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Pressupost

1. Instal·lació elèctrica de baixa tensió

1.1. Quadres elèctrics

Unitat Descripció Quantitat Preu PVP

1.1.1 u Cofre de superfície sense tapa, grau de protecció IP30 i 6 x 24

mòduls sense porta. Model PRA13816 de Schneider electric.
2 461,81 €          923,62 €                        

1.1.2 u Tapa per a quadre 6 x 24 mòduls de mides 200 x 600 x 136

mm. Model PRA06324 de Schneider electric. 2 47,75 €            95,50 €                          

1.1.3 u Cofre de superfície sense tapa, grau de protecció IP30 i 3 x 24

mòduls sense porta. Model PRA13813 de Schneider electric.
1 280,16 €          280,16 €                        

1.1.4 u Tapa per a quadre 3 x 24 mòduls de mides 200 x 300 x 115

mm. Model PRA06118 de Schneider electric. 1 21,42 €            21,42 €                          

Total Partida 1.1. Quadres elèctrics 1.320,70 €                    

1.2. Dispositius de comandament i protecció

Unitat Descripció Quantitat Preu PVP

1.2.1 u Fusibles de protecció de 630 A, 3 pols. Model GS2S3 de

Schneider electric 1 825,00 €          825,00 €                        

1.2.2 u Bloc diferencial de 400 A, 4 pols, regulable amb

temporitzador, amb tensió assignada de 220/415 V, amb

corrent diferencial regulable i temporitzador per al retard.

Model HDB41H de Hager. 1 969,47 €          969,47 €                        

1.2.3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic regulable de 1 a 0,7 In , 

omnipolar de 3 fases més neutre, corba C, intensitat nominal

360 A i poder de tall de 30 kA. Model LV563308 de la gamma

Easypact CVS de Schneider electric.
1 4.166,99 €      4.166,99 €                    

1.2.3 u Limitador de sobretensions transitòries de 3 pols més neutre,

sistemes de connexió a terra TN-S o TT, tipus de limitació 1 +

2, 230/400 V i per a carril DIN. Model 16332 de la gamma

PRD1 de Schneider electric 1 1.223,18 €      1.223,18 €                    

1.2.4 u Bobina de protecció contra sobretensions permanents,

tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,

col·locat. Model MSU de Schneider. 1 226,84 €          226,84 €                        

1.2.5 u Interruptor automàtic magnetotèrmic regulable de 1 a 0,7 In,

omnipolar de 3 fases més neutre, corba C, intensitat nominal

250 A i poder de tall de 22 kA. Model LV525311 de la gamma

Easypact CVS de Schneider electric.
1 1.609,03 €      1.609,03 €                    
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1.2.6 u Interruptor seccionador de 3 pols més neutre, 250 A i per a

carril DIN. Model INS250 de la gamma compact de Schneider

electric. 1 352,57 €          352,57 €                        

1.2.7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic, omnipolar de 3 fases

més neutre, corba C, intensitat nominal 80 A i poder de tall de

22 kA. Model 28633 de Schneider electric.
1 704,29 €          704,29 €                        

1.2.8 u Interruptor seccionador de 3 pols més neutre, 80 A i per a

carril DIN. Model INS80 de la gamma compact de Schneider

electric. 1 134,28 €          134,28 €                        

1.2.9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 22 kA de poder

de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 1 128,31 128,31 €                        

1.2.10 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 22 kA de poder

de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 1 116,99 116,99 €                        

1.2.10 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 22 kA de poder

de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 1 115,42 115,42 €                        

1.2.11 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 22 kA de poder

de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 2 117,48 234,96 €                        

1.2.12 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 22 kA de poder

de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 2 122,78 €          245,56 €                        

1.2.13 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 22 kA de poder de

tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 1 62,00 €            62,00 €                          

1.2.14 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 22 kA de poder

de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 2 61,62 123,24 €                        

1.2.15 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 22 kA de poder

de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 1 58,14 58,14 €                          

1.2.16 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 22 kA de poder

de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 5 59,00 €            295,00 €                        
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1.2.17 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 22 kA de poder

de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 2 60,46 120,92 €                        

1.2.18 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 22 kA de poder

de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 3 61,62 €            184,86 €                        

1.2.19 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 1 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 22 kA de poder de

tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 1 49,69 49,69 €                          

1.2.20 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 22 kA de poder de

tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 5 49,69 248,45 €                        

1.2.21 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 22 kA de poder de

tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 2 34,71 €            69,42 €                          

1.2.22 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 22 kA de poder de

tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 5 32,99 164,95 €                        

1.2.23 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 22 kA de poder de

tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN. 25 33,42 €            835,50 €                        

1.2.24 u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40

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

4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
4 105,93 €          423,72 €                        

1.2.25 u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40

A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 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 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN
2 124,91 249,82 €                        

1.2.26 u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63

A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 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 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN
2 150,31 €          300,62 €                        



14/10/2013

1.2.27 u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40

A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 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 2

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1 97,13 €            97,13 €                          

1.2.28 u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40

A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 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 2

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
10 97,21 972,10 €                        

1.2.29 u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63

A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 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 2

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
3 140,40 €          421,20 €                        

Total Partida 1.2. Dispositius de comandament i protecció 15.729,65 €                  

1.3. Elèctrode de posada a terra

Unitat Descripció Quantitat Preu PVP

1.3.1 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure

300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de

diàmetre, clavada a terra a una profunditat de 0,5 m.
4 75,09 €            300,36 €                        

1.3.2 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat

en malla de connexió a terra 27 12,77 €            344,79 €                        

Total Partida 1.3. Elèctrodes de posada a terra 645,15 €                        

1.4. Cablejat

Unitat Descripció Quantitat Preu PVP

1.4.1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 3 x

185/ 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb

baixa emissió fums, col·locat en tub 67 78,42 €            5.254,14 €                    

1.4.2 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 

x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 

emissió fums (XLPE), col·locat en canal o safata 15 80,30 €            1.204,50 €                    
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1.4.3 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 

x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 

emissió fums (XLPE), col·locat en canal o safata 35 26,73 €            935,55 €                        

1.4.4 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 

x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 

emissió fums (XLPE), col·locat en canal o safata 100 2,03 €              203,00 €                        

1.4.5 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 

x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 

emissió fums (XLPE), col·locat en canal o safata 156 2,67 €              416,52 €                        

1.4.6 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 

x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 

emissió fums (XLPE), col·locat en canal o safata 105 3,63 €              381,15 €                        

1.4.7 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 

x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 

emissió fums (XLPE), col·locat en canal o safata 38 5,76 €              218,88 €                        

1.4.8 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 

x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 

emissió fums (XLPE), col·locat en canal o safata 26 7,91 €              205,66 €                        

1.4.9 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x

1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa

emissió fums (XLPE), col·locat en canal o safata.
1303 1,53 €              1.993,59 €                    

1.4.10 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x

2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa

emissió fums (XLPE), col·locat en canal o safata.
1632 1,92 €              3.133,44 €                    

1.4.11 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4

mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa

emissió fums (XLPE), col·locat en canal o safata.
526 2,49 €              1.309,74 €                    

1.4.12 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 

50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 

emissió fums (XLPE), col·locat en tub 5 80,98 €            404,90 €                        
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Total Partida 1.4. Cablejat 36.215,48 €                  

1.5. Canalitzacions

Unitat Descripció Quantitat Preu PVP

1.5.1 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 250 0,92 €              230,00 €                        

1.5.2 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 250 0,97 €              242,50 €                        

1.5.3 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 400 1,03 €              412,00 €                        

1.5.4 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 500 1,17 €              585,00 €                        

1.5.5 m
Tub flexible corrugat de PVC, de 40 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 300 1,30 €              390,00 €                        

1.5.6 m
Tub flexible corrugat de PVC, de 50 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 200 1,59 €              318,00 €                        

1.5.7 m
Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en 

calent, d'alçària 30 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre 

suports horitzontals amb elements de suport 161 19,04 €            3.065,44 €                    

Total Partida 1.5. Canalitzacions 5.242,94 €                    

1.6. Lluminàries
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1.6.1 u
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una 

vida útil de 25000 h, forma circular, 12,6 W de potència, 

òptica d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 

107 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , 

cos alumini, amb grau de protecció IP 20, col·locat encastat. 

Model DN570B 1xLED12S de Philips. 165 36,59 €            6.037,35 €                    

1.6.2 u
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una 

vida útil de 25000 h, forma circular, 19,8 W de potència, 

òptica d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 

111 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , 

cos alumini, amb grau de protecció IP 20, col·locat encastat. 

Model DN570B  1xLED20S de Philips. 71 64,62 €            4.588,02 €                    

1.6.3 u
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una 

vida útil de 25000 h, forma circular, 12 W de potència, òptica 

d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 102 

lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos 

alumini, amb grau de protecció IP 20, col·locat encastat. 

Model DN570B  1xLED24S de Philips. 81 92,65 €            7.504,65 €                    

1.6.4 u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub LED de 

37,5 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer 

embotit, muntada suspès. Model TMS022 1xLED35W de 

Philips 76 38,34 €            2.913,84 €                    

1.6.5 u
Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs LED de 20 

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

muntada suspesa. Model BPS680 1xLED48 de Philips 22 70,99 €            1.561,78 €                    

1.6.6 u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i 

làmpada LED de 158 W de xapa d'alumini anoditzat, equip 

electrònic incorporat i llum auxiliar, tancada, suspesa. Model 

BY471P 1xLED170S de Philips 27 310,62 €          8.386,74 €                    

Total Partida 1.6. Lluminàries 30.992,38 €                  

1.7. Altres dispositius de la instal·lació elèctrica

1.7.1 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 150 kVAr de 

potència reactiva, amb filtratge d'armònics, de 400 V de 

tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment 1 2.482,35 €      2.482,35 €                    

1.7.2 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de 

terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, sense tapa, preu mitjà, 

encastada 500 7,63 €              3.815,00 €                    

1.7.3 u Cofre de dues preses de corrent monofàsiques i dues 

trifàsiques amb 12 mòduls de 18 mm per a dispositius de 

comandament i protecció de mides 340 x 460 x 160 mm. 

Model Kaedra 13181 de Schneider electric. 9 263,01 €          2.367,09 €                    

1.7.4 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb 

tecla, preu mitjà, encastat 50 14,16 €            708,00 €                        
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1.7.5 u Interruptor amb detecció de moviment, bipolar (2P), 16 

AX/250 V, muntatge superficial. 2 26,87 €            53,74 €                          

1.7.6
u Altres accessoris: Terminals, regletes de connexions, 

embarrats, platines, etc. 1 500,00 €          500,00 €                        

Total Partida 1.7. Altres dispositius de la instal·lació elèctrica 7.443,83 €                    

Total Partida 1. Instal·lació Elèctrica 97.590,13 €                  

2. Centre de transformació

2.1. Obra civil

2.1.1 u Edifici de formigó compacte model EHC36C-6T1DPF, de 

dimensions exteriors 6.440 x 2.500 i alçada vista 2.770 mm., 

Incloent el seu transport i muntatge. 1      16.256,00 €                    16.256,00 € 

2.1.2 u per allotjar l'edifici prefabricat compacte EHC 6, amb un llit de 

sorra anivellada de 150 mm. (quedant una profunditat de 

fossat lliure de 530 mm.) i C179: C196 acondicionamient 

perimetral una vegada muntat. 1        1.258,00 €                      1.258,00 € 

Total Partida 2.1. Obra civil 17.514,00 €                  

2.2 Dispositius de comandament i protecció en alta tensió

2.2.1 u
Cabina d'interruptor de línia Schneider Electric gamma 

FLUSARC, model L, referència FSCLA / TE, amb interruptor-

seccionador en SF6 de 630A amb comandament manual, 

seccionador de posada a terra, enfangat tripolar i indicadors 

testimoni de presència de tensió instal·lats. 1        7.346,00 €                      7.346,00 € 

2.2.2 u
Cabina disjuntor Schneider Electric de tall en buit, gamma 

FLUSARC, model D, referència FSCDAFE / TE, amb seccionador 

en SF6 amb comandament manual, disjuntor de tall en buit de 

630 A amb bobina d'obertura per relé Sepam, comandament 

manual i 3 toroïdals, calaix de BT amb relé SEPAM S20, 

cablejat i instal·lat. 1      21.660,00 €                    21.660,00 € 

2.2.3 u Cabina de mesura Schneider Electric gamma FLUSARC, model 

M3, referència FSCM320, equipada amb tres transformadors 

d'intensitat i 3 de tensió, segons característiques detallades en 

memòria, instal·lats. 1      14.813,00 €                    14.813,00 € 

2.2.4 u
Cabina d'interruptor de línia Schneider Electric gamma 

FLUSARC, model L, referència FSCLIA / IE, amb interruptor-

seccionador en SF6 de 630A amb comandament manual, 

seccionador de posada a terra, enfangat tripolar i indicadors 

testimoni presència de tensió instal·lats. 1        7.346,00 €                      7.346,00 € 

Total Partida 2.2. Dispositius de comandament i protecció en alta tensió 51.165,00 €                  
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2.3 Transformadors

2.3.1 u
Transformador reductor d'omplert integral, marca Schneider 

Electric, d'interior i en bany d'èster vegetal gamma Natura 

(segons Norma UNE 21428). Potència nominal: 630 kVA. 

Relació: 25 / 0.42 KV. Tensió secundària buit: 420 V. Tensió 

curtcircuit: 4,5%. Regulació: +/- 2,5%, +/- 5%. Grup connexió: 

Dyn11. Referència: JLJ2UN0630KZ 1      13.789,00 €                    13.789,00 € 

2.3.2 u Joc de ponts III de cables AT unipolars d'aïllament sec RHZ1, 

aïllament 18/30 kV, de 95 mm2 en AL amb els corresponents 

elements de connexió. 1        1.875,00 €                      1.875,00 € 

2.3.3 u Joc de ponts de cables BT unipolars d'aïllament sec 0.6 / 1 kV 

d'Al, de 3x240mm2 per a les fases i de 2x240mm2 per al 

neutre i altres característiques segons memòria. 1        1.100,00 €                      1.100,00 € 

2.3.4 u Termòmetre per a protecció tèrmica de transformador, 

incorporat al mateix, i les seves connexions a l'alimentació i 

l'element disparador de la protecció corresponent, 

degudament protegides contra sobreintensitats, 

instalados.C211: C222 1           154,00 €                         154,00 € 

Total Partida 2.3. Transformadors 16.918,00 €                  

2.4 Equips de baixa tensió

2.4.1 u
Quadre comptador tarificador electrònic multifunció, un 

registrador electrònic i una regleta de verificació. Tot això va a 

l'interior d'un armari homologat per contenir aquests equips. 1        5.325,00 €                      5.325,00 € 

Total Partida 2.4 Equips de baixa tensió 5.325,00 €                    

2.5 Sistema de posada a terra

2.5.1 u Sistema de terres exteriors codi 5/64 UNESA, incloent 6 piques 

de 4,00 m. de longitud, cable de coure nu, cable de coure 

aïllat de 0,6 / 1kV i elements de connexió, instal·lat, segons es 

descriu en proyecto.C220: C235 1        1.485,00 €                      1.485,00 € 

2.5.1 u
Sistema de terres exteriors codi 80-40/8/88 UNESA, incloent 8 

piques de 4,00 m. de longitud, cable de coure nu, cable de 

coure aïllat de 0,6 / 1kV i elements de connexió, instal·lat, 

segons es descriu en proyecto.C220: C235 1        1.692,00 €                      1.692,00 € 

2.5.2 u Sistema de terres interiors per posar en continuïtat amb les 

terres exteriors, format per cable de 50mm2 de Cu nu per la 

terra de protecció i aïllat per la de servei, amb les seves 

connexions i caixes de seccionament, instal·lat, segons 

memòria. 1           989,00 €                         989,00 € 

Total Partida 2.5 Sistema de posada a terra 4.166,00 €                    
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2.6 Varis

2.6.1 u Punt de llum LED adequat per proporcionar nivell 

d'il·luminació suficient per a la revisió i maneig del centre, 

inclosos els seus elements de comandament i protecció, 

instal·lat. 2           377,00 €                         754,00 € 

2.6.2 u Punt de llum d'emergència autònom per a la senyalització dels 

accessos al centre, instal·lat. 1           347,00 €                         347,00 € 

2.6.3 u Extintor d'eficàcia equivalent 89B, instal·lat. 1           146,00 €                         146,00 € 

2.6.4 u Banqueta aïllant per maniobrar els elements de comandament 

i protecció 1           189,00 €                         189,00 € 

2.6.5 u Parell de guants per a la maniobra 1              84,00 €                           84,00 € 

2.6.6 u Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instal·lada. 2              16,00 €                           32,00 € 

u Placa reglamentaria PRIMERS AUXILIS, instal·lada. 1              16,00 €                           16,00 € 

Total Partida 2.6. Varis 1.568,00 €                    

Total Partida 2. Centre de transformació 96.656,00 €                  

3. Instal·lació de protecció contra incendis

3.1. Dispositius mòbils d'extinció d'incendis

Unitat Descripció Quantitat Preu PVP

3.1.1 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb

pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
27 35,09 €            947,43 €                        

3.1.2 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb

pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. 8 72,22 €            577,76 €                        

3.1.3 u Extintor manual pols seca especial per focs de classe D, de

càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a

paret. 3 96,74 €            290,22 €                        

Total Partida 3.1. Dispositius mòbils d'extinció d'incendi 1.815,41 €                    

3.2 Instal·lacions fixes d'extinció d'incendi

Unitat Descripció Quantitat Preu PVP

3.2.1 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 100 mm de

diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada,

muntat a l'exterior 2 1.055,15 €      2.110,30 €                    
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3.2.2 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25,

formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer

inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial

abatible, mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar

superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el

petit material auxiliar de connexió i muntatge
5 318,53 €          1.592,65 €                    

Total Partida 3.2. Instal·lacions fixes d'extinció d'incendi 3.702,95 €                    

3.3. Detectors d'incendi

Unitat Descripció Quantitat Preu PVP

3.3.1 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis

analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb

base d'encastar, encastat. 86 65,48 €            5.631,28 €                    

Total Partida 3.3. Detectors d'incendi 5.631,28 €                    

3.4. Polsadors d'alarma

Unitat Descripció Quantitat Preu PVP

3.4.1 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis

convencional, accionament manual per trencament d'element

fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
8 18,14 €            145,12 €                        

Total Partida 3.4. Polsadors d'alarma 145,12 €                        

3.5. Evacuació en cas d'incendi

3.5.1 u Llum d'emergència amb làmpada LED, amb una vida útil de

100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140

lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i

cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
172 101,67 €          17.487,24 €                  

Total Partida 3.5. Evacuació en cas d'incendi 17.487,24 €                  

Total Partida 3. Instal·lació de protecció contra incendis 28.782,00 €                  

4. Instal·lació solar tèrmica

4.1. Mòduls solars i fontaneria

Unitat Descripció Quantitat Preu PVP

3.1.1 u Captador solar pla de tipus multibanda, d'alumini, amb

soldadura ultrasònica i 18 tubs col·lectors, amb una superfície

activa de 2,4 m2 i una potència màxima de 1789 W/m2.
5 545,71 €          2.728,55 €                    
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3.1.2 u Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal,

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

capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat encastat.
20 12,74 €            254,80 €                        

3.1.3 u Aïllament tèrmic d'espuma electromèrica amb revestiment

d'alumini per a canonades que transporten fluids a

temperatura entre -50 ºC i 150 ºC, per a tub de diàmetre

exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat

superficialment amb grau de dificultat baix.
20 16,76 €            335,20 €                        

3.1.1 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 750

l de capacitat d'acer esmaltat, amb aïllament de poliuretà, dos

serpentins amb bomba incorporada de 15 l/min ref.

B66903013 de la sèrie Acumuladors de BUTECH, amb

regulació, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i

connectat. 1 2.667,85 €      2.667,85 €                    

3.1.1 u Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb

cubeta d'acer galvanitzat, de 2 kW de potència, col·locat en

posició horitzontal amb fixacions murals i connectat.
1 567,94 €          567,94 €                        

3.1.3 u Accessoris i valvuleria 1 500,00 €          500,00 €                        

Total Partida 4.1. Mòduls solars i fontaneria 7.054,34 €                    

Total Partida 4. Instal·lació solar tèrmica 7.054,34 €                    



14/10/2013

1. Instal·lació elèctrica de baixa tensió

Total Partida 1.1. Quadres elèctrics 1.320,70 €                    
Total Partida 1.2. Dispositius de comandament i protecció 15.729,65 €                  
Total Partida 1.3. Elèctrodes de posada a terra 645,15 €                        
Total Partida 1.4. Cablejat 36.215,48 €                  
Total Partida 1.5. Canalitzacions 5.242,94 €                    
Total Partida 1.6. Lluminàries 30.992,38 €                  
Total Partida 1.7. Altres dispositius de la instal·lació elèctrica 7.443,83 €                    
Total Partida 1. Instal·lació Elèctrica 97.590,13 €                  

2. Centre de transformació

Total Partida 2.1. Obra civil 17.514,00 €                  
Total Partida 2.2. Dispositius de comandament i protecció en alta tensió 51.165,00 €                  
Total Partida 2.3. Transformadors 16.918,00 €                  
Total Partida 2.4 Equips de baixa tensió 5.325,00 €                    
Total Partida 2.5 Sistema de posada a terra 4.166,00 €                    
Total Partida 2.6. Varis 1.568,00 €                    
Total Partida 2. Centre de transformació 96.656,00 €                  

3. Instal·lació de protecció contra incendis

Total Partida 3.1. Dispositius mòbils d'extinció d'incendi 1.815,41 €                    
Total Partida 3.2. Instal·lacions fixes d'extinció d'incendi 3.702,95 €                    
Total Partida 3.3. Detectors d'incendi 5.631,28 €                    
Total Partida 3.4. Polsadors d'alarma 145,12 €                        
Total Partida 3.5. Evacuació en cas d'incendi 17.487,24 €                  
Total Partida 3. Instal·lació de protecció contra incendis 28.782,00 €                  

4. Instal·lació solar tèrmica

Total Partida 4. Instal·lació solar tèrmica 7.054,34 €                    

El pressupost del centre de transformació s'ha generat automàticament mitjançant l'eina Siscet 7.0

ELS ELEMENTS SEGÜENTS NO S'HAN VALORAT I PER TANT, NO CONSTEN EN AQUEST PRESSUPOST:

Instal·lació de proveïment d'aigua a pressió per a les instal·lacions d'extinció d'incendi
Transport de materials
Lloguer de grues i altra maquinària que es pugui necessitar durant l'obra

Aquesta oferta perdrà la seva VALIDESA 6 mesos després de la data d'emissió.

TOTAL 230.082,47 €                

Costos d'enginyeria 600 h 20 €/h 12.000,00 €                  
242.082,47 €                

IVA 21% 50.837,32 €                  

TOTAL PRESSUPOST 292.919,79 €                

Els preus dels articles en els que no consta un model específic a la seva descripció, s'han fixat mitjançant els Preus Públics 

extrets del banc de dades BEDEC de l'ITeC.


