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1 Propòsit del document 

 

Aquest document té com a objectiu detallar els volums parcial i total dels costos 

associats al Treball Fi de Grau “Estudi per la certificació energètica de l’edifici 

TR30 del Campus Terrassa-UPC” del Grau en Tecnologies Industrials realitza en 

el centre Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de 

Terrassa. 

 

En aquest pressupost es tenen en compte els costos associats a les hores 

dedicades en cadascuna de les parts de l’estudi. En aquest cost s’inclou la 

presència del cost del programari així com la presència d’equips necessaris per a 

la realització de les diverses tasques. 
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2 Avaluació temporal i econòmica 

 

Per tal de detallar els costos associats a l’estudi en qüestió, es decideix detallar 

els costos parcials de cadascuna de les certificacions. També es decideix detallar 

els costos associats a l’anàlisi i comparació de dades per separat, realitzant una 

suma al final. Es realitza aquest desglossament perquè es considera important el 

fet de detallar cadascuna de les certificacions per separat. 

 

Es decideix detallar els costos segons l’ordre en què s’estructura la memòria. 

 

2.1 Certificació exhaustiva 

 

Aquests costos es divideixen en tres blocs. Dos referents a la modelització de 

l’edifici i un dedicat a l’adequació de resultats. Tots tres són tasques a realitzar pel 

tècnic certificador, amb un cost unitari de 25€/h, assumint que dins d’aquest valor 

ja s’inclouen els recursos necessaris per a la realització de les tasques. 

 

S’adjunta la taula següent per tal de veure el cost total associat a aquesta 

certificació: 

 Hores dedicades Cost unitari (€/h) Cost (€) 

Recollida, contrastat i 
tractament d'informació 

45 30,00 1350,00 

Introducció de dades a CE3X 
i simulació 

10 30,00 300,00 

Adequació de resultats i 
redacció de l'informe 

2 30,00 60,00 

    

  COST TOTAL 1710,00 

Taula 1. Detall de costos associats a la certificació exhaustiva. 

Els costos totals associats a la certificació exhaustiva, per tant, sumen un total de 

1710,00 €, mil set-cents deu euros. 
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2.2 Certificació bàsica 

 

De forma anàloga al detall de costos realitzat per la certificació exhaustiva, la 

certificació bàsica consta dels mateixos paràmetres a valorar i, per tant, s’opta per 

realitzar una segona taula amb la mateixa estructura: 

 Hores dedicades Cost unitari (€/h) Cost (€) 

Recollida, contrastat i 
tractament d'informació 

20 30,00 600,00 

Introducció de dades a CE3X 
i simulació 

7 30,00 210,00 

Adequació de resultats i 
redacció de l'informe 

2 30,00 60,00 

    

  COST TOTAL 870,00 

Taula 2. Detall de costos associats a la certificació bàsica. 

Per a la certificació bàsica, els costos totals associats a aquest estudi sumen 

870,00€, vuit-cents setanta euros. 

 

2.3 Certificació monitoritzada 

 

La certificació monitoritzada utilitza la mateixa estructura que les anteriors, 

presentant una característica especial; no hi ha ús del programa CE3X, així que 

aquest apartat no té costos associats.  

 Hores dedicades Cost unitari (€/h) Cost (€) 

Recollida, contrastat i 
tractament d'informació 

5 30,00 150,00 

Introducció de dades a CE3X 
i simulació 

- 30,00 - 

Adequació de resultats i 
redacció de l'informe 

20 30,00 600,00 

    

  COST TOTAL 750,00 

Taula 3. Detall de costos associats a la certificació monitoritzada. 

Així doncs, el cost total associat a la certificació monitoritzada s’eleva a 750,00€, 

set-cents cinquanta euros. 
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2.4 Anàlisi i comparació de resultats 

 

Un cop detallats els costos associats a cadascuna de les certificacions per separat, 

es procedeix a determinar el cost associat a l’anàlisi i comparació dels resultats, 

possiblement la part més important. 

 

Referent al cost de l’anàlisi i comparació de resultats, només es té en compte el 

total d’hores dedicades, que inclouen l’anàlisi de dades, la comparació d’aquestes 

i la determinació i redacció de conclusions. 

 

En la següent taula es detallen els costos associats a l’anàlisi a partir de les hores 

dedicades. 

 

 Hores dedicades Cost unitari (€/h) Cost (€) 

Anàlisi i comparació de 
resultats 

40 30,00 1200,00 

Taula 4. Detall de costos associats a l’anàlisi i comparació de resultats. 

El cost total associat a l’anàlisi i comparació de resultats és, per tant, de 1200,00€, 

mil dos-cents euros. 
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3 Cost total de l’estudi 

 

En aquest apartat es detalla el cost total de l’estudi a partir dels costos associats 

a cadascuna de les certificacions i els costos associats a l’anàlisi i comparació de 

resultats. 

 

Es procedeix a realitzar la suma dels costos detallats amb interioritat com es 

mostra en la taula següent. 

 

 Cost (€) 

Certificació exhaustiva 1710,00 

Certificació bàsica 870,00 

Certificació monitoritzada 750,00 

Anàlisi i comparació de 
resultats 

1200,00 

  

COST TOTAL DE L’ESTUDI 4530,00 

Taula 5. Detall del cost total de l’estudi. 

Un cop detallat el cost total de l’estudi, es procedeix a aplicar l’impost sobre el 

valor afegit (IVA) del vint-i-u per cent (21%). 

 

COST TOTAL DE L’ESTUDI 4530,00 € 

IVA 21% 951,30 € 

  

COST TOTAL DE L’ESTUDI 
(IVA 21%) 

5481,30 € 

Taula 6. Aplicació de l’IVA al cost total de l’estudi. 

Així doncs, el cost total de l’estudi “Estudi per la certificació energètica de l’edifici 

TR30 del Campus Terrassa-UPC” és de 5481,30€, cinc mil quatre-cents vuitanta-

un euros amb trenta cèntims. 


