
 - 1 - 

ÍNDEX PRESSUPOST 

Índex Pressupost ........................................................................................ 1 

Capítol 1: Pressupost ............................................................................ 2 

1.1. Sistema de captació solar i climatització .......................................... 2 

1.1.1. Cost d’enginyeria .................................................................... 2 

1.1.2. Cost de materials adquirits ....................................................... 2 

1.1.3. Cost de muntatge .................................................................... 4 

1.1.4. Cost total instal·lació ACS i climatització. .................................... 4 

1.2. Instal·lació aerogenerador ............................................................. 4 

1.2.1. Costos d’enginyeria instal·lació aerogenerador ............................ 4 

1.2.2. Costos de materials adquirits .................................................... 5 

1.2.3. Costos mà d’obra muntatge ...................................................... 5 

1.2.4. Costos totals instal·lació aerogenerador ..................................... 5 

1.3. Costos totals instal·lació completa ................................................... 6 

1.4. Període d’amortització ................................................................... 6 

1.4.1. Període d’amortització instal·lació ACS i climatització ................... 6 

1.4.2. Període d’amortització instal·lació de l’aerogenerador .................. 7 

1.4.3. Període amortització conjunt instal·lació ..................................... 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom de l’autor  

 - 2 - 

CAPÍTOL 1:  

PRESSUPOST 

En aquest projecte es troben els apartats corresponents per la correcte 

elaboració del pressupost general. Queden definits en els següents punts: 

 

 Cost d’enginyeria, disseny i documentació  

 Cost materials adquirits  

 Muntatge  

Es valorarà cada un d’aquets punts separats per les 2 instal·lacions, per una part 

la instal·lació conjunta d’ACS i climatització, i per l’altra la instal·lació de 

l’aerogenerador. 

Finalment es mostra el període d’amortització conjunt de la instal·lació. 

1.1. Sistema de captació solar i climatització 

1.1.1. Cost d’enginyeria 

En aquest apartat es declaren els costos produïts per les hores de treball de 

l’enginyer tècnic. 

Taula 1.1.1 Cost d’enginyeria 

 

Concepte Hores Cost per hora[€/h] Cost total [€] 

Enginyer tècnic 200 25 5000 

  

Total+iva 5.900,00 € 

 

 

1.1.2. Cost de materials adquirits 

En aquest apartat es declaren els costos de tot el material emprat per ala 

construcció de la instal·lació solar i de climatització. 
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Taula 1.1.2 Cost de materials adquirits 

Concepte Model 

Unitat

s 

Cost per 

unitat[€] Total[€] 

Captador solar Ecosol AKU20 20 717 14340 

Suport captador Suport pla 20 59 1180 

Acumulador GX1000P 1 3850 3850 

Màquina d'absorció Climatewell cw10 1 15000 15000 

Terra radiant Diàmetre 20mm 474 2,95 1398,3 

Grapes terra radiant   300 0,3 90 

Canonades coure circuit primari Diàmetre 18mm 88 8,44 742,72 

Canonades coure circuit 

dissipació Diàmetre 22mm 48 11,08 531,84 

Conexionat flexible Diàmetre 18mm 34 21,44 728,96 

Aïllant terra radiant 12m 8 21,65 173,2 

Refrigerant Egloglycol  1 328 328 

Vas d'expansió 24 litres 24 SMF 1 35 35 

Vas d'expansió 12 litres 12 SMF 1 28 28 

Vas d'expansió 5 litres 5 SMF 1 23 23 

Intercanviador piscina Abatik 1 457 457 

Bomba1 SAN20/40-130 1 312 312 

Bomba2 CLP 402-2 1 770,3 770,3 

Bomba3 Wilo TOP 50/15 1 728,6 728,6 

Bomba4 SAN 40-120F 2 201,5 403 

Bomba5 SAN 40-120F 1 201,5 201,5 

Purgador 

Manual solar 

150ºC 2 8,8 17,6 

Vàlvula esfera 3/4" 34 7,27 247,18 

Termòmetre   5 20,59 102,95 

Vàlvula seguretat 

Tarades a 6 i 3 

bar 4 9,65 38,6 

Vàlvula antiretorn   13 7,35 95,55 

Te   14 1,21 16,94 

Vàlvula 3 vies motoritzada Rosca amb 3/4" 4 234,82 823,8 

Col·lector 2vies 3 12,11 36,33 

   

TOTAL 

42.500,37

€ 

   

Descompte 15% 

36.125,31

€ 

   

TOTAL + iva 

42.627,87

€ 
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1.1.3. Cost de muntatge 

En aquest apartat es desglossen els diferents costos pel muntatge de la 

instal·lació solar i de climatització. 

Taula 1.1.3 Cost de muntatge 

 

Concepte Hores Cost hora [€] Cost total[€] 

Muntatge captadors  12 20 240 

Muntatge Terra radiant 40 20 800 

Connexionat general 8 20 160 

Muntatge accessoris 16 20 320 

  

Total 1.520,00 € 

  

Total+iva 1.793,60 € 

 

1.1.4. Cost total instal·lació ACS i climatització. 

 

Taula 1.1.4. Cost total instal.lació ACS+Climatització 

 

Concepte Cost total[€] 

Costos d'enginyeria 5900,00 

Costos adquisició material 42627,87 

Costos mà d'obra muntatge 1793,60 

Total iva incl. 50.321,47 € 

 

 

1.2. Instal·lació aerogenerador 

1.2.1. Costos d’enginyeria instal·lació aerogenerador 

 

Taula 1.2.1. Costos d’enginyeria aerogenerador 

Concepte Hores Cost per hora[€/h] Cost total [€] 

Enginyer tècnic 40 25 1000 

  

Total+iva 1.180,00 € 
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1.2.2. Costos de materials adquirits 

 

Taula 1.2.2 Costos materials 

Concepte Model 

Unitat

s 

Cost per 

unitat[€] Total[€] 

Aerogenerador  

Enair  

3500W 1 7990,00 7.990,00 € 

Resistències de descàrrega 

Enair  

3500W 1 404,00 404,00 € 

Inversor 

Enair  

3500W 1 2990,00 2.990,00 € 

Torre de sutentació 

aerogenerador.   1 1990,00 1.990,00 € 

Cablejat coure  1,5mm^ 50 1,34 67,00 € 

   

Total 

13.441,00 

€ 

   

Total +iva 

15.860,38 

€ 

 

 

1.2.3. Costos mà d’obra muntatge 

Taula 1.2.3 Costos mà d’obra aerogenerador 

Concepte Hores Cost hora [€] Cost total[€] 

Muntatge Torre 24 20 480 

Muntatge inversor 8 20 160 

Connexionat general 8 20 160 

Muntatge sistema control 8 20 160 

  

Total 960 

  

Total + iva 1132,8€ 

1.2.4. Costos totals instal·lació aerogenerador 

 

Taula 1.2.4. Costos totals instal.lació aerogenerador 

Concepte Cost total[€] 

Costos d'enginyeria 1180,00 

Costos adquisició material 15860,38 

Costos mà d'obra muntatge 1132,80 

Total iva incl. 18.173,18 € 
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1.3. Costos totals instal·lació completa 

Taula 1.3.1 Costos totals instal.lació 

Concepte Cost [€] 

Costos instal·lació solar+ climatització 50321,47 

Costos Instal·lació aerogenerador 18173,18 

TOTAL iva incl. 68.494,65 € 

 

 

 

 

1.4. Període d’amortització 

En aquest apartat es realitza el càlcul del període d’amortització de les dues 

instal·lacions per separat, i finalment el càlcul conjunt. Per obtenir el període 

d’amortització s’ha emprat la equació 6.4. 

 P=
 

 
     (1.4) 

 On P correspon al període de retorn en anys. 

 On I correspon a la inversió feta a la instal·lació en euros. 

 On F correspon als beneficis anuals aportats per la instal·lació en euros. 

Per a un càlcul més aproximat del període d’amortització, s’han tingut en compte 

un augment del preu del kWh tant en gas natural com en electricitat 

corresponent al 3% anual. S’ha escollit aquest percentatge perquè tot hi ser mol 

difícil especular sobre com augmentaran els preus degut a la dificultat cada cop 

major d’obtenir grans jaciments de gas natural o altres combustibles fòssils en el 

cas del proveïment elèctric, amés influenciat per la forta pujada de la demanda 

de països emergents que es preveu facin encarir el preu dels diferents recursos 

fòssils, així doncs un 3% correspon aproximadament a la inflació anual a la que 

s’ha vist sotmès el conjunt de l’estat, per la qual cosa ha semblat una xifra 

coherent per a la realització de l’estudi.  

Amés s’inclou per a cada instal·lació i per al conjunt, l’estalvi en kg de CO2 que 

produirien les instal·lacions. 

 

1.4.1. Període d’amortització instal·lació ACS i climatització 

Per realitzar el càlcul del període d’amortització de la instal·lació d’ACS i de 

climatització s’ha obtingut el total d’energia produïda a través dels captadors 

solars fent un total de 12510,80kWh anuals, i s’ha emprat un cost del gas 
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natural actualment instal·lat a la vivenda de 0,0469€/kWh, la qual cosa suposa 

un estalvi anual de 587,38€. I el cost total de la instal·lació és de 50321,57€, així 

doncs aplicant la equació(6.4) i tenint en compte un increment del 3% anual del 

preu del gas , s’obté una amortització en 44 anys, però que queda clar que 

depenen del cost del gas natural en els pròxims anys aquest període podria 

veure’s molt retallat. 

Taula 1.4.1. Període d’amortització instal.lació ACS i climatització 

Any 1 44 

Beneficis anuals 587,38 € 2.032,74 € 

Inversió 50.321,47 € 

 Pay-Back [anys] 45,00 

  

Vessant econòmica: 

 Cal remarcar que en aquest cas la instal·lació de climatització suposa un plus de 

confort i qualitat a la vivenda, ja que inicialment la vivenda no disposa de 

climatització a l’estiu.  

Tal hi com es pot veure es tracta d’un període d’amortització inviable, ja que tot 

hi que el que es el circuit de distribució i els captadors solars disposen de vides 

útils bastant llargues, no seria usual que la màquina d’absorció o els propis 

accessoris poguessin  tenir una vida útil tan llarga. 

Vessant ecològica: 

Per altra banda a l’altra vessant del projecte,la  ecològica, aquesta instal·lació 

suposa un estalvi anual de 4629kg de CO2, que per una vida útil mínima de la 

instal·lació de 15 anys suposaria un total de 69.434,9kg, el que ve a ser un total 

de 69,4 tones de CO2 no emeses a l’atmosfera. En aquesta vessant si que 

suposa realment un benefici mediambiental irrefutable. 

 

1.4.2. Període d’amortització instal·lació de l’aerogenerador 

Per a realitzar el càlcul del període d’amortització de la instal·lació de 

l’aerogenerador, s’ha obtingut en primer lloc l’estalvi anual que es mostra a la 

1.4.2.1. 

Taula 1.4.2.1 Estalvi anual per instal.lació aerogenerador 

 

Consum[kWh] Excedent[kWh] 

 

2704,38 8317 

Tarifa[€/kWh] 0,08 0,3135 

Estalvi[€] 216,3504 2607,3795 

 

Estalvi Total = 2823,72€ 

 

Així doncs aplicant la equació (1.4) també incloent un 3% d’increment del preu 

de la electricitat per cada any, s’obté el període d’amortització que es mostra a la 

taula 1.4.2.2. 



Nom de l’autor  

 - 8 - 

Taula 1.4.2.2 Període d’amortització instal.lació aerogenerador 

Any 1 

Beneficis anuals 2823,73€ 

Inversió 18173,18€ 

Pay-Back  6 

 

Vessant econòmica: 

En aquest cas tal hi com es mostra el període d’amortització és de tan sols 6 

anys, per tant econòmicament viable sonat que el fabricant estima la vida útil en 

més de 25 anys, per tant econòmicament parlant es tracta d’una instal·lació 

totalment viable, capaç de produir per ella sola beneficis empresarials molt 

positius, que al llarg de la seva vida útil podrien arribar a sumar un total de 

84686€. 

Vessant ecològica: 

En la vessant ecològica tal hi com s’ha argumentat anteriorment al realitzar 

l’anàlisi d’emissions de CO2 de cada combustible fòssil , l’estalvi anual de CO2 és 

de 1846,12 kg anuals, la qual cosa suposant una vida útil de 25 anys, un total de 

46153kg de CO2, o el que és el mateix 46,15 tones de CO2 no messes a 

l’atmosfera durant al vida útil de l’aerogenerador. 

 

1.4.3. Període amortització conjunt instal·lació 

El període d’amortització conjunt de la instal·lació sorgeix de la suma de l’estalvi 

anual de les dues instal·lacions, així com del cost total de la instal·lació, tal 

manera que aplicant la equació(6.4) s’obtenen els resultats mostrat a la taula 

6.4.3. 

Taula 1.4.3 Període d’amortització general 

Any 1 

Beneficis anuals 3.411,11 € 

Inversió 68.494,65 € 

Pay-Back 16 

Vessant econòmica: 

Tal hi com es pot veure el període d’amortització és de 16 anys, per la qual cosa 

tot hi que aproximadament en aquestes dates s’acabaria la vida útil d’alguns dels 

seus elements, molts altres que tenen un cost elevat com poden ser 

l’aerogenerador, els panells, el terra radiant...seguirien tenint una vida útil de 

entre 5 i 14 anys més depenen del component.  

Així doncs l’anàlisi conjunt de la instal·lació suposant una vida mitja conjunta de 

la instal·lació de vint anys,  produiria un estalvi econòmic de mitja d’uns quatre 

anys aproximadament, impulsat sobretot per l’aerogenerador, però que es veuria 

reduït  degut a la finalització de la vida útil d’alguns dels seus components, tot hi 

així l’anàlisi econòmic és positiu, i viable en el conjunt de la instal·lació. 
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Vessant ecològica: 

Pel que respecta a la vessant ecològica, l’èxit és absolut, ja que sumant l’estalvi 

d’emissions produïdes per les dues instal·lacions s’obtenen un total de 6575,1kg 

de CO2 anuals i un total  de 115,55 tones de CO2 deixades d’emetre a l’atmosfera 

al llarg de la vida útil de la instal·lació. Es tracta d’una dada importantíssima, ja 

que per fer una comparació fàcil equivaldria aproximadament al CO2 que emet un 

cotxe per exemple model Seat Leon 1.4Tsi(125CV) benzina de l’any 2010 durant 

un total de 796.896,6km. Aquest tipus de dada ajuda a comprendre com 

d’important és el benefici ecològic gràcies a aquesta instal·lació. 

 


