
  

 

 

Titulació:  

Enginyeria Industrial  

 

Alumna:  

Meritxell Domènech Fosch 

 

Títol del PFC:  

ESTUDI D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'ALTERNATIVES CONSTRUCTIVES D'UN 

CENTRE COMERCIAL SITUAT A LA POBLACIÓ DE TERRASSA. 

 

Director de PFC:  

Xavier Roca Ramon 

 

Convocatòria de lliurament del PFC:  

Setembre de 2015 

 

Contingut d'aquest volum:    - PRESSUPOST-  



Projecte Final de Carrera: Estudi d'eficiència energètica d'alternatives constructives d'un centre 
comercial situat a la població de Terrassa 

  



Projecte Final de Carrera: Estudi d'eficiència energètica d'alternatives constructives d'un centre 
comercial situat a la població de Terrassa 

 

0. Descripció del document 

En aquest document es presenta el pressupost de l'estudi d'eficiència energètica realitzat, 

separat en dos apartats: valoració del cost econòmic d'inversió per a la construcció dels 

tancaments de façana escollits com a conclusió de l'estudi, i el cost de la realització del propi 

estudi.  

El contingut d'aquest document s'estructura de la següent manera. 

 Pressupost de la construcció dels tancaments exteriors escollits 

a. Amidaments 

b. Pressupost 

c. Resum del pressupost 

d. Últim full 

 Pressupost de la realització de l'estudi d'eficiència energètica 



A

AMIDAMENTS Data: 28/09/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST A

Capítol 01  COBERTA

1 E54AA48BEATM m2 Coberta tipus Deck amb perfil nervat de planxa d'acer llis galvanitzada de gruix 0,6 mm amb nervis d'entre 100 i 110
mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 80 mm de gruix i resistència
tèrmica 2,105 m2.K/W ref. 126753 de la serie Coberta de ROCKWOOL , membrana per a impermeabilització de
cobertes GA-2 segons UNE 104402 de dues làmines,de densitat superficial 6,9 kg/m2 amb làmina LBM (SBS)-40/G-FV
60 g/m2 sobre làmina LO- 40-FV60 g/m2, adherides en calent prèvia imprimació específica, perfil nervat i aïllament
col·locats amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 5.205,800

Obra 01 PRESSUPOST A

Capítol 02  FAÇANES

1 E61BBB11 m2 Paredó passant per a tancament de gruix 10 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat,
categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x500x100 mm i densitat 550 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per
a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

AMIDAMENT DIRECTE 2.716,480

2 E01666666 u Aïllament de llana mineral

AMIDAMENT DIRECTE 2.716,000

3 E811A6S2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent
(GP), de designació CSIII-W1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

AMIDAMENT DIRECTE 2.716,000

4 E811A2N2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent
(GP), de designació CSIII-W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

AMIDAMENT DIRECTE 2.716,000

Obra 01 PRESSUPOST A

Capítol 03  PORTES I FINESTRES

1 EC1B1N14 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora de control solar, de 6 i 10 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

AMIDAMENT DIRECTE 93,750

2 EC153C05 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra reflectora de control solar, de 5+5 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/09/15 Pàg.: 2

4 EASA71LF u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu alt amb finestreta i tanca
antipànic, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 EASA72TF u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 200x210 cm, preu alt amb finestreta i
tanca antipànic, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 EARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals
d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 11,400

7 EAVT136C m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema
d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 9,360

8 EAFA2104K98Q u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 EAFA4404K98Q u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat
de 120x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 EAF32C7C u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST A

Capítol 04  SOLERA

1 E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1,6 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 2.325,000

2 E9C12432 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

AMIDAMENT DIRECTE 2.718,000

3 E9361555 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug,
de gruix 5 cm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 5.043,000

4 E002 u Impermeabilitzant

EUR



A

AMIDAMENTS Data: 28/09/15 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



A

PRESSUPOST Data: 28/09/15 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost A

Capítol 01 Coberta

1 E54AA48BEATM m2 Coberta tipus Deck amb perfil nervat de planxa d'acer llis galvanitzada de
gruix 0,6 mm amb nervis d'entre 100 i 110 mm d'alçària, aïllament amb
placa rígida de llana de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 80 mm de
gruix i resistència tèrmica 2,105 m2.K/W ref. 126753 de la serie Coberta de
ROCKWOOL , membrana per a impermeabilització de cobertes GA-2
segons UNE 104402 de dues làmines,de densitat superficial 6,9 kg/m2
amb làmina LBM (SBS)-40/G-FV 60 g/m2 sobre làmina LO- 40-FV60 g/m2,
adherides en calent prèvia imprimació específica, perfil nervat i aïllament
col·locats amb fixacions mecàniques (P - 3)

72,69 5.205,800 378.409,60

TOTAL Capítol 01.01 378.409,60

Obra 01 Pressupost A

Capítol 02 Façanes

1 E61BBB11 m2 Paredó passant per a tancament de gruix 10 cm amb bloc de formigó
cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN
771-4, de 625x500x100 mm i densitat 550 kg/m3, per a revestir, col·locat
amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2 (P - 4)

24,99 2.716,480 67.884,84

2 E01666666 u Aïllament de llana mineral (P - 2) 11.139,44 2.716,000 30.254.719,04

3 E811A6S2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIII-W1,
segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat (P - 6)

16,71 2.716,000 45.384,36

4 E811A2N2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIII-W0,
segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat (P - 5)

13,27 2.716,000 36.041,32

TOTAL Capítol 01.02 30.404.029,56

Obra 01 Pressupost A

Capítol 03 Portes i finestres

1 EC1B1N14 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora de control solar, de 6 i
10 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb perfils conformats
de neoprè sobre alumini o PVC (P - 19)

83,00 93,750 7.781,25

2 EC153C05 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra reflectora de
control solar, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 18)

70,97 6,000 425,82

3 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2
vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini,
2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions (P - 13)

4.142,01 1,000 4.142,01

4 EASA71LF u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
100x210 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada (P - 15)

468,35 6,000 2.810,10

5 EASA72TF u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum
de 200x210 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada (P - 16)

1.073,56 8,000 8.588,48

6 EARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals
i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 14)

74,99 11,400 854,89

7 EAVT136C m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m
d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia
d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 17)

60,89 9,360 569,93

EUR
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PRESSUPOST Data: 28/09/15 Pàg.: 2

8 EAFA2104K98Q u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC (P - 11)

288,36 6,000 1.730,16

9 EAFA4404K98Q u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x215 cm, elaborada
amb perfils de preu mitjà. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC (P - 12)

414,70 8,000 3.317,60

10 EAF32C7C u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
(P - 10)

399,90 7,000 2.799,30

TOTAL Capítol 01.03 33.019,54

Obra 01 Pressupost A

Capítol 04 Solera

1 E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1,6 kg/m2 (P -
9)

21,25 2.325,000 49.406,25

2 E9C12432 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens (P - 8)

23,09 2.718,000 62.758,62

3 E9361555 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 5 cm, abocat
des de camió (P - 7)

8,65 5.043,000 43.621,95

4 E002 u Impermeabilitzant (P - 1) 11.096,55 1,000 11.096,55

TOTAL Capítol 01.04 166.883,37

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/09/15 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Coberta 378.409,60

Capítol 01.02  Façanes 30.404.029,56

Capítol 01.03  Portes i finestres 33.019,54

Capítol 01.04  Solera 166.883,37

Obra 01 Pressupost A 30.982.342,07

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

30.982.342,07

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost A 30.982.342,07

30.982.342,07

euros



A

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

30.982.342,07PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

4.027.704,4713 % Despeses SOBRE 30.982.342,07.............................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 30.982.342,07................................................................................... 1.858.940,52

Subtotal 36.868.987,06

21 % IVA SOBRE 36.868.987,06........................................................................................................ 7.742.487,28

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 44.611.474,34€

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

( QUARANTA-QUATRE MILIONS SIS-CENTS ONZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS
AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS )



Projecte Final de Carrera: Estudi d'eficiència energètica d'alternatives constructives d'un centre 
comercial situat a la població de Terrassa 

 

 Pressupost de la realització de l'estudi d'eficiència energètica 

El cost de la realització de l'estudi d'eficiència energètica es comptabilitza segons la següent 

expressió. 

                                      
    

                   

Tenint en compte que s'han dedicat un total de 675 hores a l'estudi i el preu hora establer és 

de 20€/h, el cost d'enginyeria resulta de 20.250€.  


