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INTRODUCCIÓ 

 

En aquest document veurem com s’ha realitzat el pressupost del projecte de fi de 

carrera; Estudi, Disseny i Viabilitat d’un bitllet de transport públic sostenible. 

Per fer-ho he dividit el pressupost  en dos capítols, en primer lloc trobarem la 

justificació del pressupost per partides, dividides en Maquinària i Bitllets. 

En el segon capítol veurem el pressupost total. 
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Capítol 1: 

PRESSUPOST PER 

PARTIDES 

1.1. Dades 

Per a fer el pressupost he agafat dades de l’ATM, per tal de saber el nombre 

d’estacions, la flota de vehicles... 

1.1.1.  Dades transport ferroviari 

Figura 1. Transport ferroviari  1a Corona(Extret ATM) 
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Figura 2. Transport ferroviari  esta de corones(Extret ATM) 

 

Anàlisis 

D’aquestes dues taules he extret dades sobre les estacions de cada mitjà de 

transport per tal de saber quanta maquinaria necessitarem, per el 

desenvolupament del pressupost.  

Taula 1. Nº total estacions  

 

  Nº Estacions 

 

Renfe  29+79 

 

TMB 130 

 

FGC 29+48 

 

Tram 56 

   Total estacions: 371 

 

D’altre banda a traves de l’ATM se que hi ha 18 tramvies actualment.  

I cadascun d’ells disposa de 3 vagons. 

1.1.2. Dades transport ferroviari 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Autobusos 1a Corona(Extret ATM) 
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Figura 4. Autobusos resta de corones(Extret ATM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Autobusos de competencia municipal (Extret ATM) 

 

Anàlisis 

D’aquestes tres taules he extret dades sobre la flota de autobusos que hi ha en 

el conjunt de l’àrea gestionada per l’ATM. Aquesta informació en ajudara a saber 

quanta maquinària necessitarem, per el desenvolupament del pressupost.  

Taula 2. Nº total autobusos  

 

  Nº Vehicles 

 

Autobusos  1.451+492+260 

 Total vehicles: 2.203 
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1.1.3. Variables preses 

Com que ha de ser un pressupost aproximat, he considerat una sèrie de 

variables, en primer lloc respecte les targetes, he agafat com a referència una 

adquisició inicial de 500.000 targetes, que crec serien les suficients per a la 

posada en marxa del sistema. 

No he trobat dades exactes, del nombre de validadores i expenedores que hi ha 

en el conjunt de l’àrea gestionada per l’ATM, per tant he decidit  fer una 

aproximació amb els següents criteris: 

3 expenedores per estació. 

2 Validadora per Autobús. 

3 Validadores per Tramvia. 

8 Validadores per estació. 

 

1.2. Maquinària  

A continuació veurem el pressupost per el conjunt de la maquinària, no obstant 

abans he dividit l’apartat per veure amb més detall els  costos per a cadascun del 

tipus de maquinària que tenim, expenedores i validadores. 

1.2.1. Expenedores 

 

A continuació veurem el pressupost per el cas de les expenedores. 

Taula3. Expenedores  

 
Preu (€/u) Unitats Adaptació Total  

MAR-303 28.000,00 € 50   1.400.000,00 € 

MCA-904 37.000,00 € 1113   41.181.000,00 € 

     

     

  
Total Expenedores: 42.581.000,00 € 

  
Mà d’obra 5% 2.129.050,00 € 

  
Total +M.O.: 44.710.050,00 € 

 

Com podem veure en la taula 3, en la primera columna trobem els models ja 

seleccionats anteriorment. En la segona, el preu de cadascuna d’elles facilitat per 

un comercial de Masisconvi. En la tercera les unitats que en el primer cas s’ha 

agafat un nombre orientatiu, ja que aquestes estan destinades, com ja he dit, a 

espai no convencionals; les següents unitats són el resultat de multiplicar el 

nombre de estacions (371) de Metro, Tramvia, Renfe i FCG, per el nombre de 

expenedores per estació (5). La següent en aquest cas no estat omplerta, degut 

a que aquestes expenedores són noves. 
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Finalment tenim el preu total per cada model i el total de ambdos models. A 

continuació hi ha la mà d’obra, que he considerat que representa el 5% del cost 

de la maquinària.  

Finalment trobem el preu Total + M.O. que és de 44.710.050€ 

1.2.1. Validadores 

 

A continuació veurem el pressupost per el cas de les validadores. 

Taula 4. Validadores  

  
Preu 
(€/u) 

Unitats Adaptació Total  

CTC-803 1.500,00 € 4460   6.690.000,00 € 

CTC-902 1.000,00 € 3150 315.000,00 € 3.465.000,00 € 

     

  
Total Validadores: 10.155.000,00 € 

  
Mà d'obre 5% 507.750,00 € 

  
Total +M.O.: 10.662.750,00 € 

 

Com podem veure en la taula 4, en la primera columna trobem els models ja 

seleccionats anteriorment. En la segona, el preu de cadascuna d’elles facilitat per 

un comercial de Masisconvi. En la tercera les unitats que en el primer cas són el 

resultat de multiplicar la suma de validadores que hi ha per autobús(2) per el 

nombre d’autobusos(2.203), més el nombre de validadores per tramvia (3) per 

el nombre de tramvies(18).  

Per tant finalment serà: 2x2203+3+18=4406+54=4460 que són les validadores 

que necessitem d’aquest model. Les següents unitats surten del resultat de 

multiplicar el nombre d’estacions sense les del Tramvia (371-56=315) per el 

nombre de validadores per estació (10). La següent en aquest cas només esta 

omplerta en el segon model, ja que com hem vist aquest s’acoblarà els sistemes 

mecànics de control que hi ha actualment, aquest cost d’adaptabilitat ens han dit 

que seria aproximadament uns 100€ per unitat. 

Finalment tenim el preu total per cada model i el total de ambdós models. A 

continuació hi ha la mà d’obra, que he considerat que representa el 5% del cost 

de la maquinària.  

Finalment trobem el preu Total + M.O. que és de 10.662.750€. 
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1.3. Targetes 

A continuació veurem el pressupost per a les targetes escollides anteriorment, en 

aquest cas he cregut convenient posar el preu d’un proveïdor Asiàtic i el d’un 

Europeu, ja que hi ha una gran diferencia de preu entre ells. 

A continuació veurem el pressupost segons el proveïdor. 

Taula 5. Targetes 

  
Preu 
(€/u) 

Unitats 
Nº serie 
(€/u) 

Confg. Electro. 
(€/u) 

Tinta 4C 
(€/u) 

Total  

Desfire 
4k 

Europe
us 

2,00 € 500.000 0,08€ 0,08€ 0,03€ 1.095.000€ 

Desfire 

4k 
Asiàtic

s 

0,70 € 500.000 0,04€ 0,04€ 0,007€ 393.500€ 

 

En la primera columna trobem els model ja seleccionat anteriorment, la Mifare 

Desfire de 4 Kb i el origen del proveïdor. En la segona, el preu de cadascuna 

d’elles extretes dels fabricants. En la tercera les unitats que en ambdós casos 

corresponen a les 500.000 targetes de partida. En la següent trobem el cost de 

gravar (amb laser) el numero de sèrie a cada una de les targetes. La cinquena 

correspon el preu per unitat de configuració electrònica de la targeta per part del 

fabricant segons les necessitats. En la sisena, trobem el preu d’impressió a 4 

colors del disseny gràfic de la targeta.  

Finalment tenim el preu total per cada proveïdor. Com veiem existeix una gran 

diferencia de preu entre un proveïdor i l’altre. 
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Capítol 2: 

PRESSUPOST TOTAL   

En aquest segon capítol, veurem el cost total que té l’aplicació del nou sistema. 

La creació d’un bitllet de transport públic sostenible.  

Taula 6. Cost Total Europeu 

Cost venta (Europeu): 56.467.800,00 € 

Costos Enginyeria 5% 2.823.390,00 € 

Impostos 18% 10.164.204,00 € 

      

Cost del conjunt total: 69.455.394,00 € 

Taula7. Cost Total Europeu 

Cost venta (Asiàtic): 55.766.300,00 € 

Costos Enginyeria 5% 2.788.315,00 € 

Impostos 18% 10.037.934,00 € 

      

Cost del conjunt total: 68.592.549,00 € 

 


