ANNEX 1.18. Càlcul del cost anual per quadre amb tarifes i potències totalment optimitzades
Segons l’Estudi de millores energètiques realitzat, el consum futur teòric és de 396.814,52kWh
anuals.
El cost d’aquest consum ve donat per diferents factors relacionats amb la potència contractada i la
tarifa contractada.
L’Estudi realitzat calcula el cost anual en base a les tarifes contractades actuals per a cadascun dels
quadres i unes potències optimitzades fins al límit de la tarifa actual.
A la taula 41 de la memòria, pàgines 97 i 98, o bé també pàgines 28 i 29 del document de síntesis, es
pot veure, quadre a quadre, la tarifa i potència actual així com també la tarifa i potència utilitzada en el
càlcul futur.
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Seguidament es pot veure una taula del càlcul de cost de cada quadre en base el comentat:

Tal i com es pot comprovar, el cost futur anual en base al consum teòric esmentat anteriorment, les
tarifes actuals i les potències optimitzades per la tarifa actual, és de 82.080,35€ amb iva inclòs, és a
dir, 67.835,00€ sense iva.
El supòsit de càlcul de l’Estudi és molt conservador ja que realment, en la majoria de casos, la tarifa
també es pot optimitzar i en conseqüència, la potència a contractar també.
Seguidament, i de forma anàloga a l’anterior taula, s’ha calculat el cost amb el supòsit que es puguin
optimitzar totes les tarifes i totes les potències. S’ha utilitzat les tarifes i potències a contractar que
figuren a la mateixa taula 41 de la memòria de l’Estudi realitzat.
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Tal i com es pot veure, el cost anual iva inclòs és de 55.466,33€, és a dir, 45.839,94€ sense iva. Val a
dir que, com que a l’Adjudicatari se li demana un 5% extra d’estalvi mínim, realment, el cost anual

serà de 52.693,01€ iva inclòs, és a dir, 43.547,95€ sense iva. Així mateix, el consum anual haurà de
ser de 376.973,79kW.

