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Resum 
 

Aquest document conte la memòria econòmica relativa al treball efectuat, aquest conte el resum 

econòmic resultant d'executar el projecte dissenyat al treball. La memòria econòmica està dividida en 

dos blocs, primerament es desglossen tots els costos relatius a l'execució del projecte i finalment es du 

a terme un estudi econòmic on es calcula la seva viabilitat. 

El resum de costos està dividit en tres apartats, costos materials, costos d'estudi i costos d'instal·lació. 

En el primer bloc es calculen tots els costos materials dels elements necessaris per dur a terme el 

projecte, aquest es divideix entre els costos de fabricació de l'aerogenerador i la resta de costos de la 

instal·lació. En el segon apartat es calculen els costos relatius a l'estudi i disseny de la instal·lació, aquest 

son dividits entre treball d'oficina i treball d'enginyeria. Finalment l'últim apartat conte els costos 

d'instal·lació. 

En el segon bloc es calcula quina és la viabilitat econòmica del projecte, es calculen diferents factors 

com poden ser els guanys anuals, el PAYBACK o el VAN a diferents taxes. 
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1. Costos 

1.1. Costos materials 

 

Aerogenerador 

Concepte unitats/m/m2 

Preu per 
unitats/m/m2 Preu total 

Planxa d'alumini 5mm 6 m^2 12,00 € 72,00 € 

Eix d'acer 30x27x1,5mm (3m) 1 un. 25,00 € 25,00 € 

Tub quadrat acer 85x85x2mm 3,6 m 13,00 € 46,80 € 

Tub quadrat acer 50mm 3 m 7,00 € 21,00 € 

Tub quadrat acer 30mm 21 m 3,00 € 63,00 € 

Tub rectangular acer 
85x50mm 3m 8,00 € 24,00 € 

Tub rectangular acer 
95x30mm 5m 8,00 € 40,00 € 

Planxa acer 3mm 0,26575 m^2 20,00 € 5,31 € 

Soldadura 4m 0,56 € 2,24 € 

Cargol hexagonal DIN-933 
zincat 8.8 M12 16 un. 0,23 € 3,68 € 

Rosca M12 DIN934-8 
galvanitzada M 16 un.  0,12 € 1,92 € 

Alternador 600 24v 1 un. 80,00 € 80,00 € 

Coixinets de bloqueig 2 un. 8,00 € 16,00 € 

Set de politges d'alumini 1 un. 12,00 € 12,00 € 

TOTAL sense IVA     412,95 € 

IVA (21%)     86,72 € 

TOTAL amb IVA     499,66 € 
Taula 1: Costos materials de l’aerogenerador (Font: Pròpia) 
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Instal·lació eòlica 

Concepte unitats/m/m2 

Preu per 
unitats/m/m2 Preu total 

Aerogeneradors 30 un. 412,95 € 12.388,38 € 

Convertidor eòlic 30 un. 40,00 € 1.200,00 € 

Cablejat elèctric 180 m 1,54 € 277,20 € 

Vareta Roscada Zincada 1 Metro 
DIN 975 Qualitat 4.8 M12 48 un. 2,18 € 104,64 € 

Rosca M12 DIN934-8 galvanitzada  480 un. 0,12 € 57,60 € 

TOTAL sense IVA     14.027,82 € 

IVA (21%)     2.945,84 € 

TOTAL amb IVA     16.973,66 € 
Taula 2: Costos materials de la instal·lació (Font: Pròpia) 

*Les dades utilitzades per a realització d'aquests pressupostos han sigut extretes de catàlegs proporcionats per fabricants. Les 

dades han sigut modificades posteriorment per tal de coincidir amb els costos esperats en obtenir aquests materials a l'engròs. 
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1.2. Costos d’estudi 

 

Hores tècniques 
Concepte Persones Hores/per. €/hora (amb IVA) Cost total 

Hores d'enginyeria 1 100 25,00 € 2.500,00 € 

Hores d'oficina 1 10 16,00 € 160,00 € 

TOTAL       2.660,00 € 
Taula 3: Costos d'estudi (Font: Pròpia) 

*El còmput total d'hores ha sigut realitzat tenint en compte les hores dedicades per al disseny del projecte per part de l'estudiant 

i les hores esperables si el disseny fos realitzat per un professional. 
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1.3. Costos d’instal·lació 

 

Hores d'instal·lació i muntatge 

Concepte Persones Hores/per. 
€/hora (amb 
IVA) Cost total 

Mecanitzat planxa d'alumini 5mm 2 5 16,00 € 160,00 € 

Mecanitzat i muntatge de l'estructura de suport 2 7,5 16,00 € 240,00 € 

Mecanitzat i muntatge de l'estructura base 2 7,5 16,00 € 240,00 € 

Instal·lació aerogenerador a la localització 
designada 4 20 16,00 € 1.280,00 € 

Cablejat i connexió 4 4 16,00 € 256,00 € 

TOTAL       2.176,00 € 
Taula 4: Costos d’instal·lació (Font: Pròpia) 

*El còmput total d'hores d'instal·lació i el nombre de treballadors ha sigut aproximat a valors sensats i factibles. 
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1.4. Costos totals 

 

Cost instal·lació eòlica 
Concepte Cost 

Cost material 16.973,66 € 

Hores d'enginyeria 2.500,00 € 

Hores d'oficina 160,00 € 

Instal·lació i muntatge 2.176,00 € 

TOTAL 21.809,66 € 
Taula 5: Costos totals de la instal·lació (Font: Pròpia) 

 
Gràfic 1: Aportació percentual de cada component al cot total de l’aerogenerador 

 
Gràfic 2: Aportació percentual de cada cost en el total del projecte (Font: Pròpia) 
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2. Estudi econòmic 

A continuació es mostra l'estudi econòmic, on es comprovarà la viabilitat econòmica del projecte. 

El primer pas és calcular quins són els preus de l'energia elèctrica. Aquí es poden diferenciar dos valors, 

els quals serviran per a calcular diferents escenaris. Econòmicament parlant podem calcular els 

beneficis extrets d'aquesta energia com als beneficis de la venda d'aquesta energia utilitzant el preu 

estipulat per a la venda d'energia eòlica i també es poden calcular quins serien els estalvis obtinguts en 

utilitzar aquesta energia en comptes de la subministrada per les companyies de la llum, realitzant el 

càlcul amb els preus proporcionats per les diferents empreses distribuïdores d'energia. 

Primerament es calcula el preu mitjà estipulat per diferents companyies distribuïdores l'any 2019. Els 

preus obtinguts són els següents: 

Preu kWh 2019 

Endesa 0,1255 

EDP 0,1429 

IBERDROLA 0,18 

podo 0,135 

Factor energia 0,1386 

MITJANA 0,1444 

Taula 6: Preus energia elèctrica contractada l'any 2019 (Font: tarifasgasluz.com) 

Després es calcula el preu de venda de l'energia, aquest preu es calcula a partir de les dades de la 

facturació eòlica. Obtenim el total de l'energia distribuïda l'any 2017 i el benefici per la facturació de 

l'energia eòlica. Finalment obtenim que el preu mitjà de l'energia eòlica facturada l'any 2017, el qual 

és: 

Facturació energia eòlica 2017 

Energia eòlica distribuïda 2017 (kWh) 47593000000 

Benefici eòlica (€) 3856000000 

Preu venda eòlica 0,081020318 
Taula 7: Dades facturació energia eòlica 2017 (Font: Energías renovables) 

Un cop obtinguts els preus de l'energia es procedeix a crear una taula amb les diferents variables 

necessàries per a calcular el balanç econòmic anual. En aquesta taula a part dels preus de l'energia 

també s'inclouen l'energia generada anual, les inversions i els costos anuals. 

L'energia produïda és la calculada al projecte, és a dir, 15085,247 kWh anuals. S'ha considerat que la 

generació serà homogènia al llarg del temps. 
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Les inversions són els costos relatius a l'execució de la instal·lació els quals han sigut calculats al primer 

apartat d'aquest document, aquesta inversió serà realitzada en la seva totalitat l'any 0 de l'estudi, ja 

que la vida útil de l'estructura és molt superior a la dels components elèctrics, aquests seran canviats 

al cap de 25 anys, és per això que també hi haurà una inversió anual l'any 26 de l'estudi. 

Finalment s'han considerat uns costos anuals de 60 €, els quals són deguts a labors de manteniment 

dels aerogeneradors. 

Així doncs la taula de balanços queda: 

 

Anys 0 1 2 3 4 -> 26 -> 50 

 
Generació anual (kWh) 

 
0 15085,247 15085,247 15085,247 15085,247   15085,247   15085,247 

Inv. Inicial anual (€) 21809,66 0 0 0 0   5480,09   0 

Preu venda (€) 0 0,08102032 0,08102032 0,08102032 0,08102032   0,08102032   0,08102032 

Benefici venda (€) 0 1222,21151 1222,21151 1222,21151 1222,21151   1222,21151   1222,21151 

Preu compra (€) 0 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444   0,1444   0,1444 

Benefici estalvis (€) 0 2178,30967 2178,30967 2178,30967 2178,30967   2178,30967   2178,30967 

Costos anuals (€) 0 60 60 60 60   60   60 

Guany venda (€) -21809,66 1162,21151 1162,21151 1162,21151 1162,21151   -4317,87849   1162,21151 

 
Guany estalvis (€) 

 
-21809,66 2118,30967 2118,30967 2118,30967 2118,30967   -3361,78033   2118,30967 

Taula 8: Taula de balanços anuals (Font: Pròpia) 

Obtenim per tant que els beneficis anuals obtinguts de la venda d'electricitat són de 1162,21 €, per 

altra banda els relatius a l'estalvi equivalent d'un habitatge són de 2118,31 €. 

Amb aquestes dades podem obtenir el Playback de la instal·lació, és a dir, el període de retorn de la 

inversió inicial.  

ANYS (Venda) 18,76 

ANYS (Estalvis/Compra) 10.29 

Taula 9: PAYBACK (Font: Pròpia) 
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Obtenim que el període de retorn si la instal·lació és utilitzada per a la venda d'energia, aquesta trigaria 

18,76 anys, no obstant si aquesta s'utilitzés per subministrar energia a consumidors directament, 

aquesta tindria un període de retorn de 10,29 anys. 

A partir de la taula calculada anteriorment es calcula quin serà el guany net al cap de 25 i 50 anys 

utilitzant els dos tipus d'ingrés que s'han tingut en compte en aquest estudi. Aquest VAN serà calculat 

per a diferents taxes, per tal de veure quina sèrie el valor en diferents escenaris. Els resultats obtinguts 

són els següents: 

 

  
Taxa 

VENDA (25 
ANYS) 

VENDA (50 
ANYS) 

ESTALVIS (25 
ANYS) 

ESTALVIS (50 
ANYS) 

VAN 
(0%) 

0 7.245,63 € 30.820,82 € 31.148,08 € 78.625,73 € 

VAN 
(1%) 

0,01 3.748,42 € 19.320,42 € 24.596,24 € 56.424,71 € 

VAN 
(2%) 

0,02 863,45 € 11.212,18 € 19.163,79 € 40.667,13 € 

VAN 
(3%) 

0,03 -1.526,12 € 5.390,95 € 14.637,65 € 29.274,62 € 

VAN 
(4%) 

0,04 -3.512,98 € 1.135,16 € 10.848,79 € 20.884,28 € 

VAN 
(5%) 

0,05 -5.170,97 € -2.032,04 € 7.662,55 € 14.591,25 € 

Taula 10: VAN dels diferents escenaris proposats (Font: Pròpia) 

Obtenim que utilitzant el preu de venda els beneficis màxims esperables serien de 7.245,63 € per a 

l'escenari amb taxa del 0% i 25 anys i 30.820,82 € per al mateix escenari a 50 anys. No obstant en 

augmentar la taxa trobem que la instal·lació deixa de ser viable en alguns dels escenaris. 

Utilitzant el preu de compra els beneficis màxims esperables serien de 31.148,08 € € per a l'escenari 

amb taxa del 0% i 25 anys i 78.625,73 € € per al mateix escenari a 50 anys. Utilitzant aquest preu trobem 

que aquests són viables per a tots els escenaris proposats. 
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A continuació es mostra gràficament l'evolució del VAN per aquests escenaris: 

 
Gràfic 3: Evolució VAN per als diferents escenaris (Font: Pròpia) 
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