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1. Introducció 

En la memòria econòmica avaluar el costos totals del projecte, des de la fase d’estudi de viabilitat 

fins a la posada en marxa. Per això hi hauran partides que els seus costos seran més reals ja que 

s’han tocat de primera ma en la memòria tècnica com el disseny del hardware i altres partides que 

seran més aproximades com la posada en marxa. 

Els costos del prototip de proves s’afegiran en les costos totals ja que aquest pot fomentar la venta 

del prototip real i serà amortitzat fàcilment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cost del prototip 

Dins el cost del prototip es tindran en comte totes les partides necessàries per a plantejar, dissenyar, 

muntar i posar el marxa la instal·lació domòtica. A cada partida se li assignarà un nombre d’hores 

en funció del treball generat en la realització de la memòria tècnica, o per altra banda, del treball 

que pugui generar la instal·lació en l’habitatge i la seva posada en marxa proporcionalment. Es tindrà 

en compte la necessitat d’un tècnic per ajudar a l’enginyer sobretot en les partides del muntatge 

del prototip, els sensors i els actuadors en l’habitatge, així com, la posada en marxa de tot el sistema. 

Es tindran en compte dos preus per hora, un per a Enginyer amb poca experiència i un altre per al 

tècnic. El preu per hora de l’enginyer serà de 14€/h i el de tècnic de 12€/h.  

En els moments que el tècnic i l’enginyer treballin conjuntament, es reduiran hores de enginyer i 

per tant els costos sortiran proporcionalment més barats. 

 

2.1. Cost del temps dedicat a l’estudi de viabilitat de la instal·lació domòtica  

Dins l’estudi de viabilitat es contempla l’estudi de l’habitatge i la seva disposició geogràfica; clima, 

altura, hores de llum solar, orientació, etc. Tanmateix es tenen en compte el nombre d’habitacions, 

superfície i us d’aquestes. 

En segon lloc es plantegen solucions que puguin millorar l’eficiència energètica de l’habitatge en 

qüestió, es valores i finalment es fa l’elecció de les més viables i per tant les que confeccionaran la 

instal·lació domòtica. 

Per aquesta partida es consideren dues setmanes de treball que són 80 hores , realitzat per el 

Enginyer. Per tant els seus costos són de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 ·
𝑝𝑟𝑒𝑢

ℎ
= 80 · 14 = 1.120 €  ( 1) 

 

2.2. Cost del temps dedicat al disseny del hardware 

En el disseny del hardware es considera tant el propi disseny com les simulacions per assegurar que 

funcioni en la posada en marxa, és la part més complicada i important del projecte. 

Per aquesta partida es considera sis setmanes d’Enginyer que equival a 240 hores. Per tant els seus 

costos són de: 



𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 ·
𝑝𝑟𝑒𝑢

ℎ
= 240 · 14 = 3.360 €  ( 2) 

 

2.3. Cost del temps dedicat al disseny del software 

Per al disseny del software es te en compte sobretot el disseny del diagrama de flux d’acord amb 

les exigències del client i amb els resultats de l’estudi de viabilitat per tenir una aproximació de la 

funcionalitat del sistema domòtic. També es tindrà en compte una primera versió del software, però 

no la definitiva ja que acabarà de ser perfilat durant la posada en marxa.  

Per aquesta partida es considera una durada de 3 setmanes d’Enginyer que equival a 120 hores. Per 

tant els seus costos són de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 ·
𝑝𝑟𝑒𝑢

ℎ
= 120 · 14 = 1.680 €  ( 3) 

 

2.4. Cost del temps dedicat al muntatge del sistema  

Dins el muntatge del sistema es tindrà en compte el muntatge de les plaques per als diferents 

microcontroladors que ho durà a terme l’enginyer i per altra banda el muntatge, instal·lació dels 

sensors i actuadors i el cablejat dins l’habitatge que ho durà a terme el tècnic. 

Per aquesta partida es tindran en compte una setmana i mitja d’Enginyer, que equivalen a 60 hores 

i tres setmanes de Tècnic, que equivalen a 120 hores. Per tant els seus costos són de:  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 ·
𝑝𝑟𝑒𝑢

ℎ
= 60 · 14 + 120 · 12 = 2.280 €  ( 4) 

 

 

 

2.5. Cost del temps dedicat a la posada en marxa  

La posada en marxa es durà a terme per l’Enginyer i el Tècnic conjuntament. L’Enginyer 

s’encarregarà de fer les modificacions necessàries en el software i el tècnic de supervisar el correcte 

funcionament de cada element de la instal·lació després de cada modificació. 



Per aquesta partida es tindrà en compte una setmana tant de Enginyer com de Tècnic, que són 40 

hores de cada un. Per tant els seus costos són de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 ·
𝑝𝑟𝑒𝑢

ℎ
= 40 · 14 + 40 · 12 = 1.040 €  ( 5) 

 

  

2.6. Cost del temps dedicat a l’elaboració de documentació  

Per l’elaboració de la documentació es tindrà en compte la legalització de la instal·lació i l’elaboració 

del manual d’usuari per part de l’enginyer. 

Per aquesta partida en tindran en compte dues setmanes de treball per part de l’Enginyer, que són 

80 hores. Per tant els seus costos són de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 ·
𝑝𝑟𝑒𝑢

ℎ
= 80 · 14 = 1.120 €  ( 6) 

 

2.7. Cost dels materials  

En aquest apartat es farà un recompte del preu dels sensor i actuadors de la instal·lació domòtica, 

així com els components per a la fabricació dels tres tipus de plaques: microcontrolador principal, 

microcontrolador secundari i control de temperatura. 

Per a components petits i barats com resistències o condensadors es calcularà el preu 

conjuntament, sense separar-los en diferents valors, ja que a l’escala del projecte es poden ometre 

les petites variacions de preu. 

 

 

2.7.1. Sensors i actuadors  

Element Marca Model Unitats Preu Unitari(€) Total(€) 

Sensor de finestra 
oberta 

OMRON GLS-1 11 39,74 437,14 

Motor persiana Jarolift 
10050345 SL45 

50/12 
10 52,99 529,9 

Sensor de 
presencia 

Schneider 
ARGUS 

MTN578469 
11 119,83 1.318,13 



Sensor de 
temperatura 

Texas 
Instruments 

LM35DZ 8 1,83 14,64 

Radiador elèctric Facula Sèrie Z (1800W) 8 276,45 2.211,6 

Llum LED Philips 8W 11 5,95 65,45 

Sensor de llum 

exterior 
LPRS N5AC501085 3 1,75 5,25 

Total(€) 4.582,11 

IVA 21%(€) 968,34 

Total (IVA)(€) 5.544,35 

Taula 1: Cost dels sensors i actuadors 

 

2.7.2. Placa microcontrolador principal  

Component Valor Unitats Preu unitari(€) Total(€) 

Resistència  Varis 34 0,05 1,70 
Condensador Varis 8 0,5 4,00 

Díode 1N4004 13 0,22 2,86 
Porta-piles 12mm 1 0,84 0,84 

Rellotge temps 
real 

X1205 1 3,82 3,82 

Expansor de bus 
I2C 

82B715TD 1 1,62 1,62 

Connector 2 pins 20 0,21 4,22 
Connector 8 pins 1 0,84 0,84 

Relé Finder/sèrie 32 13 3,54 46,02 

Optoacoblador ILQ620 2 3,28 6,56 
Polsador  NO 1 1,30 1,30 

Transistor BD337 13 0,19 2,47 
Pantalla LDC 16 x 02 1 11,97 11,97 

Controlador I2C PCF8574T 1 1,11 1,11 
Teclat matricial 4 x 4 1 5,54 5,54 

Microcontrolador PIC18F4620 1 9,09 9,09 

Oscil·lador 20MHz 1 0,86 0,86 
Oscil·lador 32.768 kHz 1 5,35 5,35 

PCB 220 x 160 1 14,18 14,18 

Total(€) 124,35 

IVA 21%(€) 26,11 

Total (IVA)(€) 150,46 

Taula 2: Cost de la placa del microcontrolador principal 

 



2.7.3. Placa microcontrolador secundari  

Component Valor Unitats Preu unitari(€) Total(€) 

Resistència  Varis 47 0,05 2,35 
Condensador Varis 9 0,5 4,50 

Díode 1N4004 20 0,22 4,40 
Amplificador 
Operacional 

AD825R 3 4,45 13,35 

Expansor de bus 
I2C 

82B715TD 1 1,62 1,62 

Connector 2 pins 31 0,21 6,51 

Relé Finder/40.31 3 8,11 24,33 
Relé Finder/sèrie 32 17 3,54 60,18 

Optoacoblador ILQ620 2 3,28 6,56 

Polsador  NO 1 1,30 1,30 
Transistor BD337 20 0,19 3,80 

Microcontrolador PIC18F4620 1 9,09 9,09 
Potenciòmetre 10k 3 4,80 14,40 

Oscil·lador 20MHz 1 0,86 0,86 
PCB 300 x 270 1 24,42 24,42 

Total(€) 177,67 

IVA 21%(€) 37,31 

Total (IVA)(€) 214,98 

Taula 3: Cost de la placa del microcontrolador secundari 

 

2.7.4. Placa control de temperatura  

Component Valor Unitats Preu unitari(€) Total(€) 

Resistència  Varis 16 0,05 0,80 
Condensador Varis 3 0,5 1,50 

Amplificador 
Operacional 

AD825R 1 4,45 4,45 

Expansor de bus 
I2C 

82B715TD 1 1,62 1,62 

Connector 2 pins 4 0,21 0,84 
Connector 8 pins 1 0,84 0,84 

Triac BT136 1 0,53 0,53 

Opto triac  IL420 1 3,19 3,19 
Polsador  NO 1 1,30 1,30 

Pantalla LDC 16 x 02 1 11,97 11,97 
Controlador I2C PCF8574T 1 1,11 1,11 

Teclat matricial 4 x 4 1 5,54 5,54 
Microcontrolador PIC18F2580 1 9,09 9,09 



Oscil·lador 20MHz 1 0,86 0,86 

PCB 80 x 80 1 1,80 1,80 

Total(€) 45,44 

IVA 21%(€) 9,54 

Total (IVA)(€) 54,98 

Taula 4: Cost de la placa del control de temperatura 

Per aquesta partida al haver-hi vuit plaques de control de temperatura el seu cost total serà de 

439,86€.  

 

2.8. Expeses generals  

En aquest apartat es tindran en compte costos generals del manteniment del despatx de l’Enginyer 

com electricitat o Internet i per altra banda desplaçaments i dietes durant la fase de muntatge i 

posada en marxa tant de l’Enginyer com del Tècnic. 

Per aquesta partida s’ha fet un cost aproximat total de 5.000€. 

 

2.9. Cost del prototip de proves  

Component Valor Unitats Preu unitari(€) Total(€) 

Resistència Varis 28 0,05 0,80 

Condensador Varis 3 0,5 1,50 
Amplificador 
Operacional 

TL074CN 1 0,60 0,60 

Descodificador 
1 a 4 

CD4555BE 1 0,68 0,68 

Motor pas a pas 28BYJ-48 4 1,97 7,88 

LDR GL5528 2 0,26 0,52 
Sensor de 

temperatura 
LM35DZ 1 1,83 1,83 

Resistència 
tèrmica 

25W/47Ω 1 0,70 0,70 

LEDs Vermell/Blanc 5 0,22 1,10 

Connector 2 pins 13 0,21 2,73 

Connector 8 pins 1 0,84 0,84 
Jumper 2 pins 2 0,19 0,38 

Connector 
programador 

6 pins 1 1,11 1,11 

Transistor BC548 4 0,07 0,28 

Transistor BD137 5 0,23 1,15 



Polsador NO 1 1,30 1,30 

Pantalla LDC 16 x 02 1 11,97 11,97 
Controlador I2C PCF8574T 1 1,11 1,11 

Teclat matricial 4 x 4 1 5,54 5,54 
Microcontrolador PIC18F2580 1 9,09 9,09 

Oscil·lador 20MHz 1 0,86 0,86 

PCB 150 x 105 1 8,35 8,35 
Maqueta Fusta 1 15,00 15,00 

Total 75,32 

IVA 21% 15,82 

Total (IVA) 91,14 

Taula 5: Cost del prototip de proves 

 

2.10. Cost total del projecte 

 

Per tant el cost total del projecte serà la suma de totes les partides anteriors: 

Partida Cost 

Cost del temps dedicat a l’estudi de viabilitat 

de la instal·lació domòtica 
1.120,00 

Cost del temps dedicat al disseny del hardware 3.360,00 

Cost del temps dedicat al disseny del software 1.680,00 

Cost del temps dedicat al muntatge del 

sistema 
2.280,00 

Cost del temps dedicat a la posada en marxa 1.040,00 

Cost del temps dedicat a l’elaboració de 

documentació 
1.120,00 

Sensors i actuadors 5.544,35 

Placa microcontrolador principal 150,46 

Placa microcontrolador secundari 214,98 

Placa control de temperatura 439,86 

Prototip de venda 91,40 

Expeses generals 5.000,00 

Total 22.041,00 

Taula 6: Cost total del projecte 

 



3. Cost d’una producció seriada 

En cas que es fes una producció seriada per intentar recuperar el cost del prototip inicial i fins i tot 

treure’n profit s’ha de marcar un preu de venda per a cada unitat.  

Es tindrà en compte que el prototip s’ha dissenyat per a una casa en concret i per tant en altres 

habitatges serà diferent i pot implicar costos extres de enginyeria, per altra banda el sistema es molt 

escalable al estar dividit en diferents mòduls, per tant el costos extres de Enginyeria no es contaran 

en aquest apartat i s’inclouran en un marge de benefici per a cada unitat.  

Per tant per al cost unitari de cada unitat del nostre producte, nomes es tindran en compte els 

apartats 2.4, 2.5 i 2.7 dedicats al muntatge del sistema, la posada en marxa i el preu dels 

components. El cost unitari surt a un preu de 9.669,65 €. 

 

Primer es calcula el preu base de venda de casa unitat sense marge de benefici, es considerarà de 

fabricar una partida de 100 unitats: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎(0%) =
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝 + 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 · 𝑛

𝑛
=  9.890,07€  ( 7) 

 

A continuació se li aplica un marge de benefici per suplir costos exprés que puguin sorgir per a 

petites modificacions de la instal·lació, aquest serà del 33% com s’acostuma a fer en instal·lacions 

de aquest caire. 

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎(33%) = 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎(0%) · 1,33 = 13.153,78€ ( 8) 

 

Per hi haurà un marge de 3.263,72€ per a gastar en despeses d’Enginyeria o modificacions abans de 

tenir pèrdues en alguna instal·lació. 


