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CAPÍTOL 1: 

COSTOS MATERIALS 

Qt Ref Descripció 

Preu 

unitari 

(€) 

Desc 

(%) 

Preu 

total 

(€) 

1 Cable Cable pla per a busos de dades 
de 50 conductors (unitats en 
metres) 

1,63 00 1,63 

1 Caixa Caixa de plàstic tipus ABS amb 
extrems d'alumini desmontables 
i guies de plàstic desmontables. 

Dimentsions (amplada x longitud 
x profunditat): 110 mm x 200 
mm x 46 mm. Model: Teko Snap 
Designer o similar. 

22,62 30 15,83 

1 Cargol Blister de 20 cargols de mètrica 
M3 de 20 mm d’acers. 

1,52 30 1,06 

9 C100n Condensador de 100 nF de 
capacitat, tensió màxima 
suportada de 63 V, construcció 
tipus “llentia”, de tipus ceràmic. 

0,04 30 0,23 

3 C100nT Condensador de 100 nF de 
capacitat, tensió màxima 
suportada de 35 V, construcció 

tipus “llentia”, de tipus 
electrolític de tàntal. 

1,15 30 2,41 

2 C15p Condensador de 15 pF de 
capacitat, tensió màxima 
suportada de 63 V, construcció 
tipus “llentia”, de tipus ceràmic. 

0,03 30 0,04 
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Qt Ref Descripció 

Preu 

unitari 

(€) 

Desc 

(%) 

Preu 

total 

(€) 

1 ConAlimF Connector d’alimentació per a 
tensions baixes, tipus femella, 
per a muntatges a l’aire (en 
cable), amb forat central de 2,5 
mm de diàmetre. 

1,22 30 0,85 

1 ConAlimM Connector d’alimentació per a 
tensions baixes, tipus mascle, 

per a muntatges en xassís 
(base), amb pin central de 2,5 
mm de diàmetre. 

0,85 30 0,60 

1 ConF10 Connector per cable pla per a 
busos de dades, tipus femella, 
de 10 contactes, per muntatges 
en circuits impresos (PCB). 

0,60 30 0,42 

2 ConF40 Connector per a cable pla per a 
busos de dades, tipus femella, 
de 40 contactes, per a 
muntatges en circuits impresos 
(PCB). 

1,54 30 2,17 

1 ConM10 Connector per cable pla per a 
busos de dades, tipus mascle, de 
10 contactes, per muntatges en 
circuits impresos (PCB). 

0,97 30 0,68 

1 ConM40 Connector per a cable pla per a 
busos de dades, tipus mascle, de 
40 contactes, per a muntatges 
en circuits impresos (PCB). 

1,80 30 1,26 

1 ConM40C Connector per a cable pla per a 
busos de dades, tipus mascle, de 
40 contactes, per a muntatges 
en circuits impresos (PCB), en 
forma acodada a 90 º. 

2,25 30 1,58 

1 Cristall Cristall de quars, tipus 
oscil·lador, freqüència 
d’oscil·lació de 4 MHz, 
encapsulat HC-49/S (baix perfil). 

0,30 30 0,21 

1 Descod Descodificador de 4 a 16 canals, 
de tecnologia CMOS compatible 
amb TTL, encapsulat Dual in Line 
(DIP). Model 74HC4514N, 

74HCT4514N, 54HC4514N, 
54HCT4514N o similar. 

0,81 30 0,57 

1 Díode Díode de senyal d’alta velocitat, 
temps d’obertura i tancat de 
menys de 4 ns, tensió màxima 
en inversa de 100 V, encapsulat 
tipus DO-35, model 1N4148 o 
similar. 

0,01 30 0,01 
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Qt Ref Descripció 

Preu 

unitari 

(€) 

Desc 

(%) 

Preu 

total 

(€) 

3 Display Display de 7 segments pel dígit 
més 1 segment pel punt, dígits 
de 10 mm d’altura, tipus ànode 
comú, color vermell alta 
eficiència, model Ledtech LA3941 
o similar. 

1,05 30 2,205 

9 Matriu Matriu de 5 columnes i 7 files de 
LEDs, 18 mm d’altura i 13 mm 
d’amplada, tipus ànode comú, 
color dels LEDs verd, model 
Kingbright TA07 o similar. 

2,07 0 18,63 

1 Micro Microcontrolador de 8 bits 
d’amplada de bus de dades i 16 
bits d’amplada de bus de 
programa, 40 terminals, 
memòria de programa tipus 
FLASH millorada, memòria de 
dades addicional tipus EEPROM, 
model Microchip PIC18F452 o 
similar. 

6,74 0 6,74 

1 PlacaCom Placa verge sensibilitzada 
positiva per una cara, material 
de suport de fibra de vidre, 
dimensions de 120 mm de 
longitud i 80 mm d’amplada. 

3,00 30 2,10 

1 PlacaPral Placa verge sensibilitzada 
positiva per una cara, material 

de suport de fibra de vidre, 
dimensions de 100 mm de 
longitud i 160 mm d’amplada. 

4,81 30 3,37 

1 PlacaVis Placa verge sensibilitzada 
positiva per les dues cares, 
material de suport de fibra de 
vidre, dimensions de 100 mm de 
longitud i 160 mm d’amplada. 

6,51 30 4,56 

9 Pulsador Polsador de contacte 
momentani, contactes d’alumini, 
potència màxima dissipada de 3 
VA, polsador quadrat de 7,5 mm 
d’altura i 5 mm de diàmetre, 
color blau, tipus P42, D6 o 

similar. 

0,99 30 6,24 

21 R10 Resistència de composició de 
carboni (carboni prensat) de 
10 Ω de resistència, tolerància 
de ± 5% i potència màxima 
dissipada de 0,25 W. 

0,02 30 0,29 
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Qt Ref Descripció 

Preu 

unitari 

(€) 

Desc 

(%) 

Preu 

total 

(€) 

9 R100k Resistència de composició de 
carboni (carboni prensat) de 
100 kΩ de resistència, tolerància 
de ± 5% i potència màxima 
dissipada de 0,25 W. 

0,02 30 0,13 

9 R10k Resistència de composició de 
carboni (carboni prensat) de 

10 Ω de resistència, tolerància 
de ± 5% i potència màxima 
dissipada de 0,25 W. 

0,02 30 0,13 

1 Sep30 Blister de 10 separadors 
d’alumini de 30 mm de llargada 
de mètrica M3, amb cap roscats 
tipus femella – femella. 

4,14 30 2,90 

2 Sep5 Coixinet usat pels trens de 
rodatge dels cotxes de scalextric, 
usats com a separadors de 5 mm 
de llargada i amb forat de per a 
cargols de mètrica M3. 

1,00 0 2,00 

1 Sòc24 Sòcol de plàstic tipus baquelita 
de 24 terminals d’alumini en 
posició Dual in Line (DIL), tipus 
simples (tous), per a muntatges 
en circuits impresos (PCB). 

0,39 30 0,27 

1 Sòc40 Sòcol de plàstic tipus baquelita 
de 40 terminals d’alumini en 
posició Dual in Line (DIL), tipus 

simples (tous), per a muntatges 
en circuits impresos (PCB). 

0,50 30 0,35 

1 Sòc40T Sòcol de plàstic tipus baquelita 
de 40 terminals d’alumini en 
posició Dual in Line (DIL), tipus 
tornejats (durs), per a 

muntatges en circuits impresos 
(PCB). 

0,714 30 0,50 

16 Trans Transistor d’unió bipolar (BJT) de 
canal NPN, per a ús general, 
tipus d’empaquetatge TO92, 
model 2N3904 o simlar 

0,08 30 0,896 

1 Varis Varis materials usats en la 

construcció del prototip, tals com 
estany, flux o pasta de 
soldadura, broques, etc. 

5,00 0 5,00 

   Subtotal 85,84 

   IVA (16 %) 13,73 

   TOTAL 99,58 
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CAPÍTOL 2: 

COSTOS 

D’ENGINYERIA 

Qt 

(d) 

Qt 

(h/d) Ref Descripció 

Preu 

unitari 

(€) 

Preu 

total 

(€) 

9,25 2,5 HWEngTec Enginyer tècnic, especialitzat en 
hardware. 

25,28 584,60 

5,50 2,5 HWEngDel Enginyer delineant, especialitzat 
en hardware. 

18,06 248,33 

17,50 2,5 HWOperari Operari de muntatges i 
verificacions, especialitzat en 
hardware. 

14,44 36,10 

10,00 2,5 HWDiss Dissenyador gràfic, treballs de 
disseny de caràtules 

14,44 36,10 

36,25 2,5 SWEngTec Enginyer tècnic, especialitzat en 
software. 

25,28 2291,00 

33,25 2,5 SWProg Programador, implementació de 
software. 

14,44 1200,36 

5,00 2,5 SWDiss Dissenyador gràfic, treballs de 
disseny de pantalles. 

14,44 180,50 

18,00 2,5 DocEngCap Enginyer en cap, direcció i 
redacció del projecte. 

36,11 1624,95 
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Qt 

(d) 

Qt 

(h/d) Ref Descripció 

Preu 

unitari 

(€) 

Preu 

total 

(€) 

7,00 2,5 DocEngTec Enginyer tècnic, multi-
especialitzat, ajut en la redacció 
del projecte 

25,28 442,40 

1,00 2,5 DocEngDel Enginyer delineant, ajut en la 
preparació de la documentació 

del projecte 

18,06 45,15 

    Subtotal 7113,63 

    IVA (16%) 1138,18 

    TOTAL 8251,81 
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CAPÍTOL 3: 

ALTRES COSTOS 

Qt Ref Descripció 

Preu 

unitari 

(€) 

Preu 

total 

(€) 

0,02 PC Ús d’equips informàtics genèrics. El 
seu ús no és exclusiu del projecte, 
sinó que és compartit amb altres 
tasques. 

650 14,69 

0,29 Gravador Ús de hardware gravador. En el 
seu preu unitari s’inclou el seu cost 

material i de muntatge 

65,28 19,15 

0,15 MPLAB Ús de la llicència del software 
MPLAB. El seu ús no és exclusiu del 
projecte, sinó que és compartit 
amb d’altres tasques. 

0,00 0,00 

0,15 OrCAD_St Ús de la llicència de demostració 
per estudiants del software OrCAD. 
El seu ús no és exclusiu del 
projecte, sinó que és compartit 
amb d’altres projectes. 

0,00 0,00 

0,13 Paper Paquet de 500 fulles de 100 
g/cm2. El seu ús no és exclusiu del 
projecte, sinó que és compartit 

amb altres fins. 

4,75 0,59 

10,00 Cartulina Cartulina blanca A4 de 185 g/cm2, 
per a les portades del projecte 

0,08 0,82 

0,02 Etiquetes Paquet de 100 etiquetes A4 
blanques. El seu ús no és exclusiu 
del projecte, sinó que és compartit 

amb altres fins. 

12,65 0,25 



Franc Gaya Saura  

 - 10 - 

 

Qt Ref Descripció 

Preu 

unitari 

(€) 

Preu 

total 

(€) 

100,00 ImpA4prop Impressió de fulles A4 en color en 
impressora pròpia. El seu ús no és 
exclusiu del projecte, sinó que és 
compartit amb altres fins. 

0,02 20 

2,00 ImpA3BN Impressió de fulles A3 en blanc i 
negre en servei extern. 

0,50 1,00 

2,00 ImpA3C Impressió de fulles A3 en color en 
servei extern. 

1,50 3,00 

5,00 Enquad Enquadernació dels volums que 
composen la documentació del 
projecte en servei extern. 

1,00 5,00 

3,00 Isolac Isolació de plaques de circuits 
impresos en servei extern 

0,00 0,00 

   Subtotal 64,51 

   IVA (%) 10,32 

   TOTAL 74,40 
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CAPÍTOL 4: 

COSTOS TOTALS 

 

Concepte Preu (€) 

Costos materials 99,56 

Costos d’enginyeria 8251,81 

Altres costos 74,83 

TOTAL 8426,21 

 


