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1. Introducció 

Un pressupost és una eina que serveix per realitzar la previsió de despeses o 

ingressos per a un determinat període de temps o bé per poder preveure anticipadament el 

cost d’una obra. Requereix que tot estigui ben planificat per tal de poder preveure els costos 

d’un projecte amb el mínim de variació respecte als costos reals. 

Un cop realitzat el pressupost és possible determinar la inversió inicial necessària per 

a poder dur a terme la implantació d’aquest. A partir d’aquesta inversió, i desprès de calcular 

els costos d’explotació de la instal·lació, és important dur a terme un estudi d’avaluació 

econòmica d’aquesta i una anàlisi de rendibilitat. 

2. Pressupost 

Per a realitzar el pressupost és necessari conèixer els amidaments del projecte o 

instal·lació a la que fa referència. En les Taules D2.1, D2.2, D2.3 i D2.4 s’indica quina és la 

unitat d’amidament (U.A.) de cada partida, el preu per a cada unitat de mesura, l’amidament 

corresponent i el total de cada partida en euros. 

Al preu de cada partida ja hi ha repercutida la mà d’obra d’instal·lació. Les dades per a 

la realització d’aquest pressupost són extretes de la base de dades de l’Institut de Tecnologia 

de la Construcció de Catalunya (ITeC). 
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U.A. Definició €/U.A. Amidament Total

u
Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de 
llana de roca amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 82 % i un coeficient 
de pèrdues <= 4 W/m2°C, col·locat amb suport horitzontal 

777,52 € 5,00 3.887,61 €

l Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de treball mínima de -20 °C 3,74 € 60,00 224,41 €

u Dipòsit d'expansió de 8 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, 
amb connexió de 3/4", col·locat roscat 

35,21 € 1,00 35,21 €

u
Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 120 l de capacitat, amb un serpentí tubular, 
amb cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions i 
connectat 

480,02 € 4,00 1.920,09 €

u
Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 160 l de capacitat, amb un serpentí tubular, 
amb cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions i 
connectat 

603,01 € 8,00 4.824,10 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 5,30 € 254,00 1.345,23 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-
EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 5,22 € 32,60 170,26 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-
EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 6,41 € 14,80 94,86 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-
EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 6,82 € 42,40 289,01 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 10, 12 ó 15 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, 
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau 
de dificultat baix 

9,12 € 50,80 463,37 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 
dificultat baix 

5,91 € 7,00 41,40 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 8 ó 10 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 
dificultat baix 

4,46 € 280,00 1.247,73 €

m
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica  per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat 
superficialment amb grau de dificultat baix 

5,64 € 6,00 33,87 €

u
Bomba centrífuga autoaspirant de 8 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 10 bar i muntada 
superficialment 416,27 € 1,00 416,27 €

u
Sonda de temperatura en canonada amb baina ref. K363PY001 de la sèrie K363P Sonda de 
temperatura impulsió/retorn de GIACOMINI , amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 38,11 € 14,00 533,60 €

u
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, 
amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat 14,28 € 1,00 14,28 €

u
Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de 
llautó, muntada entre tubs 186,95 € 12,00 2.243,44 €

u
Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de 
bronze i muntada superficialment 100,76 € 1,00 100,76 €

u
Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze i 
muntada superficialment 14,87 € 1,00 14,87 €

u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar i muntada roscada 22,22 € 1,00 22,22 €

u Filtre colador de 1/2" de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat 16,48 € 1,00 16,48 €

u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, muntada 
superficialment 14,74 € 2,00 29,48 €

u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", de 10 bar de PN, de bronze, muntada 
superficialment 14,12 € 9,00 127,04 €

u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, muntada 
superficialment 13,75 € 24,00 329,90 €

u

Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions ref. SDR-2 de la sèrie Energia Solar de 
TERMIBARNA , amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 5 
punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat 

316,01 € 1,00 316,01 €

18.741,48 €

NUCLI 1

TOTAL PRESSUPOST NUCLI 1  

Taula D2.1. Pressupost instal·lació energia solar tèrmica nucli 1 (Font: ITeC). 
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U.A. Definició €/U.A. Amidament Total

u
Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de 
llana de roca amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 82 % i un coeficient 
de pèrdues <= 4 W/m2°C, col·locat amb suport horitzontal 

777,52 € 5,00 3.887,61 €

l Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de treball mínima de -20 °C 3,74 € 60,00 224,41 €

u
Dipòsit d'expansió de 8 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, 
amb connexió de 3/4", col·locat roscat 35,21 € 1,00 35,21 €

u
Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 120 l de capacitat, amb un serpentí tubular, 
amb cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions i 
connectat 

480,02 € 4,00 1.920,09 €

u

Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 160 l de capacitat, amb un serpentí tubular, 
amb cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions i 
connectat 

603,01 € 8,00 4.824,10 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 5,30 € 254,00 1.345,23 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-
EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 5,22 € 32,60 170,26 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-
EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 6,41 € 14,80 94,86 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-
EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 6,82 € 35,40 241,29 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 10, 12 ó 15 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, 
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau 
de dificultat baix 

9,12 € 43,80 399,52 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 
dificultat baix 

5,91 € 7,00 41,40 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 8 ó 10 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 
dificultat baix 

4,46 € 280,00 1.247,73 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica  per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat 
superficialment amb grau de dificultat baix 

5,64 € 6,00 33,87 €

u
Bomba centrífuga autoaspirant de 8 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 10 bar i muntada 
superficialment 416,27 € 1,00 416,27 €

u Sonda de temperatura en canonada amb baina ref. K363PY001 de la sèrie K363P Sonda de 
temperatura impulsió/retorn de GIACOMINI , amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 

38,11 € 14,00 533,60 €

u
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, 
amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat 14,28 € 1,00 14,28 €

u
Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de 
llautó, muntada entre tubs 186,95 € 12,00 2.243,44 €

u
Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de 
bronze i muntada superficialment 100,76 € 1,00 100,76 €

u
Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze i 
muntada superficialment 14,87 € 1,00 14,87 €

u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar i muntada roscada 22,22 € 1,00 22,22 €

u Filtre colador de 1/2" de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat 16,48 € 1,00 16,48 €

u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, muntada 
superficialment 14,74 € 2,00 29,48 €

u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", de 10 bar de PN, de bronze, muntada 
superficialment 14,12 € 9,00 127,04 €

u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, muntada 
superficialment 13,75 € 24,00 329,90 €

u

Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions ref. SDR-2 de la sèrie Energia Solar de 
TERMIBARNA , amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 5 
punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat 

316,01 € 1,00 316,01 €

18.629,91 €

NUCLI 2

TOTAL PRESSUPOST NUCLI 2  

Taula D2.2. Pressupost instal·lació energia solar tèrmica nucli 2 (Font: ITeC). 
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U.A. Definició €/U.A. Amidament Total

u
Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de 
llana de roca amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 82 % i un coeficient 
de pèrdues <= 4 W/m2°C, col·locat amb suport horitzontal 

777,52 € 5,00 3.887,61 €

l Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de treball mínima de -20 °C 3,74 € 60,00 224,41 €

u
Dipòsit d'expansió de 8 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, 
amb connexió de 3/4", col·locat roscat 35,21 € 1,00 35,21 €

u
Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 120 l de capacitat, amb un serpentí tubular, 
amb cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions i 
connectat 

480,02 € 4,00 1.920,09 €

u

Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 160 l de capacitat, amb un serpentí tubular, 
amb cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions i 
connectat 

603,01 € 8,00 4.824,10 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 5,30 € 254,00 1.345,23 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 5,22 € 32,60 170,26 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 6,41 € 14,80 94,86 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 6,82 € 33,40 227,66 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 10, 12 ó 15 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb 
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 
dificultat baix 

9,12 € 41,80 381,27 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 
dificultat baix 

5,91 € 7,00 41,40 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 8 ó 10 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 
dificultat baix 

4,46 € 280,00 1.247,73 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica  per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat 
superficialment amb grau de dificultat baix 

5,64 € 6,00 33,87 €

u
Bomba centrífuga autoaspirant de 8 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 10 bar i muntada 
superficialment 416,27 € 1,00 416,27 €

u Sonda de temperatura en canonada amb baina ref. K363PY001 de la sèrie K363P Sonda de temperatura 
impulsió/retorn de GIACOMINI , amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 

38,11 € 14,00 533,60 €

u
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, 
amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat 14,28 € 1,00 14,28 €

u
Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de 
llautó, muntada entre tubs 186,95 € 12,00 2.243,44 €

u
Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de 
bronze i muntada superficialment 100,76 € 1,00 100,76 €

u
Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze i 
muntada superficialment 14,87 € 1,00 14,87 €

u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar i muntada roscada 22,22 € 1,00 22,22 €

u Filtre colador de 1/2" de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat 16,48 € 1,00 16,48 €

u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, muntada 
superficialment 14,74 € 2,00 29,48 €

u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", de 10 bar de PN, de bronze, muntada 
superficialment 14,12 € 9,00 127,04 €

u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, muntada 
superficialment 13,75 € 24,00 329,90 €

u

Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions ref. SDR-2 de la sèrie Energia Solar de 
TERMIBARNA , amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 5 
punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat 

316,01 € 1,00 316,01 €

18.598,04 €

NUCLI 3

TOTAL PRESSUPOST NUCLI 3

 

Taula D2.3. Pressupost instal·lació energia solar tèrmica nucli 3 (Font: ITeC). 
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U.A. Definició €/U.A. Amidament Total

u
Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de 
llana de roca amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 82 % i un coeficient 
de pèrdues <= 4 W/m2°C, col·locat amb suport horitzontal 

777,52 € 5,00 3.887,61 €

l Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de treball mínima de -20 °C 3,74 € 60,00 224,41 €

u
Dipòsit d'expansió de 8 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, 
amb connexió de 3/4", col·locat roscat 35,21 € 1,00 35,21 €

u
Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 120 l de capacitat, amb un serpentí tubular, 
amb cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions i 
connectat 

480,02 € 5,00 2.400,11 €

u

Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 160 l de capacitat, amb un serpentí tubular, 
amb cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions i 
connectat 

603,01 € 7,00 4.221,09 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 5,30 € 254,00 1.345,23 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 5,22 € 32,60 170,26 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 6,41 € 14,80 94,86 €

m
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 6,82 € 34,40 234,48 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 10, 12 ó 15 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb 
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 
dificultat baix 

9,12 € 42,80 390,40 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 
dificultat baix 

5,91 € 7,00 41,40 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 8 ó 10 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 
dificultat baix 

4,46 € 280,00 1.247,73 €

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica  per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat 
superficialment amb grau de dificultat baix 

5,64 € 6,00 33,87 €

u
Bomba centrífuga autoaspirant de 8 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 10 bar i muntada 
superficialment 416,27 € 1,00 416,27 €

u Sonda de temperatura en canonada amb baina ref. K363PY001 de la sèrie K363P Sonda de temperatura 
impulsió/retorn de GIACOMINI , amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 

38,11 € 14,00 533,60 €

u
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, 
amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat 14,28 € 1,00 14,28 €

u
Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de 
llautó, muntada entre tubs 186,95 € 12,00 2.243,44 €

u
Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de 
bronze i muntada superficialment 100,76 € 1,00 100,76 €

u
Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze i 
muntada superficialment 14,87 € 1,00 14,87 €

u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar i muntada roscada 22,22 € 1,00 22,22 €

u Filtre colador de 1/2" de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat 16,48 € 1,00 16,48 €

u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, muntada 
superficialment 14,74 € 2,00 29,48 €

u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", de 10 bar de PN, de bronze, muntada 
superficialment 14,12 € 9,00 127,04 €

u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, muntada 
superficialment 13,75 € 24,00 329,90 €

u

Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions ref. SDR-2 de la sèrie Energia Solar de 
TERMIBARNA , amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 5 
punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat 

316,01 € 1,00 316,01 €

18.490,99 €

NUCLI 4

TOTAL PRESSUPOST NUCLI 4

 
Taula D2.4. Pressupost instal·lació energia solar tèrmica nucli 4 (Font: ITeC). 

Així doncs, el pressupost per a la realització de les quatre instal·lacions serà, sense tenir 

en compte l’IVA, de 74.460,41 €. 
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S’ha de tenir en compte però, que aquets preus són extrets d’una base de dades 

orientativa de la mitjana de preus que hi ha avui dia en el mercat. Per tant és senzill 
aconseguir rebaixar aquest pressupost entre un 20% i un 25%. 

2.1. Justificació de preus 

A continuació es mostra, per a cada una de les partides del pressupost, la justificació 

dels preus unitaris que se li han assignat. El preu que se li assigna a cada operari i el temps 

estimat de muntatge, s’ha extret de la base de dades del ITeC. 

Partida: 
U.A. Descripció Preu

u 

Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant 
d'alumini anoditzat i aïllament de llana de roca amb una superfície 
activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 82 % i un coeficient de 
pèrdues <= 4 W/m2°C, col·locat amb suport horitzontal 

777,52 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 2,000 47,560
h Ajudant muntador 20,440 2,000 40,880

u

Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, 
envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de llana de roca, amb 
una superfície activa de 2.25 a 2.55 m2, un rendiment màxim 

de 82 % i un coeficient de pèrdues <=4 W/m2°C

569,590 1,000 569,590

u Suport per a captador solar pla amb coberta de vidre, amb 
una superfície activa de 2.25 a 2.55 m2, horitzontal 117,280 1,000 117,280

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 88,440 0,025 2,211

777,521TOTAL  

Taula D2.5. Justificació de preu partida captadors. 

Partida: 
U.A. Descripció Preu

l Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de 
treball mínima de -20 °C 3,74 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,010 0,238

l Líquid per a reblert de captador solar per a una temperatura 
de treball de -35 °C 3,500 1,000 3,500

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,238 0,010 0,002

3,740TOTAL  

Taula D2.6. Justificació de preu partida fluid caloportador. 
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Partida: 

U.A. Descripció Preu

u
Dipòsit d'expansió de 8 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana 
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4", col·locat 
roscat 

35,21 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a calefactor 23,780 0,250 5,945
h Ajudant calefactor 20,410 0,250 5,103

u
Dipòsit d'expansió de 8 l de capacitat, de planxa d'acer i 
membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió 
de 3/4"

24,000 1,000 24,000

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,048 0,015 0,166
35,213TOTAL  

Taula D2.7. Justificació de preu  partida vas d’expansió. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

u 

Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 120 l de 
capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta de planxa d'acer i 
aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions i 
connectat 

480,02 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a lampista 23,780 1,500 35,670
h Ajudant lampista 20,410 1,500 30,615

u
Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 
120 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta de 
planxa d'acer i aïllament de poliuretà

412,080 1,000 412,080

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 66,285 0,025 1,657
480,022TOTAL  

Taula D2.8. Justificació de preu partida interacumulador de 120 l. 

 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

u 

Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 160 l de 
capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta de planxa d'acer i 
aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions i 
connectat 

603,01 €
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U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a lampista 23,780 1,500 35,670
h Ajudant lampista 20,410 1,500 30,615

u
Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 
160 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta de 
planxa d'acer i aïllament de poliuretà

534,850 1,000 534,850

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 75,123 0,025 1,878
603,013TOTAL  

Taula D2.9. Justificació de preu partida interacumulador de 160 l. 

 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

m
Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau 
de dificultat baix i col·locat superficialment 

5,30 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,075 1,784
h Ajudant muntador 20,440 0,075 1,533
u Abraçadora plàstica, de 8 mm de diàmetre interior 0,190 0,560 0,106

m Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal i 
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 1,640 1,020 1,673

u Accessori per a tubs de coure semidur, de 8 mm de diàmetre 
exterior, per a soldar per capil·laritat 0,472 0,150 0,071

u
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure 
semidur, de 8 mm de diàmetre exterior, per a soldar per 
capil·laritat

0,140 0,500 0,070

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,980 0,015 0,060
5,296TOTAL  

Taula D2.10. Justificació de preu partida tub de coure 6/8. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

m
Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau 
de dificultat baix i col·locat superficialment 

5,22 €
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U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,080 1,902
h Ajudant muntador 20,440 0,080 1,635
u Abraçadora plàstica, de 10 mm de diàmetre interior 0,210 0,560 0,118

m Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal 
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 1,304 1,020 1,330

u Accessori per a tubs de coure semidur, de 10 mm de 
diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat 0,640 0,150 0,096

u
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure 
semidur, de 10 mm de diàmetre exterior, per a soldar per 
capil·laritat

0,150 0,500 0,075

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,422 0,015 0,066
5,223TOTAL  

Taula D2.11. Justificació de preu partida tub de coure 8/10. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

m
Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau 
de dificultat baix i col·locat superficialment 

6,41 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,100 2,378
h Ajudant muntador 20,440 0,100 2,044
u Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior 0,220 0,560 0,123

m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal 
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 1,560 1,020 1,591

u Accessori per a tubs de coure semidur, de 12 mm de 
diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat 0,688 0,150 0,103

u
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure 
semidur, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per 
capil·laritat

0,180 0,500 0,090

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,306 0,015 0,080
6,409TOTAL  

Taula D2.12. Justificació de preu partida tub de coure 10/12. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

m
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau 
de dificultat baix i col·locat superficialment 

6,82 €
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U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,100 2,378
h Ajudant muntador 20,440 0,100 2,044
u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,250 0,400 0,100

m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal 
i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 1,904 1,020 1,942

u Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de 
diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat 1,050 0,150 0,158

u
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure 
semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar per 
capil·laritat

0,230 0,500 0,115

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,306 0,015 0,080
6,816TOTAL  

Taula D2.13. Justificació de preu partida tub de coure 13/15. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de 
diàmetre exterior 10, 12 ó 15 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, 
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, 
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

9,12 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,075 1,784
h Ajudant muntador 20,440 0,075 1,533

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub 
de diàmetre exterior 10, 12 ó 15 mm, de 40 mm de gruix, 
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió 
del vapor d'aigua >= 7000

5,510 1,020 5,620

u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament 
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix 0,250 0,500 0,125

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,980 0,015 0,060
9,121TOTAL  

Taula D2.14. Justificació de preu partida escuma elastomèrica de gruix 40mm. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de 
diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat 
superficialment amb grau de dificultat baix

5,91 €
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U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,075 1,784
h Ajudant muntador 20,440 0,075 1,533

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub 
de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-
CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 7000

2,400 1,020 2,448

u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament 
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix 0,200 0,500 0,100

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,317 0,015 0,050
5,914TOTAL  

Taula D2.15. Justificació de preu partida escuma elastomèrica de gruix 32mm per a tubs de 13/15 . 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de 
diàmetre exterior 8 ó 10 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb 
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat 
superficialment amb grau de dificultat baix 

4,46 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,065 1,546
h Ajudant muntador 20,440 0,065 1,329

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub 
de diàmetre exterior 8 ó 10 mm, de 32 mm de gruix, sense 
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del 
vapor d'aigua >= 7000

1,440 1,020 1,469

u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament 
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix 0,120 0,500 0,060

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,538 0,015 0,053
4,456TOTAL  

Taula D2.16. Justificació de preu partida escuma elastomèrica de gruix 32mm per a tubs de 6/8 i 8/10. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica  per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de 
diàmetre exterior 12 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat 
superficialment amb grau de dificultat baix 

5,64 €
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U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,070 1,665
h Ajudant muntador 20,440 0,070 1,431

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de 
PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 
32 mm de gruix, sense HCFC-CFC

2,380 1,020 2,428

u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament 
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix 0,150 0,500 0,075

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,095 0,015 0,046
5,644TOTAL  

Taula D2.17. Justificació de preu partida escuma elastomèrica de gruix 32mm per a tubs de 10/12. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

u Bomba centrífuga autoaspirant de 8 m3/h de cabal, com a màxim, de 
pressió màxima 10 bar, de preu alt i muntada superficialment 416,27 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 2,500 59,450
h Ajudant muntador 20,440 2,500 51,100

u Bomba centrífuga autoaspirant de 8 m3/h de cabal, com a 
màxim, de pressió màxima 10 bar, de preu alt 304,061 1,000 304,061

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 110,550 0,015 1,658
416,269TOTAL  

Taula D2.18. Justificació de preu partida bomba centrífuga. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

u 
Sonda de temperatura en canonada amb baina ref. K363PY001 de la 
sèrie K363P Sonda de temperatura impulsió/retorn de GIACOMINI , amb 
accessoris de muntatge, muntada i connectada 

38,11 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,600 14,268
h Ajudant muntador 20,440 0,600 12,264

u
Sonda de temperatura d'anada o de retorn, connexió a 
centraleta KPM20, ref. K363PY001 de la sèrie K363P Sonda 
de temperatura impulsió/retorn de GIACOMINI

11,184 1,000 11,184

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 26,532 0,015 0,398
38,114TOTAL  

Taula D2.19. Justificació de preu partida sonda de temperatura. 
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Partida: 

U.A. Descripció Preu

u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i 
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat 14,28 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a calefactor 23,780 0,300 7,134
h Ajudant calefactor 20,410 0,075 1,531

u
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició 
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" 
de diàmetre

5,488 1,000 5,488

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,665 0,015 0,130
14,283TOTAL  

Taula D2.20. Justificació de preu partida purgador automàtic. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre 
nominal 3/4", de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs 186,95 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,230 5,469
h Ajudant muntador 20,440 0,230 4,701

u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de 
diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de llautó, preu alt 176,630 1,000 176,630

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,171 0,015 0,153
186,953TOTAL  

Taula D2.21. Justificació de preu partida vàlvula de tres vies. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 
1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment 100,76 €
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U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,165 3,924
h Ajudant muntador 20,440 0,165 3,373

u Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de 
diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt 93,350 1,000 93,350

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,296 0,015 0,109
100,756TOTAL  

Taula D2.22. Justificació de preu partida vàlvula de seguretat. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 
10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment 14,87 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,165 3,924
h Ajudant muntador 20,440 0,165 3,373

u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre 
nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt 7,467 1,000 7,467

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,296 0,015 0,109
14,873TOTAL  

Taula D2.23. Justificació de preu partida vàlvula de retenció. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt 
i muntada roscada 22,22 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,250 5,945
h Ajudant muntador 20,440 0,250 5,110

u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, PN 16 bar, 
preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat de 1/2'' 11,001 1,000 11,001

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,055 0,015 0,166
22,222TOTAL  

Taula D2.24. Justificació de preu partida vàlvula de buidat. 
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Partida: 

U.A. Descripció Preu

u Filtre colador de 1/2" de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, de bronze i muntat roscat 16,48 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,200 4,756
h Ajudant muntador 20,440 0,200 4,088

u Filtre colador per a muntar roscat, de 1/2" de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze 7,501 1,000 7,501

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,844 0,015 0,133
16,478TOTAL  

Taula D2.25. Justificació de preu partida filtre. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar 
de PN, de bronze, muntada superficialment 14,74 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,165 3,924
h Ajudant muntador 20,440 0,165 3,373

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", 
10 bar de PN, de bronze, preu alt 7,334 1,000 7,334

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,296 0,015 0,109
14,740TOTAL  

Taula D2.26. Justificació de preu partida vàlvula de tall tub 13/15. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", de 10 bar 
de PN, de bronze, muntada superficialment 14,12 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,165 3,924
h Ajudant muntador 20,440 0,165 3,373

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", 
10 bar de PN, de bronze 6,710 1,000 6,710

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,296 0,015 0,109
14,116TOTAL  

Taula D2.27. Justificació de preu partida vàlvula de tall tub 8/10. 
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Partida: 

U.A. Descripció Preu

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/4", de 10 bar 
de PN, de bronze, muntada superficialment 13,75 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 0,165 3,924
h Ajudant muntador 20,440 0,165 3,373

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/4", 
10 bar de PN, de bronze 6,340 1,000 6,340

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,296 0,015 0,109
13,746TOTAL  

Taula D2.28. Justificació de preu partida vàlvula de tall tub 6/8. 

Partida: 

U.A. Descripció Preu

u 

Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions ref. SDR-2 de 
la sèrie Energia Solar de TERMIBARNA , amb processador i memòria, 
programació anual, comunicació amb bus de dades i 5 punts d'entrada i 
sortida, instal·lat i connectat 

316,01 €

 

U.A. Definició Preu Quantitat €
h Oficial 1a muntador 23,780 3,000 71,340
h Ajudant muntador 20,440 1,500 30,660

u
Centraleta solar electrónica SDR-2 digital amb amplia pantalla 
LCD, que permet observar totes les dades operatives d'una 
ullada, ref. SDR-2 de la sèrie Energia Solar de TERMIBARNA

212,480 1,000 212,480

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 102,000 0,015 1,530
316,010TOTAL  

Taula D2.29. Justificació de preu partida centraleta de regulació. 
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3. Anàlisi econòmic 

Per tal de poder determinar la viabilitat econòmica del projecte és necessari realitzar 

un anàlisi de rendibilitat. Aquest concepte està associat al fet d’obtenir més beneficis que 

pèrdues amb la inversió en un horitzó predeterminat. 

Aquest anàlisi però, no té molt sentit en l’edifici d’estudi, ja que no es tracta de decidir 

si s’implanta un sistema d’energia solar tèrmica, ni tampoc afecta a l’usuari final de la 

instal·lació, ja que no ha de realitzar cap inversió inicial de la que espera obtenir un benefici. 

La instal·lació solar és un valor afegit que va inclòs en l’adquisició d’una vivenda. Si bé és 

cert que una part proporcional d’aquesta li serà reflectit en el preu de compra, no és 

comparable la repercussió que tindria sobre l’usuari si fos aquest el que realitzés la inversió 

inicial. De fet, des de l’adquisició del pis, es gaudeix del benefici de disposar d’una 

instal·lació d’energia solar tèrmica. 

De totes maneres es realitza aquest anàlisi de viabilitat en el supòsit de que fos 

l’usuari el que realitzés la inversió, en comptes de ser el promotor el que l’ha d’incloure dins 

dels seus costos. 

3.1. Indicadors econòmics 

Existeixen diferents indicadors que poden tenir una gran utilitat a l’hora de prendre 

les decisions corresponents. Els principals són: la liquiditat i a la rendibilitat.  

La liquiditat és la capacitat de transformar els actius en diners i la rapidesa amb la 

que els actius generen fons. Un indicador de la liquiditat és el Pay Back o període de 

recuperació de la inversió inicial (Equació D3.1). 

0
0

=∑
=

T

t
tQ      (Eq. D3.1) 

On:  

 T és el període de retorn 

 Qt és el flux de caixa de l’any t. 

La rendibilitat està associada amb la capacitat de generar un rendiment econòmic. 

Els indicadors de la rendibilitat són el VAN i TIR. El Valor Actual Net (VAN) (Equació D3.2) 
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és el valor actualitzat de tots els rendiments. Si és positiu vol dir que el projecte cobreix tots 

els costos, si és negatiu que el projecte no és rentable i en cas que fos igual a zero la 

rendibilitat seria la mateixa que la de col·locar els fons invertits a un determinat interès. La 

Taxa Interna de Rendibilitat (TIR) (Equació D3.3)es correspon amb la taxa de descompte 

dels fluxos de caixa que anul·len el VAN. 
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On: 

 Qt és el flux de caixa del període t. 

 n és l’horitzó econòmic del projecte. 

 k és la taxa de descompte o cost del capital. 
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On r = TIR 

Per a calcular la rendibilitat i la liquiditat s’utilitzen les dades de la Taula D3.1, 

obtenint com a resultat: 

• VAN = 3.625,53 € 

• TIR = 2,43 %  

• Pay – Back = 20 anys 

Amb un horitzó a 25 anys, aquest projecte és rendible ja que el VAN és positiu i el 

TIR és superior a la taxa de cost de capital (k = 2%; Euribor actual 1,2%). 

Si en comptes de ser una obra nova es tractés de un projecte per a un edifici 

existent, s’hauria de realitzar un disseny més auster, augmentar la superfície de captació per 

a tenir una major cobertura solar i així obtenir més beneficis, ...etc ja que el període de 

retorn és elevat tenint en compte el temps de vida de la instal·lació. 
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3.2. Justificació dels càlculs 

En els següents apartats s’explica de forma detallada la metodologia emprada per a 

obtenir els números de la taula D3.1. 

3.2.2. Inversió inicial 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 2, els preus utilitzats per a realitzar el càlcul del 

pressupost, són extrets d’una base de dades de l’Institut de Tecnologies de la Construcció de 

Catalunya, pel que els preus que apareixen són orientatius i fàcilment rebaixables fins a un 

25%. 

En aquest cas s’ha suposat una rebaixa en el pressupost del 20%. 

Pressupost:   74.460,41 € 

Rebaixa (20%): -14.892,08 € 

Inversió inicial:   59.568,33 € 

3.2.3. Estalvi anual 

L’estalvi anual correspon a la quantitat de diners que l’usuari deixarà de pagar a la 

companyia subministradora de gas, pel fet d’escalfar l’aigua mitjançant l’energia obtinguda de la 

instal·lació solar. 

L’energia aportada per la instal·lació solar és la que deixa de proporcionar l’equip 

convencional. En aquest cas: 50.361,71 kWh. 

Suposant un rendiment de la caldera del 85%, per aconseguir aquesta energia 

mitjançant gas natural s’utilitzarien: 50.361,71 kWh / 0,85 = 59.249,07 kWh. 

La companyia subministradora de gas ens factura per kWh. Els usuaris de l’edifici 

d’estudi s’hauran d’acollir a la tarifa T.2. (Taula D3.2), ja que segons la Comissió Nacional 

d’Energia (CNE) s’acullen a aquesta tarifa els usuaris que disposen de: cuina de gas natural, 

aigua calenta i calefacció. 
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Nivell de consum de referència Terme fix 
Euros/client_mes

Terme variable 
Cent. Euros/kWh

T.1. Consum inferior o igual a 5.000 
kWh/any 3,90 4,444219

T.2. Consum superior a 5.000 kWh/any i 
inferior o igual a 50.000 kWh/any 7,84 3,880019

 

Taula D3.2. Tarifes d’últim recurs en vigor des del 1 d’abril de 2010 (Font: CNE). 

Només s’ha de tenir en compte el terme variable de la tarifa, ja que tot i tenir aportació 

solar, s’utilitza la caldera per a la calefacció, cuinar, ...etc. L’energia solar complementa, no 

substitueix. Per tant, es continuarà tenint el terme fix hi hagi instal·lació o no.  

La companyia de gas mesura els m3 de gas natural consumits i els multiplica per un 

factor de conversió (1m3 = 11,627 kWh) per a transformar-los en gas natural. Si tenim en 

compte que el PCI del gas natural és 9000 kcal/m3, es pot calcular els m3 de gas necessaris per 

a obtenir l’energia útil desitjada: 

9000 kcal/m3 x 1 kWh / 860 kcal = 10,47 kWh/m3  

 59.249,07 kWh x 1m3 / 10,47kWh = 5.658,94 m3 → real gastats 

En canvi, a l’usuari se li facturarà: 5.658,94 m3 x 11,627 = 65.796,46 kWh (més dels 

realment utilitzats), el que serien 2.552,92 €. 

Aquest flux de caixa s’actualitzarà any a any com a conseqüència de la inflació del gas 

natural. Com que els combustibles sempre augmenten més que la inflació general, i la previsió 

pel 2010 diu que serà de l’ordre del 2,29%, s’agafa com a valor d’inflació un 3% i un 4% per al 

gas. 

L’actualització de l’estalvi s’obté de multiplicar el del període anterior per 1,4. 

3.2.4. Manteniment 

La instal·lació estarà sotmesa a uns costos de manteniment, ja que s’ha de realitzar un 

contracte amb una empresa autoritzada. Tenint en compte que la superfície de captació de 

cada escala és inferior a 20 m2 i per tant, es realitzaran conjuntament en el moment de la 

inspecció anual,  les labors del pla de manteniment que tenen una freqüència de 6 i 12 mesos, 
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es suposa un cost anual per escala de 150 € (sense IVA) i per tant, els cost anual de 

manteniment serà de 600 €. 

Aquest valor s’actualitza anualment en funció  de la inflació que, com s’ha comentat a 

l’apartat anterior, es pren per valor un 3%. 
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