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1. Estudi Topogràfic: 
 

 
 
Un estudi topogràfic serveix per establir mides, distàncies i el relleu del terreny projectats 
sobre un plànol.  S’inclou estudi per a un terreny de fins a 800 m² (en condicions bàsiques). 
L’estudi topogràfic és imprescindible per poder donar un preu d’obra definitiu, ja que permet 
conèixer per endavant les excavacions o terraplenats necessaris per dur l’obra a bon terme. 
 
 

2. Estudi Geotècnic: 
 

 
 
Estudiar la composició geològica del terreny és necessari i clau per a dissenyar la 
fonamentació més adient per l’edificació, amb seguretat, però sobretot per ajustar-ne el cost 
de construcció. L’estudi geotècnic, igual que el topogràfic, és imprescindible per donar un 
preu definitiu de l’obra, ja que no es poden calcular els fonaments més adequats fins que 
no es té un coneixement del terreny sobre el que s’ha d’assentar l’edifici. 
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3. Projecte Arquitectònic, Direcció D’obra, Control De Qualitat I 
Coordinació De Seguretat I Salut: 
 

 
 
Els projectes bàsic i executiu contenen tota la descripció, càlculs i justificacions de 
compliments de normatives, així com els amidaments, necessaris per a l’execució de l’obra 
i són requeriments imprescindibles per la presentació de qualsevol sol·licitud de llicència 
d’obra a un ajuntament. S’inclou en el preu els projectes bàsic i executiu, l’estudi 
d’enginyeria de l’estructura, l’estudi de Seguretat i Salut, el Pla de Seguretat i Salut i les 
despeses col·legials de visat del projecte, així com les de designació de Director d’Obra, 
Director d’Execució d’Obra, Encarregat de Control Qualitat i Coordinador Seguretat i Salut. 
 
 

4. Desbrossament, Neteja I Anivellació del Terreny: 
 

 
El desbrossament, neteja i anivellació del terreny són imprescindibles per a la construcció. 
Aquestes es valoraran tenint en compte l’extensió del terreny, la presència d’arbres, matolls, 
roques i possibles desnivells.  (l’ofertat en plantilla equival al desbrossament de la capa de 
vegetal en parcel.la neta).  El transport de terres a un abocador no està inclòs en el preu, ja 
que el cost depèn en cada cas de la distància a la que s’hagin de portar les terres. 
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5. Excavació I Fonamentació: 
 

 
 
S’estima  una fonamentació constituïda per una llosa massissa i l’excavació necessària per 
aquesta fonamentació, sobre un terreny amb una condició geotècnia de tipus compacte. 
OPCIONALMENT, i amb sobre cost, (segons els resultats del geotècnic) es poden fer altres 
tipus de fonamentacions o soterranis. Sempre que sigui possible, la terra de l’excavació es 
reutilitzarà al propi terreny. El transport de terres a abocador en cas de necessitat no està 
inclòs. 
 
 

6. Estructura: 
 

 
 
Estructura realitzada amb acer lleuger d’alta resistència S280 GD i galvanitzat -Z275, amb 
una resistència a la tracció de 3.700 Kg/cm2, segons la norma europea EN 1 0346:201 0. 
Es poden assolir fins a 6 plantes d’alçada. S’inclou el càlcul d’enginyeria necessari. 
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7. Cobertes: 
 

 
 
Coberta inclinada (amb increment de preu) ventilada, inclou 24 cm d’aïllament de llana 
mineral, la impermeabilització i l’acabat amb teula àrab, mixta, alacantina o plana, de 
ceràmica o de formigó.  
 
Coberta plana, inclou 24 cm d’aïllament de llana mineral i la impermeabilització.  La coberta 
plana no transitable inclou un acabat de tela asfàltica auto protegida. 
 
 La coberta plana transitable comporta un increment de 125,00€ per metre quadrat de 
coberta per un mínim de 40 m2.  Inclou un acabat de paviment ceràmic. NO inclou la barana. 
 
 

8. Divisions Interiors: 
 

 
 
Divisions interiors fetes en sec, amb estructura d’acer galvanitzat i aïllament tèrmic i acústic. 
Acabat amb placa de guix laminat d’alta densitat. El gruix total de paret dependrà de les 
necessitats de l’obra. 
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9. Façanes: 
 

 
 
Es pot escollir entre diferents sistemes i acabats de façanes, diferents gruixos d’aïllament, 
que permet aconseguir una baixa transmitància tèrmica i aconseguir una certificació 
energètica  CLASSE A   .  Elicsia ofereix, com a norma general, acabats d’aspecte 
tradicional: el morter acrílic o el suro projectat. OPCIONALMENT, amb sobre cost, es pot 
escollir entre un acabat d’obra vista ,  amb aplacat de pedra o un acabat de fusta.  FAÇANA 
VENTILADA, L’acabat es pot fer amb una gran diversitat de materials a escollir: metall, 
fusta, fusta amb resines sintètiques, fusta amb ciment, ceràmica, pedra, formigó, etc. 
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10. Escales: 
 

 
 
Escala amb estructura d’acer lleuger, igual a la de la resta de l’habitatge, acabada amb 
ceràmica de Venatto https://www.grecogres.com/venatto/peldanos/ segons models 
presentats, o altra alternativa, amb sobre cost, es pot escollir entre diferents models 
d’escales: amb estructura de planxa d’acer de 6 a 8 mm de gruix i graons de fusta laminada 
de faig de 40 mm, escales de vidre etc.  https://www.enesca.es/escalera/escaleras-
interiores/  
 
 

11. Instal·lació de Fontaneria: 
 

 
 
S’inclouen totes les instal·lacions necessàries per al compliment del Codi Tècnic de 
l’Edificació, per el correcte abastiment d’aigua en cuina, banys i safareigs (aigüera, 
rentaplats, rentamans, inodor, dutxa, bidet, rentadora, etc.). També s’inclouen fins a 2 
preses d’aigua a l’exterior, per a reg.. 

 
 TOTES  
Les imatges de les fotografies NO  tenen  caràcter contractual . 
 

C / Bellsolar 74 local 
08440 Cardedeu  
Barcelona 

Cases Sostenibles 
Estructura Steel Framing 
Casa Passiva 

elicsia.com 
info@elicsia.com                 93 845 52 40 

mailto:info@elicsia.com
https://www.grecogres.com/venatto/peldanos/
https://www.enesca.es/escalera/escaleras-interiores/
https://www.enesca.es/escalera/escaleras-interiores/


 

 
 

12. Instal·lació De Sanejament: 
 

 
 
S’inclouen totes les instal·lacions necessàries per al compliment del Codi Tècnic de 
l’Edificació, per a l’adequada evacuació d’aigües residuals i pluvials. S’inclou 1 arqueta 
sifònica de PVC. 
 
 
 

13. Instal·lació Elèctrica: 
 

 
 
S’inclouen totes les instal•lacions elèctriques necessàries per obtenir un grau d’electrificació 
elevada, fins a una potència màxima de 9200 watts i 40 ampers, segons l’ICT-BT-25, del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Per modificacions en la potència, consultar el 
preu. Mecanismes a escollir entre diferents models, Legrand Niloe, 
http://www.legrand.es/documentos/catalogo-niloe-2011-legrand.pdf  o similar. NO 
S’inclouen lluminàries. S’inclouen fins a 6 punts de llum i 2 preses de corrent a l’exterior. 
Cada punt de llum o endoll, extra, té un cost de 65€. 
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14. Instal·lacions De Comunicació: 
 

 
 
S’inclouen totes les instal·lacions necessàries per al compliment del Codi Tècnic de 
l’Edificació, 3 punts de connexió de Televisió i 3 punts de connexió de Telèfon. Les 
connexions Ethernet, amb preses RJ45, són opcionals, amb un cost de 65€ per unitat. 
 
 
 
 
 
 
 

15. Instal·lació De Videoporter: 
 

 
 
S’inclou un vídeo intèrfon  color si l’habitatge és en Planta Baixa i un aparell supletori   en 
cas que l’habitatge tingui 2 plantes. L’aparell supletori serà sense pantalla. 
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16. Paviments Interiors: 
 

 
 
A escollir entre diversos models de paviments ceràmics, de gres porcellànic o parquet 
(classe AC4 KRONO) fins a un preu màxim de venta al públic de 18,00 €/m2.  
 
 
 

17. Banys: 
 

 
 
Segons la superfície construïda de l’habitatge (sense comptar el garatge), s’inclouen les 
següents cambres: 
- ≤ 160 m² - 1 bany complert i 1  bany de cortesia ( aseo). 
- > 160 m² i ≤ 200 m² - 2 banys complerts. 
- de  200 m²   a  240 - 2 banys complerts i 1  bany de cortesia ( aseo). 
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a. Elements Ceràmics: 
 

 
 
Segons disseny de projecte, s’inclouen els sanitaris: plat de dutxa 120 * 80  o banyera, i fins 
a un preu màxim de venta al públic de 280€, inodor, fins a un preu màxim de venta al públic 
de 270€, esmaltats, de color blanc, de la marca ROCA  mod The  Gap o equivalent. El bidet 
és opcional.  
 
 

b. Mobles De Banys: 
 

 
 
Segons disseny de projecte, s’inclouen mobles de bany amb una o dues piques, 
esmaltades, de color blanc, de la marca VISOBATH bathroom furniture o equivalent, fins a 
un preu màxim de venta al públic de 450€ .  
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c. Aixetes: 
 

 
 
S’inclou aixeta de dutxa, monocomandament i termostàtica de les marques Roca, Grohe o 
Tres .equivalent, segons mostres presentades, fins a un preu màxim de venta al públic de 
365 €. S’inclou aixeta/es de rentamans, monocomandament, de les marques Roca, Grohe 
o equivalent, segons mostres presentades, fins a un preu màxim de venta al públic de 120 
€ per unitat. 
 

 
 
d. Mampares de bany 

         
 
S’inclouen les mampares de bany  amb diferents models a escollir fins un preu màxim 
d compra  PVP de 450,00 euros x unitat.  
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18. Mobiliari de Cuina: 
 

 
Segons disseny de projecte s’inclou mobles cuina Fins a un preu màxim de : 
2.500,00 € de PVP  per   cases des de  120 a 160  m2 . zona habitable  
 3.500,00 € de PVP  per   cases des de  160 a 200  m2 .         “ 
 4.500,00 € de PVP  per   cases des de  200 a 240  m2           “ 
   A escollir entre molts models diferents. 
 

a. Taulell Cuina:  
 

 
 
Granit de producció nacional de 2cm de gruix, silestone  grup G1 , G2,   a escollir entre 
diferents tonalitats i granulometries.,  fins un preu màxim de venda al públic de 265 €/m2, 
incloent els sòcols.   Aprox 3.45 m2. 
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b. Electrodomèstics: 
 

 
 
S’inclou el forn, la vitroceràmica, la campana extractora, de les marques TEKA, BALAY o  
BOSCH  o equivalent, i la pica, fins a un preu màxim de venta al públic de tot el conjunt de 
1.200 €. S’inclou aixeta de la pica, monocomandament de les marques Roca, Grohe o 
equivalent, segons mostres presentades, fins a un preu màxim de venta al públic de 85€. 
 
 

19. Sala Tècnica - Safareig: 
 

 
 
Segons disseny de projecte, es preveu un espai o sala per a la ubicació de pica, 
rentadora i assecadora. S’inclou una pica de safareig. I la preinstal·lació per rentadora i 
assecadora . 
. 
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20. Sistema De Calefacció I/O Refrigeració I De Generació D’ Aigua 
Calenta Sanitària: 
 

   
 
L’aerotèrmia és un sistema de generació de calefacció i ACS que aprofita l’energia 
continguda de manera natural en l’aire que ens envolta, per tant, esta considerada com una 
energia RENOVABLE. Es tracta d’un sistema de bomba de calor aire-aigua que ha 
evolucionat dels sistemes de bomba de calor aire-aire. 
 
L’aerotermia permet obtenir un rendiment de fins al 400% (genera 4KW per cada KW que 
gasta), que redunda en un estalvi energètic del 75% en comparació amb d’ altres sistemes 
més tradicionals basats en energies provinents de combustibles fòssils. 
 
Com a norma general, en el pressupost s’inclou si està acceptat en el pressupost instal·lació 
d’aerotèrmia per calefacció amb radiadors d’alumini convencionals sobredimensionats, i 
generació d’aigua calenta sanitària, segons els càlculs fets durant el projecte per determinar 
la potència necessària en cada cas. Opcionalment, i amb un sobre cost, la calefacció es 
podria canviar, total o parcialment, per un sistema de terra radiant. També existeix l’opció 
d’instal·lar un sistema de refrigeració amb fan coils de paret. O radiadors fred i calor. 
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21. Renovació d’Aire: 

  
 
 
També s’inclou, si està acceptat en el pressupost, un sistema de renovació d’aire amb 
intercanviador de calor, que permet treure l’aire viciat sense necessitat d’obrir finestres i, 
per tant, sense variar la temperatura interior de la vivenda. 
 
 

22. Pintura Interior: 
 

 
 
S’inclouen el massillat per donar uniformitat a les superfícies, dues capes de pintura de fons 
i una de pintura d’acabat, a escollir entre color blanc, cru o tots dos. 
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23.Baranes: 
 

   
 
Es podran fer baranes de  ferro pintat amb oxiron  a escollir entre diversos colors. O be   
de Inox  si està acceptat en el pressupost . 
 
 

23. Finestres  i portes d’interiors. 

 
 
 
S’inclouen  finestres/balconeres de PVC o d’alumini amb RPT, amb vidres baix emissius, 
persianes enrotllables de PVC o d’alumini  amb calaixos de porex ( eps ) i  motoritzades, 
corredores o practicables/oscil·lo-batents segons projecte, fins un màxim del 12% de la 
superfície de façana. En tots els casos, les finestres porten doble vidre, per una 
transmitància de 1 ,4 W/K.m2.Opcionalment, i amb recàrrec, es pot instal•lar un triple vidre 
(doble cambra d’aire), amb opció a posar vidre baix emissiu i gas argó a les cambres 
d’aire, per aconseguir una transmitància de 0,7 W/K.m2 
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c. Portes d’interior  

 

                
 
S’inclou portes practicables llises  lacades blanques o de  xapa de fusta llisa amb manetes 
cromades a escollir de diferents models.  Fins a 350,00 euros  PVP 
 
Podran se corredisses amb un suplement de preu. 
 
Porta d’entrada serà de seguretat amb PVC , d’alumini o fusta  .amb diferents models a 
escollir.   
 
 

 
24. Pèrgoles, terrasses,  voreres : 

 

     
 
Pèrgoles descobertes de fusta o metàl·liques segons projecte, tractaments de protecció per 
fusta amb vernissos a l’aigua o esmalts a l’aigua  a escollir entre diferents colors. Si està 
acceptat en el pressupost. 
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26.  Recuperació d’aigües  Pluvials.  
 

 
  
Amb increment de preu es col·locarà dipòsits per la RECOLLIDA D'AIGUA 
DE PLUJA Per reg del jardí. Es tracta de dipòsits fets en plàstic injectat d'alta 
densitat, amb capacitats des dels 1 .500 litres fins a ....... litres. 
Disposen de tapa de registre transitable tan per persones com per 
cotxes 
 
 
 
DEPURADORA COMPACTA D'AIGÜES RESIDUALS 
Pel tractament de l'aigua residual generada en vivendes unifamiliars aïllades 
o petites comunitats aïllades, ja sigui pel sistema de tractament per 
Oxigenació (1 sola cambra) o pel sistema de tractament biològic seqüencial 
SBR (2 cambres). Es tracta de dipòsits fets en plàstic injectat d'alta densitat, 
amb capacitats a partir dels 2700 litres. 
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27. fotovoltaica auto consum. 

 
 
 Realitzem projectes per instal·lació d’equips per fotovoltaica d’auto consum  Es poden fer 
diferents tipus d'instal- lacions fotovoltaiques que permetin reduir la dependència de 
l'electricitat produïda mitjançant derivats del petroli o centrals nuclears: 
 
 
 
 
- Solar aïllada - la vivenda pot estar completament desconnectada de la 
xarxa elèctrica i s'alimenta de la combinació de les plaques fotovoltaiques i 
bateries. Si es desitja, es pot connectar amb la xarxa elèctrica, però NO 
funcionarà de manera simultània a les plaques, sinó que a través de 
l'inversor es pot passar de l'energia provinent de plaques a la de la xarxa i 
viceversa. 
 
- Solar assistida - la vivenda esta connectada a la xarxa elèctrica i a la 
Instal- lació solar i ambdues fonts estan sempre connectades. Durant el dia, la 
casa consumeix la seva pròpia energia solar i, si no n'hi ha prou, consumeix 
de la xarxa elèctrica. 
 
- Solar interconnectada - la vivenda esta connectada a la xarxa elèctrica i a la 
Instal- lació solar i ambdues fonts estan sempre connectades, però la vivenda 
no utilitza l'energia que genera sinó que la ver teix a la xarxa i, a posteriori, 
aquesta energia es descompta de la factura que la companyia emet per 
l'energia utilitzada. 
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28. Domòtica  
 
 
 

 
 
 Realitzem projectes per domotitzar la teva casa  
 
                        .  
 
 
29. Projectes de paisatgisme  
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30.Piscines. 
 

 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
Realitzem projectes de piscines . 
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PARTIDES NO INCLOSES EN EL PREU DE LES NOSTRES CASES ELICISA 
CONFORT 
 
 PERÒ QUE SÓN IMPRESCINDIBLES O D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Es tracta de costos imposats per diferents organismes o que varien segons el cas de cada 
client o de cada municipi. 
Elicisa Singular no pot quantificar-ne el valor econòmic genèric. 
 
1. Permisos d'obra i altres costos administratius o burocràtics, impostos i taxes municipals: 
Els imports de cadascun d'aquests tràmits depenen de cada Entitat i Ajuntament. L'import 
aproximat d'un permís d'obra varia entre un 2,5% i un 4% sobre el valor de l'obra. 
 
2. IVA i qualsevol altre gravamen. 
Per exemple: l'IVA per a particulars que comprin una primera vivenda (vivenda d'ús 
habitual), és del 10%. 
 
3. Subministraments. 
3.1 Subministrament i instal.- lació de comptadors provisionals d'obra. 
Són necessaris per l'execució de l'obra; en cas que la parcel- la disposi de corrent elèctric 
i aigua, no seran necessaris. 
3.1 .1 Comptador provisional per electricitat. 
A realitzar per un instal- lador autoritzat aportat. Preu estimat de lloguer de 1 200€, 
butlletins inclosos.  
Contractació i connexió de serveis de subministrament a càrrec del client, pot oscil·la de   
100€ a 800€. 
3.1 .2 Comptador provisional d'aigua. 
Instal lació que depèn de la companyia subministradora de la zona. Per la diversitat de 
preus existent, no podem fer una estimació de preu. Consultar a la companyia per més 
informació. 
3.2 Trams d'instal- lació de línies d'escomesa. 
Els trams d'escomesa de longitud superior a 8 metres a comptar des de la façana de la 
vivenda, així com pals necessaris per connexions aèries. El preu d'aquestes escomeses 
més enllà dels 8 metres serà de 80€ per metre. 
3.3 Contractació i subministrament. 
També estan excloses les contractacions provisionals i definitives de serveis i 
subministraments, així com els consums necessaris per executar l'obra. 
 
4. Partides exteriors a la vivenda. 
Estan excloses del preu les partides corresponents a murs de tancament de parcel·la, 
murs de contenció de terres o rampes, enjardinaments i piscines. 
 
5. Fonamentacions 
Tot i l'estimació estandaritzada del cost de la fonamentació, el preu final esta condicionat a 
l'estudi geotècnic i al dimensionament dels fonaments que se'n derivi per al compliment de 
la normativa vigent. 

 
 TOTES  
Les imatges de les fotografies NO  tenen  caràcter contractual . 
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