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CAPÍTOL 1:CAPÍTOL 1: 

PROTECCIÓ CONTRA 

INCENDIS 

PRESSUPOST CAPÍTOL 1: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
        

NUM. CODI UN. DESCRIPCIÓ Q PREU U. (€) IMPORT (€) 

1 BI147855 u Central de detecció automàtica d'incendis, 
convencional, microprocessada, de 2 zones de 
detecció, model 1043/022A "GOLMAR", amb caixa 
metàl·lica i tapa de ABS, amb mòdul d'alimentació, 
rectificador de corrent i carregador de bateria, panell 
de control amb indicador d'alarma i avaria i 
commutador de tall de zones, segons UNE 23007-2 i 
UNE 23007-4. Completament instal·lada i en 
funcionament. 

1,000 1.500,00 1.500,00 

2 BI148595 u Detector òptic de fums i tèrmic analògic direccionable 
amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, 
format per un element sensible a fums clars i a 
l'increment lent de la temperatura per a una 
temperatura màxima d'alarma de 58°C, per 
alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i 
indicador d'alarma i sortida per a pilot de 
senyalització remota, segons UNE-EN 54-5 i UNE-
EN 54-7. 
-Base universal, de ABS color blanc, per a detector 
analògic.  
-Sòcol suplementari de base universal, de ABS color 
blanc, per instal·lació amb canalització fixa en 
superfície.  
-Completament instal·lat, comprovat i en 
funcionament 

27,000 89,91 2.427,57 
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3 BI548698 u Sirena electrònica, de color vermell, per muntatge 
interior, amb senyal acústica, model S/4461 
"GOLMAR", alimentació a 24 Vcc, potència sonora 
de 100 dB a 1 m i consum de 14 mA, segons UNE-
EN 54-3. Completament instal·lada i en 
funcionament. 
 

17,000 66,59 1.132,03 

4 BI124758 u Polsador d'alarma convencional de rearmament 
manual, model P/440D "GOLMAR", de ABS color 
vermell, protecció IP 41, amb led indicador d'alarma 
color vermell i clau de rearmament, segons UNE-EN 
54-11. 

13,000 49,50 643,50 

5 BI685214 u Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-
113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor, segons UNE 23110. 

12,000 67,83 813,96 

6 BI658947 u Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 
34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vas difusor, 
segons UNE 23110. 

2,000 88,73 177,46 

7 BI157485 u Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") de 
superfície, de 680x480x215 mm, composta de: 
armari construït en acer de 1,2 mm d'espessor, 
acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 i 
porta semicega amb finestra de metacrilat d'acer de 
1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color 
vermell RAL 3000; enrotlladora metàl·lica giratòria 
fixa, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; 
mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de 
tres efectes (tancament, polvorització i raig 
compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de 
tancament tipus esfera de 25 mm (1"),  llautó, amb 
manòmetre 0-16 bar. Coeficient de descàrrega K de 
42 (mètric).Certificada per AENOR segons UNE-EN 
671-1. 

5,000 543,20 2.716,00 

8 BI321574 MO Mà d'obra programació, connexionat i comprovació 
dels sistemes de protecció contra incendis. 

1,000 2.300,00 2.300,00 

9 BI654125 u Placa de senyalització d'equips contra incendis, de 
poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm, segons 
UNE 23033-1. 

45,000 4,26 191,70 

10 BI745215 u Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de 
poliestirè 
fotoluminiscent, de 210x210 mm, segons UNE 
23034. 

32,000 4,26 136,32 

11 BI324512 MO Ajudes de paleteria per la instal·lació dels 
equipaments de protecció contra incendis 

1,000 500,00 500,00 

TOTAL CAPÍTOL 1: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS     12.538,54 

 



 - 5 - 

CAPÍTOL 2: VENTILACIÓ I 

CLIMATITZACIÓ 

 

PRESSUPOST CAPÍTOL 2: VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ 

  

NUM. CODI UN. DESCRIPCIÓ Q PREU U. (€) IMPORT (€) 

1 BC157515 u Recuperador de calor aire-aire, amb bescanviador 
de flux creuat, cabal màxim de 3100 m³/h, eficiència 
sensible 52,5%, per a muntatge horitzontal 
dimensions 1250x1250x600 mm i nivell de pressió 
sonora de 52 dBA en camp lliure a 1,5 m, model 
CADB-N D 30 AH F7+F9 TERMOREG "S&P", amb 
caixa d'acer galvanitzat i plastificat, color ivori, amb 
aïllament, classe B segons UNE-EN 13501-1, 
suports antivibratoris, embocadures de 355 mm de 
diàmetre amb junt estanc i filtres F7+F9 amb eficàcia 
del 86%, classe D segons UNE-EN 13501-1, 2 
ventiladors centrífugs de doble oïda d'accionament 
directe amb motors elèctrics monofàsics de 3 
velocitats de 550 W cadascun, aïllament F, protecció 
IP 20, capsa de borns externa amb protecció IP 55. 
Totalment instal·lat. 

1,000 5.773,40 5.773,40 

2 BC587496 u Recuperador de calor aire-aire, amb bescanviador 
de flux creuat, cabal màxim de 2400 m³/h, eficiència 
sensible 52,5%, per a muntatge horitzontal 
dimensions 1250x1250x600 mm i nivell de pressió 
sonora de 52 dBA en camp lliure a 1,5 m, model 
CADB-N D 23 AH F7+F9 TERMOREG "S&P", amb 
caixa d'acer galvanitzat i plastificat, color ivori, amb 
aïllament, classe B segons UNE-EN 13501-1, 
suports antivibratoris, embocadures de 355 mm de 
diàmetre amb junt estanc i filtres F7+F9 amb eficàcia 
del 86%, classe D segons UNE-EN 13501-1, 2 
ventiladors centrífugs de doble oïda d'accionament 
directe amb motors elèctrics monofàsics de 3 
velocitats de 550 W cadascun, aïllament F, protecció 
IP 20, capsa de borns externa amb protecció IP 55. 
Totalment instal·lat. 

9,000 5.328,08 47.952,72 
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3 BC473258 u Recuperador de calor aire-aire, amb bescanviador 
de flux creuat, cabal màxim de 1900 m³/h, eficiència 
sensible 51,6%, per a muntatge horitzontal 
dimensions 1000x1000x500 mm i nivell de pressió 
sonora de 48 dBA en camp lliure a 1,5 m, model 
CADB-N D 18 AH F7+F9 TERMOREG "S&P", amb 
caixa d'acer galvanitzat i plastificat, color ivori, amb 
aïllament, classe B segons UNE-EN 13501-1, 
suports antivibratoris, embocadures de 315 mm de 
diàmetre amb junt estanc i filtres F7+F9 amb eficàcia 
del 86%, classe D segons UNE-EN 13501-1, 2 
ventiladors centrífugs de doble oïda d'accionament 
directe amb motors elèctrics monofàsics de 3 
velocitats de 373 W cadascun, aïllament F, protecció 
IP 20, capsa de borns externa amb protecció IP 55. 
Totalment instal·lat. 

1,000 4.569,02 4.569,02 

4 BC584268 u Sonda de CO2 de conducte, d'instal·lació al retorn 
dels recuperadors de calor, de la marca "S&P", 
model SCO2-G TERMO-REG. 

11,000 500,00 5.500,00 

5 BC124789 u Ventilador helicoïdal extraplà, model SILENT-100 CZ 
"S&P", velocitat 2350 r.p.m., potència màxima de 9 
W, cabal de descàrrega lliure 95 m³/h, nivell de 
pressió sonora de 33 dBA, de dimensions 
121x94x121 mm, diàmetre de sortida 94 mm, color 
blanc, motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 
50 Hz de freqüència. Totalment instal·lat. 

7,000 53,43 374,01 

6 BC658421 u Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per 
conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, 
amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-410A, 
alimentació monofàsica (230V/50Hz), gamma City 
Multi, model PEFY-P125VMH-E "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potència frigorífica nominal 14 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), 
potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb 
humit de l'aire exterior 6°C), consum elèctric nominal 
en refrigeració 0,34 kW, consum elèctric nominal en 
calefacció 0,32 kW, de 250x1400x732 mm, pes 42 
kg, compatible amb sistema de zonificació 
intel·ligent, compatible amb sistema de zonificació 0-
10 V, amb ventilador de tres velocitats, pressió 
sonora a velocitat baixa 32 dBA, cabal d'aire a 
velocitat alta 40 m³/min, pressió estàtica disponible 
nominal 50 Pa, aspiració d'aire posterior o inferior i 
bomba de drenatge. Totalment instal·lat. 

2,000 2.235,00 4.470,00 

7 BC698741 u Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per 
conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, 
amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-410A, 
alimentació monofàsica (230V/50Hz), gamma City 
Multi, model PEFY-P100VMH-E "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potència frigorífica nominal 11,2 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), 
potència calorífica nominal 12,5 kW (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb 
humit de l'aire exterior 6°C), consum elèctric nominal 
en refrigeració 0,24 kW, consum elèctric nominal en 
calefacció 0,22 kW, de 250x1400x732 mm, pes 42 
kg, compatible amb sistema de zonificació 
intel·ligent, compatible amb sistema de zonificació 0-
10 V, amb ventilador de tres velocitats, pressió 
sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a 
velocitat alta 33 m³/min, pressió estàtica disponible 
nominal 50 Pa, aspiració d'aire posterior o inferior i 
bomba de drenatge. Totalment instal·lat. 

2,000 2.044,00 4.088,00 
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8 BC265798 u Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per 
conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, 
amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-410A, 
alimentació monofàsica (230V/50Hz), gamma City 
Multi, model PEFY-P140VMA-E "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potència frigorífica nominal 16 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), 
potència calorífica nominal 18 kW (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb 
humit de l'aire exterior 6°C), consum elèctric nominal 
en refrigeració 0,36 kW, consum elèctric nominal en 
calefacció 0,34 kW, de 250x1600x732 mm, pes 46 
kg, compatible amb sistema de zonificació 
intel·ligent, compatible amb sistema de zonificació 0-
10 V, amb ventilador de tres velocitats, pressió 
sonora a velocitat baixa 33 dBA, cabal d'aire a 
velocitat alta 42 m³/min, pressió estàtica disponible 
nominal 50 Pa, aspiració d'aire posterior o inferior i 
bomba de drenatge. Totalment instal·lat. 

10,000 2.432,00 24.320,00 

9 BC328554   Unitat interior d'aire condicionat de casset, de 4 vies, 
sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de 
refrigerant, per a gas R-410A, alimentació 
monofàsica (230V/50Hz), gamma City Multi, model 
PLFY-P63VBM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", 
potència frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb 
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec 
de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 8 
kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), 
consum elèctric nominal en refrigeració 0,05 kW, 
consum elèctric nominal en calefacció 0,04 kW, de 
258x840x840 mm, pes 23 kg, amb ventilador de 
quatre velocitats, ajust automàtic de la velocitat del 
ventilador, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, 
cabal d'aire a velocitat alta 18 m³/min, presa d'aire 
exterior (fins al 20% del cabal d'aire nominal), 
possibilitat de tancar qualsevol de les vies d'impulsió 
per facilitar la instal·lació en angles i passadissos i la 
graduació d'aquestes mitjançant el control remot i 
bomba de drenatge. Totalment instal·lat. 

2,000 1.791,00 3.582,00 

10 BC358742   Unitat interior d'aire condicionat de casset, de 4 vies, 
sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de 
refrigerant, per a gas R-410A, alimentació 
monofàsica (230V/50Hz), gamma City Multi, model 
PLFY-P80VBM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", 
potència frigorífica nominal 9 kW (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb 
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec 
de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 
10 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 
6°C), consum elèctric nominal en refrigeració 0,07 
kW, consum elèctric nominal en calefacció 0,06 kW, 
de 258x840x840 mm, pes 23 kg, amb ventilador de 
quatre velocitats, ajust automàtic de la velocitat del 
ventilador, pressió sonora a velocitat baixa 30 dBA, 
cabal d'aire a velocitat alta 22 m³/min, presa d'aire 
exterior (fins al 20% del cabal d'aire nominal), 
possibilitat de tancar qualsevol de les vies d'impulsió 
per facilitar la instal·lació en angles i passadissos i la 
graduació d'aquestes mitjançant el control remot i 
bomba de drenatge. Totalment instal·lat. 

2,000 1.928,00 3.856,00 
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11 BC125789   Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-
aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, 
bomba de calor, per a gas R-410A, alimentació 
trifàsica 400V/50Hz, gamma City Multi, sèrie Y 
Estándar, model PUHY-P200YJM-A "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potència frigorífica nominal 22,4 kW 
(temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER 
= 3,98, rang de funcionament de temperatura de bulb 
sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 
46°C, potència calorífica nominal 25 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), 
COP = 4,28, rang de funcionament de temperatura 
de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 
fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 17 unitats 
interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 
50% i màxim del 130%, compressor amb control 
Inverter, 1710x760x920 mm, pes 190 kg, pressió 
sonora 56 dBA, cabal d'aire 170 m³/min, longitud 
total màxima de canonada frigorífica 1000 m, 
diferència màxima d'altura d'instal·lació 50 m si la 
unitat exterior es troba per sobre de les unitats 
interiors i 40 m si es troba per sota. 

1,000 9.869,00 9.869,00 

12 BC642858   Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-
aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, 
bomba de calor, per a gas R-410A, alimentació 
trifàsica 400V/50Hz, gamma City Multi, sèrie Y 
Estándar, model PUHY-P250YJM-A "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potència frigorífica nominal 28 kW 
(temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER 
= 3,78, rang de funcionament de temperatura de bulb 
sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 
46°C, potència calorífica nominal 31,5 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), 
COP = 4,29, rang de funcionament de temperatura 
de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 
fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 21 unitats 
interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 
50% i màxim del 130%, compressor amb control 
Inverter, 1710x760x920 mm, pes 200 kg, pressió 
sonora 58 dBA, cabal d'aire 170 m³/min, longitud 
total màxima de canonada frigorífica 1000 m, 
diferència màxima d'altura d'instal·lació 50 m si la 
unitat exterior es troba per sobre de les unitats 
interiors i 40 m si es troba per sota. Totalment 
instal·lat. 

1,000 10.785,00 10.785,00 

13 BC145978   Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-
aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, 
bomba de calor, per a gas R-410A, alimentació 
trifàsica 400V/50Hz, gamma City Multi, sèrie Y 
Estándar, model PUHY-P450YJM-A "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potència frigorífica nominal 50 kW 
(temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER 
= 3,23, rang de funcionament de temperatura de bulb 
sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 
46°C, potència calorífica nominal 56 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), 
COP = 3,83, rang de funcionament de temperatura 
de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 
fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 39 unitats 
interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 
50% i màxim del 130%, compressor amb control 
Inverter, 1710x760x1750 mm, pes 290 kg, pressió 
sonora 62 dBA, cabal d'aire 370 m³/min, longitud 
total màxima de canonada frigorífica 1000 m, 
diferència màxima d'altura d'instal·lació 50 m si la 
unitat exterior es troba per sobre de les unitats 
interiors i 40 m si es troba per sota. Totalment 
instal·lat. 

1,000 19.900,00 19.900,00 
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14 BC354876   Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-
aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, 
bomba de calor, per a gas R-410A, alimentació 
trifàsica 400V/50Hz, gamma City Multi, sèrie Y 
Estándar, model PUHY-P550YSJM-A "MITSUBISHI 
ELECTRIC", formada per un mòdul PUHY-
P250YJM-A i un mòdul PUHY-P300YJM-A, potència 
frigorífica nominal 63 kW (temperatura de bulb humit 
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de 
l'aire exterior 35°C), EER = 3,67, rang de 
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior en refrigeració des de -5 fins a 46°C, 
potència calorífica nominal 69 kW (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb 
humit de l'aire exterior 6°C), COP = 4,09, rang de 
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, 
connectabilitat de fins a 47 unitats interiors amb un 
percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 
130%, compressors scroll hermèticament segellats 
amb control Inverter, 1710x760x1840 mm, pes 415 
kg, pressió sonora 61,5 dBA, cabal d'aire 340 
m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 
1000 m, diferència màxima d'altura d'instal·lació 50 
m si la unitat exterior es troba per sobre de les 
unitats interiors i 40 m si es troba per sota, i kit de 
canonades de connexió múltiple de 2 unitats 
exteriors, model CMY-Y100VBK2. 

1,000 23.753,00 23.753,00 

15 BC157565   Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-
aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, 
bomba de calor, per a gas R-410A, alimentació 
trifàsica 400V/50Hz, gamma City Multi, sèrie Y 
Estándar, model PUHY-P750YSJM-A "MITSUBISHI 
ELECTRIC", formada per un mòdul PUHY-
P350YJM-A i un mòdul PUHY-P400YJM-A, potència 
frigorífica nominal 85 kW (temperatura de bulb humit 
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de 
l'aire exterior 35°C), EER = 3,44, rang de 
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior en refrigeració des de -5 fins a 46°C, 
potència calorífica nominal 95 kW (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb 
humit de l'aire exterior 6°C), COP = 3,85, rang de 
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, 
connectabilitat de fins a 50 unitats interiors amb un 
percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 
130%, compressors scroll hermèticament segellats 
amb control Inverter, 1710x760x2440 mm, pes 500 
kg, pressió sonora 63,5 dBA, cabal d'aire 420 
m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 
1000 m, diferència màxima d'altura d'instal·lació 50 
m si la unitat exterior es troba per sobre de les 
unitats interiors i 40 m si es troba per sota, i kit de 
canonades de connexió múltiple de 2 unitats 
exteriors, model CMY-Y200VBK2. Totalment 
instal·lat. 

1,000 32.743,00 32.743,00 

16 BC357122 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a 
gas mitjançant tub de coure sense soldadura, amb 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 10 mm de 
diàmetre interior i 20 mm de gruix i canonada per a 
líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,  amb 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de 
diàmetre interior i 20 mm de gruix. Totalment 
instal·lada. 

350,000 65,29 22.851,50 

17 BC357824 u Derivacions i col·lectors per a la connexió de les 
unitats interiors i les unitats exteriors de climatització 

19,000 86,58 1.645,02 
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18 BC269125 m2 Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver 
Plus R "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 25 
mm d'espessor, revestit per ambdues cares per 
alumini (exterior: alumini + malla de fibra de vidre + 
kraft; interior: alumini + kraft), amb el cantell mascle 
vorellat pel complexe interior del conducte, per la 
formació de conductes autoportants per la distribució 
d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,75 
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), 
Euroclasse Bs1d0 de reacció al foc, amb codi de 
designació MW-UNE-EN 13162-T5. Inclou formació 
del conducte i instal·lació. 

614,000 17,60 10.806,40 

19 BC154962 u Difusor circular d'alumini, ADLR-ZH/2/0/0/E6-C-0 
"TROX", anoditzat color natural E6-C-0, amb plènum 
de connexió horitzontal de xapa d'acer galvanitzat. 
Totalment instal·lat. 

79,000 74,90 5.917,10 

20 BC259423 u Difusor circular d'alumini, ADLR-ZH/3/0/0/E6-C-0 
"TROX", anoditzat color natural E6-C-0, amb plènum 
de connexió horitzontal de xapa d'acer galvanitzat. 
Totalment instal·lat. 

16,000 89,54 1.432,64 

21 BC456543 u Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
inclinades, de 600x600 mm, AR-
A/1025x325/A1/0/0/E6-C-0 "TROX", fixació oculta 
(amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 
Totalment instal·lada. 

35,000 57,72 2.020,20 

22 BC536989 u Reixa presa d'aire exterior lamel·les horitzontals fixes 
a 45º, d'alumini anoditzat color natural E6-C-0, de 
300x250. Totalment instal·lada. 

9,000 38,54 346,86 

23 BC448521 u Reixa expulsió d'aire exterior lamel·les horitzontals 
fixes a 45º, d'alumini anoditzat color natural E6-C-0, 
de 300x250. Totalment instal·lada. 

9,000 38,54 346,86 

24 BC512301 u Control de sistema, per a 50 grups o 50 unitats 
interiors d'aire condicionat (per a 150 grups o 150 
unitats interiors d'aire condicionat en total per 3 
xarxes M-Net, mitjançant mòduls d'expansió PAC-
YG50ECA), amb pantalla tàctil a color, gamma 
Melans, model AG-150A "MITSUBISHI ELECTRIC", 
300x70,3x185 mm (encastat: 300x25,6x185 mm), 
port Ethernet, port USB, visualització d'icones sobre 
plànols en la pantalla, funció engegada/parada, 
configuració de la temperatura de consigna, de la 
velocitat del ventilador i de la direcció del cabal 
d'aire, limitació de funcions de comandaments 
individuals, programació de 24 accions per a cada 
dia de la setmana, programació de cada grup per 
separat, connectable al bus M-Net, amb font 
d'alimentació PAC-SC51KUA. Completament 
instal·lat i en funcionament. 

1,000 3.640,00 3.640,00 

25 BC123561 m Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 
1,5 mm² de secció per fil. Completament connectat. 

150,000 8,00 1.200,00 

TOTAL CAPÍTOL 2: VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ     251.741,73 
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CAPÍTOL 3: IL·LUMINACIÓ 

PRESSUPOST CAPÍTOL 3: IL·LUMINACIÓ  

        

NUM. CODI UN. DESCRIPCIÓ Q PREU U. (€) IMPORT (€) 

1 BL458596 u Lluminària de sostre Downlight model FBS 271 
1x18W "PHILIPS", de 250 mm de diàmetre, per a  
1 làmpada fluorescent TC-D de 18 W, amb 
bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, 
lacat, color blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i 
balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe 
F. Totalment instal·ada i connectada. 

6,000 102,23 613,38 

2 BL457824 u Lluminària de sostre Downlight model FBS 271 
1x26W "PHILIPS", de 250 mm de diàmetre, per a 
1 làmpada fluorescent TC-D de 26 W, amb 
bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, 
lacat, color blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i 
balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe 
F. Totalment instal·ada i connectada. 

4,000 105,58 422,32 

3 BL256984 u Lluminària de sostre Downlight model FBS 271 
2x18W "PHILIPS", de 250 mm de diàmetre, per a 
2 làmpades fluorescents TC-D de 18 W, amb 
bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, 
lacat, color blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i 
balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe 
F. Totalment instal·ada i connectada. 

18,000 120,60 2.170,80 

4 BL658742 u Lluminària de sostre Downlight model FBS 271 
2x26W "PHILIPS", de 250 mm de diàmetre, per a 
2 làmpades fluorescents TC-D de 26 W, amb 
bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, 
lacat, color blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i 
balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe 
F. Totalment instal·ada i connectada. 

118,000 122,37 14.439,66 

5 BL152478 u Lluminària de sostre Downlight model FBS 271 
2x32W "PHILIPS", de 250 mm de diàmetre, per a 
2 làmpades fluorescents TC-D de 32 W, amb 
bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, 
lacat, color blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i 
balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe 
F.Totalment instal·ada i connectada. 

58,000 128,59 7.458,22 
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6 BL185635 u Lluminària de sostre Downlight model FBS 271 
3x26W "PHILIPS", de 250 mm de diàmetre, per a 
3 làmpades fluorescents TC-D de 26 W, amb 
bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, 
lacat, color blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i 
balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe 
F. Totalment instal·ada i connectada. 

33,000 137,44 4.535,52 

7 BL659485 u Lluminària lineal, de 1486x85x85 mm, per a 1 
làmpada fluorescent T5 de 49 W, amb cos de 
lluminària format per perfils d'alumini extrudit, 
termoesmaltat gris RAL 9006; tapes finals; difusor 
òpal d'alta transmitància; reflector interior 
termoesmaltat, blanc; protecció IP 20. Totalment 
instal·ada i connectada. 

70,000 139,85 9.789,50 

8 BL158889 u Lluminària per a adossar a sostre o paret, de 
210x120x100 mm, per a 1 làmpada incandescent 
de 42 W, amb cos de lluminària d'alumini injectat i 
acer inoxidable, vidre transparent amb estructura 
òptica, portalàmpades E 27, classe de protecció I, 
grau de protecció IP 65, aïllament classe F. 
Totalment instal·ada i connectada. 

29,000 113,12 3.280,48 

9 BL148489 u Lluminària d'emergència model K112-6N "ETAP", 
amb tub lineal fluorescent, TL-1x6w, flux lluminós 
200 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe 
I, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, 
autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de 
càrrega 24 h. Per muntatge encastat. Totalment 
instal·ada i connectada. 

32,000 48,47 1.551,04 

10 BL458235 u Lluminària d'emergència model K2213-6N "ETAP", 
amb tub lineal fluorescent, TL-1x6w, flux lluminós 
100 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe 
I, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, 
autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de 
càrrega 24 h. Per muntatge en superfície. 

23,000 36,92 849,16 

11 BL874636 u Lluminària d'emergència model K112-6N-E 
"ETAP", amb tub lineal fluorescent, TL-1x6w, flux 
lluminós 100 lúmens, carcassa de 245x110x58 
mm, classe I, IP 65, amb bateries de Ni-Cd d'alta 
temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 
V, temps de càrrega 24 h. Per muntatge en 
superfície. Totalment instal·ada i connectada. 

7,000 45,57 318,99 

12 BL418165 MO Ajudes de paleteria per la instal·lació de les 
lluminàries. 

1,000 487,25 487,25 

TOTAL CAPÍTOL 3: IL·LUMINACIÓ     45.916,32 

 



 - 13 - 

CAPÍTOL 4: ELECTRICITAT 

 

PRESSUPOST CAPÍTOL 4: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  

        

NUM. CODI UN. DESCRIPCIÓ Q PREU U. (€) IMPORT (€) 

1  BE114585 u Caixa general de protecció, equipada amb borns 
de connexió, bases unipolars previstes per a 
col·locar fusibles de intensitat màxima 400 A, 
esquema 9, per a protecció de la línia general 
d'alimentació, formada per una envoltant aïllant, 
precintable i autoventilada, segons UNE-EN 
60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en 
UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP 43 
segons UNE 20324 i IK 08 segons UNE-EN 50102. 
Completament instal·lada. 

1,000 198,22 198,22 

2  BE262120 u Armari elèctric amb: 
-Mòdul equip de mesura multifunció TMF 10,  
200/5 (A/A) 
-Mòdul interruptor de control de potència regulable 
ICP-M 4x200 A, relé tèrmic regulat a 200 A, amb 
poder de tall 20 kA. 
-Interruptor toroïdal retardat de sensibilitat 300 mA. 
Totalment colocat i cablejat segons esquema 4.1. 

1,000 3.500,00 3.500,00 

3  BE262226 m Línia derivació individual amb cable unipolar RZ1-K 
(AS), no propagador de la flama, amb conductor de 
coure classe 5 (-K), 3x150 mm² + 70 mm² de 
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de 
fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. 

4,000 84,64 338,56 

4  BE549602 u Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb 
porta cega, grau de protecció IP 40, aïllament 
classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns 
altres armaris, amb sostre, terra i laterals 
desmuntables per lliscament (sense cargols), 
tancament de seguretat, escamotejable, amb clau, 
acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat, segons 
UNE-EN 60670-1. Conté l'aparellatge de la marca 
"Schneider Electric" definit al esquema 4.1. 
Totalment instal·lat i cablejat. 

1,000 3.940,00 3.940,00 

5  BE262616 u Subquadre elèctric 1, situat a la recepció de la 
planta baixa. Conté tot l'aparellatge de la marca 
"Schneider Electric"  descrit al esquema 4.2. 
Completament instal·lat i cablejat. 

1,000 4.324,58 4.324,58 
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6  BE612626 m Línia distribució a subquadre 1 amb cable unipolar 
RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb 
conductor de coure classe 5 (-K), 4x35 + 16 (T) 
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat 
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de 
fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. 
Totalment instal·lada. 

25,000 42,56 1.064,00 

7  BE023621 u Preses de corrent subquadre 1. Totalment 
instal·lades i cablejades. 

30,000 38,57 1.157,10 

8  BE256413 u Subquadre elèctric 2, situat a la recepció de la 
zona infantil. Conté tot l'aparellatge de la marca 
"Schneider Electric"  descrit al esquema 4.3. 
Completament instal·lat i cablejat. 

1,000 2.347,29 2.347,29 

9  BE336205 m Línia distribució a subquadre 2 amb cable unipolar 
RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb 
conductor de coure classe 5 (-K), 4x16 + 16 (T) 
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat 
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de 
fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. 
Totalment instal·lada. 

18,000 25,14 452,52 

10  BE265462 u Preses de corrent subquadre 2. Totalment 
instal·lades i cablejades. 

24,000 38,57 925,68 

11  BE268520 u Subquadre elèctric 3, situat a la recepció de la 
planta primera. Conté tot l'aparellatge de la marca 
"Schneider Electric"  descrit al esquema 4.4. 
Completament instal·lat i cablejat. 

1,000 1.725,46 1.725,46 

12  BE264862 m Línia distribució a subquadre 3 amb cable unipolar 
RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb 
conductor de coure classe 5 (-K), 4x10 + 10 (T) 
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat 
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de 
fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. 
Totalment instal·lada. 

10,000 18,98 189,80 

13  BE255232 u Preses de corrent subquadre 3. Totalment 
instal·lades i cablejades. 

19,000 38,57 732,83 

14  BE645296 u Subquadre elèctric 4, situat a la zona d'espai 
personal. Conté tot l'aparellatge de la marca 
"Schneider Electric"  descrit al esquema 4.5. 
Completament instal·lat i cablejat. 

1,000 1.067,13 1.067,13 

15  BE265560 m Línia distribució a subquadre 4 amb cable unipolar 
RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb 
conductor de coure classe 5 (-K), 4x6 + 6 (T) mm² 
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de 
fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. 
Totalment instal·lada. 

21,000 11,93 250,53 

16  BE261243 u Preses de corrent subquadre 4. Totalment 
instal·lades i cablejades. 

7,000 38,57 269,99 

17  BE526203 u Subquadre elèctric 5, situat a la zona d'espai 
personal. Conté tot l'aparellatge de la marca 
"Schneider Electric"  descrit al esquema 4.6. 
Completament instal·lat i cablejat. 

1,000 1.385,12 1.385,12 

18  BE161658 m Línia distribució a subquadre 5 amb cable unipolar 
RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb 
conductor de coure classe 5 (-K), 4x70 + 35 (T) 
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat 
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de 
fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. 
Totalment instal·lada. 

25,000 92,52 2.313,00 
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19  BE652956 u Subquadre elèctric 6, situat al passadís superior de 
la planta primera. Conté tot l'aparellatge de la 
marca "Schneider Electric"  descrit al esquema 4.6. 
Completament instal·lat i cablejat. 

1,000 725,21 725,21 

20  BE462414 m Línia distribució a subquadre 6 amb cable unipolar 
RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb 
conductor de coure classe 5 (-K), 4x10 + 10 (T) 
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat 
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de 
fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. 
Totalment instal·lada. 

25,000 18,98 474,50 

21  BE565485 m Línia amb cable unipolar RZ1-K(AS), no 
propagador de la flama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K), 2x1,5 + 1,5 (T) mm² de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. Totalment 
instal·lada. 

545,000 5,01 2.730,45 

22  BE226556 m Línia amb cable unipolar RZ1-K(AS), no 
propagador de la flama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K), 2x2,5 + 2,5 (T) mm² de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. Totalment 
instal·lada. 

685,000 6,20 4.247,00 

23  BE358459 m Línia amb cable unipolar RZ1-K(AS), no 
propagador de la flama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K), 2x4 + 4 (T) mm² de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. Totalment 
instal·lada. 

95,000 8,80 836,00 

24  BE457842 m Línia amb cable unipolar RZ1-K(AS), no 
propagador de la flama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K), 2x6 + 6 (T) mm² de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. 

55,000 11,99 659,45 

25  BE698522 m Línia amb cable unipolar RZ1-K(AS), no 
propagador de la flama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K), 2x10 + 10 (T) mm² de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. Totalment 
instal·lada. 

100,000 15,23 1.523,00 

26  BE154758 m Línia amb cable unipolar RZ1-K(AS), no 
propagador de la flama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K), 2x16 + 16 (T) mm² de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. Totalment 
instal·lada. 

15,000 18,74 281,10 

27  BE589857 MO Ajudes de paleteria per la instal·lació elèctrica. 1,000 2.587,23 2.587,23 

TOTAL CAPÍTOL 4: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA     40.245,75 
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CAPÍTOL 2:CAPÍTOL 5: 

HONORARIS I DESPESES 

ENGINYER TÈCNIC 

PRESSUPOST CAPÍTOL 5: HONORARIS I DESPESES ENGINYER TÈCNIC 

        

NUM. UN. DESCRIPCIÓ Q PREU U. (€) IMPORT (€) 

1 €/hora Hores invertides per l’enginyer tècnic 
industrial en la elaboració i el redactat del 
projecte. 

280,000 35,00 9.800,00 

  €/hora Costos indirectes: hores de desplaçaments 
i  materials de l’oficina 

30,000 35,00 1.050,00 

2 u Materials diversos per a la confecció i 
redactat del projecte. 

1,000 120,00 120,00 

3 u Cost visat realitzat per el colegi d'enginyers 
tècnics industrials de Barcelona (Enginyers 
BCN) 

1,000 150,00 150,00 

TOTAL CAPÍTOL 5: HONORARIS I DESPESES ENGINYER TÈCNIC   11.120,00 
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CAPÍTOL 3:CAPÍTOL 6: 

RESUM DE PRESSUPOST 

 

RESUM DE PRESSUPOST IMPORT 

CAPÍTOL 1: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 12.538,54 

CAPÍTOL 2: VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ 251.741,73 

CAPÍTOL 3: IL·LUMINACIÓ 45.916,32 

CAPÍTOL 4: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 40.245,75 

CAPÍTOL 5: DESPESES I HONORARIS ENGINYER TÈCNIC 11.120,00 

TOTAL     361.562,34 

 

 

 

El pressupost total per a la concepció, redactat, enquadernat i presentació del 
projecte ascendeix a: Tres-cents seixanta-un mil cinc-cents seixanta-dos 
euros i trenta-quatre cèntims (361.562,34 €) 

 

 

 

Sergi Giménez Sitjà 

Enginyer Tècnic Industrial 

 

 

 

Barcelona, Juny de 2015 


