 EG134701 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i encastada (P - 17)

10,00022,19 221,90

5 EG134801 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i encastada (P -
18)

1,00022,84 22,84

6 EG161221 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb
grau de protecció IP-54, encastada (P - 21)

90,0004,47 402,30

7 EG31G206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2,
col·locat en tub (P - 26)

355,0002,24 795,20

8 EG31G306 m 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 (P - 27)

310,0002,99 926,90

9 EG31G406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2, col·locat
en tub (P - 28)

175,0003,67 642,25

10 EG31G506 m 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 (P - 29)

144,0005,76 829,44

11 EG31G606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x10 mm2,
col·locat en tub (P - 30)

31,0008,24 255,44

12 EG31J606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10 mm2,
col·locat en tub (P - 31)

169,00014,49 2.448,81
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13 EG31J706 m 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 (P - 32)

4,00020,72 82,88

14 EG222515 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 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 sobre sostremort (P - 22)

355,0000,77 273,35

15 EG222715 m 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 sobre sostremort (P - 23)

485,0000,82 397,70

16 EG222815 m 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 sobre sostremort (P - 24)

144,0000,88 126,72

17 EG222915 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 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 sobre sostremort (P - 25)

204,0001,02 208,08

18 EG4114JC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 33)

8,00066,07 528,56

19 EG4114JG u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 35 A d'intensitat nominal,
tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 34)

1,00080,77 80,77

20 EG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 35)

45,00030,31 1.363,95

21 EG415A4B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 36)

4,00030,75 123,00

22 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 37)

3,00016,83 50,49

23 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 38)

10,00016,99 169,90

24 EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 39)

2,00017,25 34,50

25 EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 40)

21,00017,46 366,66

26 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 41)

1,00051,21 51,21
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27 EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 42)

2,00052,48 104,96

28 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 43)

9,00053,51 481,59

29 EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 44)

8,00067,64 541,12

30 EG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 45)

2,000130,72 261,44

31 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 46)

2,00072,83 145,66

32 EG42429K u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 47)

1,000165,35 165,35

33 EG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 48)

22,000126,36 2.779,92

34 EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 49)

1,000144,41 144,41

35 EG42G3LN u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)

2,000129,74 259,48

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 15.351,28

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA01

SUBCAPÍTOL MECANISMES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG621192 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb 32,0008,07 258,24
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tecla, preu mitjà, encastat (P - 51)

2 EG621G91 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu econòmic, encastat (P - 52)

56,0007,45 417,20

3 EG621HD1 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu econòmic, encastat (P - 53)

23,00010,40 239,20

4 EG621J91 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat (P - 54)

18,0009,74 175,32

5 EG64U010 u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat
superficialment (P - 57)

3,00028,79 86,37

6 EG641171 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla, preu econòmic, encastat (P - 56)

4,0007,39 29,56

7 EG631151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada
(P - 55)

170,0007,35 1.249,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 2.455,39

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA01

SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH2DA116 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de
fluorescència de 13 W en posició horitzontal, amb reactància
ferromagnètica, portalàmpades G-24-d1, amb un diàmetre
d'encastament de 120 a 160 mm i alçària de fins a 85 mm,
encastada al sostre (P - 61)

46,00043,27 1.990,42

2 EH2DA326 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de
fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància
ferromagnètica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm,
encastada al sostre (P - 62)

25,00044,30 1.107,50

3 EH2DA3B6 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de
fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància
ferromagnètica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm,
encastada al sostre (P - 63)

51,00054,83 2.796,33

4 EH213D24 u Llumenera decorativa bitub amb xassís de planxa d'acer esmaltat
i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb 2 tubs (bitub) de
fluorescència T26/G13 de 18W, (2x18W), amb reactància
ferromagnètica AF, instal·lada encastada a cel ras d'escaiola llisa
(P - 60)

3,00074,30 222,90

5 EHB17364 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1
fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís
polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF,
IP-65, muntada superficialment al sostre (P - 68)

4,00048,64 194,56

6 EHB17664 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2
fluorescents de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís
polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF,
IP-65, muntada superficialment al sostre (P - 69)

5,00062,44 312,20

7 EH616821 u Luminaria de emergencia y señalización rectangular con difusor
de policarbonato y cuerpo de ABS, con lámpara fluorescente de
8 W de potencia y lámpara de señalización incandescente, flujo
aproximado de 140 lúmenes y 1 hora de autonomía, para cubrir
una superficie aproximada de 30 m2, con un grado de protección
IP 423, colocado superficialmente (P - 67)

27,00044,08 1.190,16
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8 EH334565 u Rosario incandescente de 40 W (P - 64) 3,00012,00 36,00

9 EH452386 u Lámpara en pared con fluorescente 1 x 26 W (P - 66) 5,00097,53 487,65

10 EH452367 u Lámpara exteriores con fluorescente 1 x 25 W (P - 65) 4,00098,67 394,68

11 LS31801A u Detector 180º confort, Is 990 bl.Alpino nuevo. (P - 108) 4,000114,00 456,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06 9.188,40

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FONTANERIA02

SUBCAPÍTOL AFS01

TITOL 4 INSTAL·LACIÓ GENERAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENE18200 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, de bronze i muntat roscat (P - 84)

1,00043,97 43,97

2 EN318327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 83)

1,00045,95 45,95

3 ENX3U230 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de la
demanda, de 16 m3/h de cabal màxim i de 70 m.c.a. d'alçària
manomètrica, de funcionament automàtic, amb 2 electrobombes
d'eix vertical, transductor de pressió amb vàlvula, manòmetre
amb vàlvula, vàlvules de comporta en l'aspiració, vàlvules de
comporta i retenció en la impulsió, col·lectors d'aspiració i
impulsió, calderí amb vàlvula i quadre elèctric de protecció i
maniobra amb variador de freqüència amb alternància de
funcionament de les bombes, muntat sobre bancada, connectat a
la xarxa de servei i a la xarxa elèctrica (P - 90)

1,0003.513,91 3.513,91

4 EJ523293 u Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb
tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació lateral inferior, per a 9
comptadors amb connexió mitjançant pletina, connectada a les
derivacions individuals i al ramal principal (P - 71)

1,000157,93 157,93

5 EJM12405 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un ramal (P
- 75)

9,00096,68 870,12

6 EFB38325 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma ,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P
- 11)

10,00010,50 105,00

7 EFB36422 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN
1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 10)

220,5106,43 1.417,88

8 EN316327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
82)

9,00025,86 232,74

9 GFBB1325 u Colze de 90 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 25 mm
de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 92)

36,00027,08 974,88

TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 7.362,38

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01
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PRESSUPOST Pàg.:15/01/10 7Data:

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FONTANERIA02

SUBCAPÍTOL AFS01

TITOL 4 INSTAL·LACIONS PARTICULARS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EN316327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
82)

8,00025,86 206,88

2 EFB36422 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN
1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 10)

40,0006,43 257,20

3 EFB25352 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat superficialment (P - 9)

212,0003,32 703,84

4 EFB24352 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat superficialment (P - 8)

38,0002,73 103,74

5 EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 81)

26,00018,67 485,42

6 GFBC1322 u Con de reducció, manipulat, de polietilè de densitat alta de 32
mm de DN a 25 mm de DN de 6 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 93)

57,00020,17 1.149,69

7 GFBB1325 u Colze de 90 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 25 mm
de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 92)

71,00027,08 1.922,68

TITOL 4TOTAL 01.02.01.02 4.829,45

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FONTANERIA02

SUBCAPÍTOL AFS01

TITOL 4 DERIVACIONS COL·LECTIVES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFB24352 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat superficialment (P - 8)

47,5002,73 129,68

2 GFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa (P - 91)

3,0001,93 5,79

3 GN316324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 107)

3,00029,37 88,11

4 EJ2ZB324 u Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 16
mm, amb regulador ocult, col·locada encastada (P - 70)

1,00013,86 13,86

TITOL 4TOTAL 01.02.01.03 237,44

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FONTANERIA02

SUBCAPÍTOL ACS02

Euro



PROJECTE FINAL DE CARRERA

PRESSUPOST Pàg.:15/01/10 8Data:

TITOL 4 CIRCUIT DISTRUBUCIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENF11A30 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de
32 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10,
connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada,
muntada (P - 85)

1,000501,01 501,01

2 ENF51427 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 4 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 86)

8,0009,08 72,64

3 ENFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de
preu alt i muntada roscada (P - 87)

8,00023,27 186,16

4 EF5273B3 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P
- 5)

96,5209,64 930,45

5 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 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
(P - 6)

3,00011,50 34,50

6 EF52B3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 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
(P - 7)

11,85013,94 165,19

7 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 12)

96,5205,95 574,29

8 EFQ33C9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 13)

3,0006,69 20,07

9 EFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 14)

11,8507,37 87,33

10 EFR11111 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70
mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment (P - 15)

112,0007,82 875,84

11 ENH26327 u Bomba centrífuga monobloc de 3 m3/h de cabal com a màxim,
de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt i muntada superficialment
(P - 89)

1,000349,93 349,93

12 EEU41231 u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de
3/4´´, col·locat roscat (P - 2)

1,00058,46 58,46

13 EEVZ1332 u Armari metàl·lic 300x300x200 mm, per a controladors, amb
endolls i borns, instal·lat (P - 4)

1,00058,63 58,63

14 EEV32A51 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb
processador i memòria, programació anual, comunicació amb
bus de dades i 5 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat (P
- 3)

1,000410,93 410,93

TITOL 4TOTAL 01.02.02.01 4.325,43

Euro



PROJECTE FINAL DE CARRERA

PRESSUPOST Pàg.:15/01/10 9Data:

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ FONTANERIA02

SUBCAPÍTOL ACS02

TITOL 4 INSTAL·LACIONS PARTICULARS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJA26311 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, preu superior,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (P -
72)

8,000333,27 2.666,16

2 EFB25352 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat superficialment (P - 9)

212,0003,32 703,84

3 EFB24352 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat superficialment (P - 8)

38,0002,73 103,74

4 EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 81)

26,00018,67 485,42

5 GFBC1322 u Con de reducció, manipulat, de polietilè de densitat alta de 32
mm de DN a 25 mm de DN de 6 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 93)

57,00020,17 1.149,69

6 GFBB1325 u Colze de 90 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 25 mm
de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 92)

71,00027,08 1.922,68

TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 7.031,53

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ SOLAR03

SUBCAPÍTOL CAPTADORS SOLARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1EA1U050 u Instal·lació de sistema de captació solar amb 5 captadors,
segons especificacions del projecte d'instal·lacions, incloent la
base de recolzament sobre teulada. S'hi inclouren totes les
canonades del camp de col·lectors de coure amb aïllament. Cal
assegurar un rendiment annual mínim del 30% de
subministrament d’aigua calenta sanitària. S’inclou tot el
necessari per deixar la instal·lació en correcta funcionament,
indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plànols,
esquemes i memòria de projecte especific d'aprofitament solar
per a produir aigua calenta sanitaria. (P - 1)

1,0003.974,37 3.974,37

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 3.974,37

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ SOLAR03

SUBCAPÍTOL CIRCUITS 1º I 2º02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENFC1217 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió
mascle-femella de diàmetre 1/2´´, muntada superficialment (P -
88)

1,00023,37 23,37

2 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 44,00011,50 506,00

Euro



PROJECTE FINAL DE CARRERA

PRESSUPOST Pàg.:15/01/10 10Data:

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 6)

3 EFQ33C9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 13)

44,0006,69 294,36

4 EFR11111 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70
mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment (P - 15)

44,0007,82 344,08

5 EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 81)

2,00018,67 37,34

6 ENH26327 u Bomba centrífuga monobloc de 3 m3/h de cabal com a màxim,
de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt i muntada superficialment
(P - 89)

2,000349,93 699,86

7 EEV32A51 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb
processador i memòria, programació anual, comunicació amb
bus de dades i 5 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat (P
- 3)

1,000410,93 410,93

8 EEU41231 u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de
3/4´´, col·locat roscat (P - 2)

1,00058,46 58,46

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 2.374,40

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ SOLAR03

SUBCAPÍTOL INTERCAMBIADOR I ACUMULADOR03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJAB1H31 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2000 l de capacitat,
amb cubeta d'acer amb revestiment epoxídic i aïllament de
poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat (P - 73)

1,0003.788,31 3.788,31

2 EJAC5A11 u Bescanviador de plaques, de 50 kW de potència calorífica i 1,1
m3/h de cabal de producció d'aigua calenta sanitària, amb 35 °C
de gradient tèrmic al secundari i 80 °C d'entrada al primari,
d'acer inoxidable austenític amb molibdé de designació AISI 316,
col·locat sobre bancada i connectat (P - 74)

1,000505,32 505,32

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 4.293,63

OBRA PRESSUPOST  PE EDIFICI VIVENDES01

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS04

SUBCAPÍTOL DOTACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM111110 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
d'encastar, encastat (P - 76)

3,00036,64 109,92

2 EM121236 u Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació i muntada a la paret (P - 77)

1,000223,17 223,17

3 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a

2,00033,02 66,04

Euro
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l'interior (P - 78)

4 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 79)

3,00081,73 245,19

5 EM31321K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 80)

1,000106,27 106,27

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 750,59

Euro



PROJECTE FINAL DE CARRERA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:13/01/10 1Data:

NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.02.01.01 Instal·lació general 7.362,38
Titol 4 01.02.01.02 Instal·lacions particulars 4.829,45
Titol 4 01.02.01.03 Derivacions col·lectives 237,44

01.02.01 AFSSubcapítol 12.429,27

Titol 4 01.02.02.01 Circuit distrubució 4.325,43
Titol 4 01.02.02.02 Instal·lacions particulars 7.031,53

01.02.02 ACSSubcapítol 11.356,96

23.786,23

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.01.01 Xarxa de terra 454,28
Subcapítol 01.01.02 CGP i LGA 589,67
Subcapítol 01.01.03 Centralització de comptadors 7.204,99
Subcapítol 01.01.04 Cuadros i línies 15.351,28
Subcapítol 01.01.05 Mecanismes 2.455,39
Subcapítol 01.01.06 Enllumenat 9.188,40

01.01 Instal·lació eléctricaCapítol 35.244,01

Subcapítol 01.02.01 AFS 12.429,27
Subcapítol 01.02.02 ACS 11.356,96

01.02 Instal·lació fontaneriaCapítol 23.786,23

Subcapítol 01.03.01 Captadors solars 3.974,37
Subcapítol 01.03.02 Circuits 1º i 2º 2.374,40
Subcapítol 01.03.03 Intercambiador i acumulador 4.293,63

01.03 Instal·lació solarCapítol 10.642,40

Subcapítol 01.04.01 Dotacions 750,59
01.04 Instal·lació contra incendisCapítol 750,59

70.423,23

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Instal·lació eléctrica 35.244,01
Capítol 01.02 Instal·lació fontaneria 23.786,23
Capítol 01.03 Instal·lació solar 10.642,40
Capítol 01.04 Instal·lació contra incendis 750,59

01 Pressupost  PE EDIFICI VIVENDESObra 70.423,23

70.423,23

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost PE EDIFICI VIVENDES 70.423,23
70.423,23

Euro



PROJECTE FINAL DE CARRERA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

70.423,23PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

9.155,0213 % Despeses generals empresa SOBRE 70.423,23....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 70.423,23....................................................................................................................................4.225,39

Subtotal 83.803,64

16,00 % IVA SOBRE 83.803,64....................................................................................................................................13.408,58

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 97.212,22€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( NORANTA-SET MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS )

Pressupost vàlid durant un periode màxim de 12 mesos

                                                 Terrassa, 19 de Gener de 2010

                                                        Josep Marí Juan


