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 Desenvolupament d’un sistema de gestió d’energia per a una microxarxa híbrida 

Capítol 1: 

Introducció 

En aquest document es presenta el cost econòmic de la realització del 

projecte Desenvolupament d’una sistema de gestió d’energia per a una 

microxarxa híbrida. Reflexa els costos de realització totals incloent els 

costos d’enginyeria, concepció i desenvolupament i costos associats 

(material, software, etc.). 

 



Capítol 2: 

Desglossament de 

costos          

Aquest capítol presenta el desglossament de totes les partides de la realització 

del projecte. 

2.1. Costos d’enginyeria 

Són els costos d’enginyeria del treball realitzat pel Director del projecte, el tècnic 

especialista i el programador informàtic. A continuació s’especifiquen les 

funcions de cada treballador: 

 Director del projecte: 

Encarregat de la definició dels objectius i abast del projecte, definir la 

metodologia de treball, decidir el mètode de resolució. Per altra banda, 

també s’ocupa de l’organització i planificació del projecte i el seguiment i 

control d’aquest. 

 Tècnic especialista: 

Encarregat de la cerca d’informació, de la decisió de les polítiques 

energètiques, de les funcions de l’EMS i del desenvolupament d’aquest. 

Encarregat de la tasca de desenvolupament dels diagrames d’estat i de 

flux i els seus posteriors refinaments. Finalment, també s’ocupa del 

predimensionament de la microxarxa d’An-Najah per permetre la 

simulació de l’EMS. 

 Programador: 

Encarregat de l’assistència al tècnic especialista en totes les eines 

informàtiques necessàries, com de la modelització de l’EMS mitjançant 

xarxes de Petri a partir dels diagrames de flux. 
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També és l’encarregat de la simulació de l’EMS una vegada se li han 

proporcionat els paràmetres de dimensionament de la microxarxa a 

aplicar a la localització i dels posteriors refinaments necessaris. 

Taula 15. Desglossament dels costos totals d’enginyeria. 

Treballador Cost [€/h] Hores [h] Cost total [€] 

Director del projecte 50,00 200 10 000,00 

Tècnic especialista 32,00 120 3 840,00 

Programador 18,00 100 1 800,00 

Total   15 640,00 

2.2. Costos de documentació 

Són els costos del treball de mecanografia de la realització del document en els 

apartats de composició, impressió i revisió del director del projecte. 

Taula 16. Desglossament dels costos totals de documentació. 

Treballador Cost [€/h] Hores [h] Cost total [€] 

Director del projecte 50,00 20 1 000,00 

Tècnic especialista 32,00 60 1 920,00 

Mecanògraf 18,00 100 1 800,00 

Total   4 720,00 

2.3. Altres costos 

Costos indirectament associats a la realització del projecte però necessaris per a 

aquesta, com llicències, material d’oficina, documentació, etc. 

Taula 17. Desglossament dels costos totals addicionals. 

Concepte Cost total [€] 

Pack Office 2013 Professional 488,00 

Material d’oficina 40,00 

Impressió i enquadernat 70,00 

Total 598,00 

 

 

 



Capítol 3:                

Cost total 

El cost final de la realització del projecte suma: 

Taula 18. Costos totals. 

Concepte Cost total [€] 

Costos d’enginyeria 15 640,00 

Costos de documentació 4720,00 

Altres costos 598,00 

Subtotal 20 958,00 

IVA (21%) 4 401,18 

Total 25 359,18 

 

 


