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1. Preus unitaris 

 

En aquest capítol podrem veure la taula que conté els diferents preus unitaris de cada 

element necessari per la realització del present projecte. 

 

Element Model Preu 

Concentrador SGE-PLC50 1.435,94 € 

Comptador trifàsic 410-QD1A-B0B10 260,00 € 

Comptador monofàsic 212-ES4A-B0B-17 134,94 € 

Electricista Oficial 24,00 €/h 

Electricista Ajudant 19,83 €/h 

Projectista Enginyer tècnic 35,00 €/h 
 

Taula 1: taula de preus unitaris 
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2. Pressupostos parcials 

 

A continuació, veurem els pressupostos parcials subdividits en esdeveniments.  

2.1. Material 

 

Material 

Element Model Unitats 

Concentrador SGE-PLC50 1 u 

Comptador trifàsic 410-QD1A-B0B10 36 u 
 

Taula 2: unitats necessàries de material 

2.2. Instal·lació 

 

Instal·lació 

Electricista Oficial 37 h 

Electricista Ajudant 37 h 
 

Taula 3: unitats de mà d’obra necessària per la instal·lació 

 

2.3. Desenvolupament de l’aplicació i posta en marxa 

 

Desenvolupament aplicació i posta en marxa 

Element Descripció Unitats 

Desenvolupament aplicació Enginyer tècnic 100 h 

Posta en marxa i supervisió Enginyer tècnic 20 h 
 

Taula 4: unitats de mà d’obra necessària per al desenvolupament del software i la posterior posta en 
marxa 
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3. Pressupostos totals 

 

Finalment, en aquest capítol veurem la taula resum on inclou el preu total de cada 

esdeveniment juntament amb un gràfic el qual ens informa de la contribució percentual de 

cada esdeveniment en la realització d’aquest projecte. 

 

Esdeveniment Elements Preu unitari unitats Preu 

Material Concentrador 1.435,94 €/u 1 u 1.435,94 € 

 
Comptador trifàsic 260,00 €/u 36 u 9.360,00 € 

Mà d'obra Oficial 24,00 €/h 37 h 888,00 € 

 
Ajudant 19,83 €/h 37 h 733,71 € 

Desenvolupament i P.M. Projectista 35,00 €/h 120 h 4.200,00 € 

 

Total sense IVA 16.617,65 € 

IVA 3.489,71 € 

TOTAL 20.107,36 € 
 

Taula 5: taula de pressupostos totals 

 

 

 

Figura 1: Contribució percentual 

 

 

 

 

 

Pressupostos totals 

Material 65%

Mà d'obra 10%

Desenvolupament i P.M.
25%
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3.1. Amortització inversió 

 

A continuació veurem quin seria l’any d’amortització de la inversió en funció de la 

reducció percentual del consum que suposaria la instal·lació d’aquests aparells. 

Els comptadors elèctrics instal·lats a les línies generals de l’edifici PIV ens han 

proporcionat la informació de consum de l’edifici des del 12/06/2014 fins al 12/06/2015. El 

consum energètic d’aquest període ha sigut aproximadament de 350.000 kWh.  

A partir d’aquesta informació, realitzarem un càlcul estimatiu de quin seria l’any 

d’amortització. El següent gràfic ens proporcionarà quin serà l’any on l’estalvi energètic 

acumulat serà superior al cost de la inversió. 

 

 

Figura 2: any d’amortització 

Per tal de portar a terme aquest gràfic, hem considerat una taxa mitjana de 0,09€/kWh. 

Sabem que una institució d’aquesta magnitud una tarifa de sis períodes negociada 

directament amb les comercialitzadores. Investigant altres edificis educatius de magnitud 

similar, hem aproximat el cost al valor anterior per tal de tenir una idea quantitativa de 

quin seria l’any d’amortització. 

Com a descripció de la Figura 2, podem veure com generant un estalvi del 14% l’any 

d’amortització s’estabilitza en 2020. És ben cert, que generar una reducció percentual 

entre el 5 i el 10% anual, suposa una reducció de l’any d’amortització considerable. 
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