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1. Inversions 

1.1. Projecte. 

 S’estableix el període temporal de projecció de tota la màquina amb les revisions 

oportunes en 2.000 hores de feina a repartir de la següent manera: 

• 600 hores d’enginyeria a un preu de 100 €/h. 

• 1.400 hores de dibuixant a un preu de 70 €/h. 

1.2. Utillatges especials. 

 Resulta necessària l’elaboració d’utillatges especials per al correcte desenvolupament 
dels processos de soldadura de les següents entitats: 

• Conjunt balancí soldat (12.100). 

• Conjunt manovella (10.000). 

El cost de fabricació d’aquests utillatges es valora en 9.000 €. 

1.3. Eines. 

 Per tal de dur a terme el procés de muntatge es preveu una inversió específica per aquest 
projecte en eines accessòries valorada en 1.500 €.   

1.4. Prototipus. 

La fabricació del primer prototipus per a la seva presentació al mercat i a les fires 
especialitzades escaients està valorada en 70.000 €. S’inclou en aquest preu el muntatge, proves i 
modificacions que hi puguin sorgir. 

Aquesta inversió es veurà recobrada parcialment, ja que la finalitat última d’aquesta 
primera màquina és la de ser venuda al client. El preu de venda final serà lleugerament inferior al 
de la resta de màquines. Es preveu que el prototipus sigui venut per 30.000 €.  
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2. Components de mercat 

La següent taula mostra els principals components de la màquina que es compren amb el 
seu preu de mercat sense apreciar impostos. S’inclou la identificació, designació i referència del 
fabricant. 

Quantitat Identificació Denominació Referència Cost unitari [€] Cost total [€]
1 10003 Reductor Rossi motorreductors, R C2I 160 UO2A/37,5 B6, árbre lent doble sortida 1.800,00                1.800,00           

1 15007 Motor ABB 3 kW 8 pols 400 V (750 rpm) IEC M3AA 132 M 665,00                   665,00              

2 10009 Manovella S355J 360,00                   720,00              

1 15008 Fre-embragatge electromagnètic EIDE EFE tamany 15 234,00                   234,00              

4 17205 Conjunt carro-guia lineal INA KUE 20 145,00                   580,00              

2 10007 Acoplament flexible Epidor Pneumabloc PV 120 110,00                   220,00              

4 12201 Biga balancí S355J 80,00                     320,00              

1 18003 Troquel tipus Varis 76,00                     76,00                 

1 15009 Acoplament elàstic Jaure Record J 140 50,00                     50,00                 

2 11001 Rotula esférica INA GE 70 GE 70 UK-2RS 30,00                     60,00                 

12 10006 Coixinet radial Devatex 80 90 80 dt D 80 90 80 V9 24,00                     288,00              

8 11002 Coixinet radial Devatex 60 70 75 dt D 60 70 75 V9 22,00                     176,00              

2 15010 Rodament contacte angular 40 BT 02 XE 17,00                     34,00                 

4 11003 Coixinet empenta axial bronze INA AS 85110 8,00                       32,00                 

Resta de components de baix cost 500,00                   500,00              

Suma total € 5.755,00           

 

Taula 2.1 Elements que es compren. 

 Hi apareixen 2 components 10.009 i 12.201 que no es troben al mercat. Es consideren 
peces comprades ja que no es disposa de la maquinària per fabricar-les i s’encarreguen a 
empreses externes.   

A aquesta llista s’hi ha d’afegir el cost de compra dels components que formen part de 
l’aparellatge elèctric i dels dispositius de seguretat. Aquests components es valoren en 2.000 €. 

La suma del total dels components que es compren al mercat per cada unitat que es fabrica 
és de 7.755,00 €.   
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3. Components a fabricar 

Com a fabricant de maquinaria troqueladora, l’empresa disposa del següent equipament a 
fàbrica: 

• 1 equip complert de soldadura de 4 kW 

• 1 torn clàssic de 5 kW 

• 1 fresadora de  7,5 kW 

• 2 perforadores de columna de 3 kW cadascuna 

• 1 màquina rectificadora de 3,5 kW 

• 1 centre de mecanitzat de control numèric de 15 kW 

L’equip humà disponible al taller de mecanitzats està format per un responsable tècnic, un 

oficial de primera i un oficial de segona categoria. Es planteja la possibilitat d’augmentar aquesta 

plantilla es cas de puntes de treball ja que aquest taller és utilitzat per fabricar els components 

corresponents als diferents tipus de màquines que ja es troben en producció. 

El cost actual d’operació de cadascuna de les màquines que es troben al taller, que inclou 

el cost d’energia, així com el de manteniment, eines i la inversió realitzada en el moment de la 

seva compra és el següent: 

• Soldadura...........................................30 €/h 

• Tornejat i  foradat/roscat...................40 €/h 

• Fresat..................................................45 €/h 

• Rectificadora....................................100 €/h 

• Centre mecanitzat C.N.....................200 €/h 

El cost mig per hora treballada d’un treballador del taller és de 21,85 €/h; cost que s’ha 

d’afegir a cadascun dels processos anteriorment descrits, amb l’excepció del centre de 

mecanitzat, ja que no resulta necessària l’atenció permanent per part d’un operari. Per a aquesta 

màquina s’ha d’afegir un cost de 3,28 €/h.   
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A les taules de les següents pàgines (taula 3.1 i taula 3.2), es calcula el cost dels 
components que s’han de fabricar al taller, amb el cost de fabricació descrit anteriorment segons 
la maquinaria que s’utilitza.  

La màquina de control numèric és més ràpida que les clàssiques, però només és rendible si 
fabrica varies peces del mateix model pel temps de preparació que té. Per aquest motiu a aquesta 
màquina s’hi encarreguen poques peces. 

Per acabar de calcular el cost de components a fabricar, s’ha calculat el pes en brut que 
tindria cada peça i s’ha calculat el cost d’adquisició de material. La suma del mecanitzat i del 
material es considera el cost global de la peça. 

El cost total dels elements que es fabriques és de 10.347,88 € 

A aquest valor de cost dels components s’ha d’afegir també el de la carcassa de la 
màquina, que no ha estat definida i el d’altres component de baix cost de fabricació. Es valora 
aquest conjunt en 4.000 €  

 Així, la suma total del cost dels elements que es fabriquen és de 14.347,88 €. 
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Taula 3.1. Cost del material 
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Taula 3.2. Cost dels processos i cost total d’elements que es fabriquen. 
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4. Muntatge i posada en marxa 

4.1. Muntatge 

El muntatge de les unitats es realitzarà a la fàbrica d’origen amb l’excepció dels elements 
que per la seva naturalesa puguin malmetre’s durant el transport a casa del client. 

Es preveu que sigui dut a terme per un tècnic qualificat i dos operaris durant dues jornades 
laborals ordinàries, amb els equipaments i útils disponibles a fàbrica. 

El cost de muntatge per màquina es valora en 960 €. 

4.2. Posada en marxa. 

Aquest grup inclou les proves, transport i instal·lació a casa del client.  

Les proves a cada unitat fabricada les realitzarà l’equip d’enginyeria de la casa. Es valora 
en 1.600 €. 

El cost del transport així com el dels desplaçaments i estades dels tècnics oportuns a casa 
del client quedarà determinat en funció de cada cas en concret i s’hi  haurà d’afegir directament 
sobre el preu final de compra a càrrec del client. El cost del transport inclourà els eventuals 
embalatges especials que es decideixin en funció del mode escollit. 
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5. Cost total 

 S’han calculat els costos directes imputables a la fabricació de la màquina. El cost total 
directe es resumeix a la següent taula (Taula 5.1) 

Capítol Descripció Valor

1 Inversions
1.1 Projecte 158.000,00 €      
1.2 Utillatges 9.000,00 €          
1.3 Eines 1.500,00 €          
1.4 Prototipus Fabricació 70.000,00 €        

Venda 30.000,00 €-        
Total inversions 208.500,00 €   

2 Components de mercat 7.755,00 €       

3 Components de fabricació 14.347,88 €     

4 Muntatge i posada en marxa
4.1 Muntatge 960,00 €             
4.2 Posada en marxa 1.600,00 €          

Total muntatge i posada en marxa 2.560,00 €       
Total costos directes 233.162,88 €   

 

Taula 5.1. Costos directes. 

 

 Als costos directes s’hi ha d’afegir els costos indirectes. El valor dels costos indirectes 
són molt variables en funció de l’organització interna de l’empresa i és objectiu d’aquest projecte 
determinar-los amb precisió. Es valoren en un 25% del cost directe. 

 Així, els costos indirectes s’estimen en 58.291 €. 

 

 La suma dels costos directes i indirectes és de 291.453,88 €. 
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6. Benefici industrial 

 Es preveu la fabricació de 5 unitats el primer any, 7 el segon i 10 unitats els següents. Es 
fixa un preu de venda final de 37.000 €. 

Si es suposa una taxa de descompte de la inversió del 15 %, en un cicle de 5 anys 
s’obtenen els següents valors: 

• El valor actualitzat net (VAN) és de 40,480,00 € 

• La taxa interna de rentabilitat (TIR) és del 20,1 %. 

Segons aquest estudi el projecte és rendible i la inversió surt a compte.  

El periode de vigència en que la màquina pot estar a la venda sense quedar-se obsoleta és 
difícil de predir ja que la màquina predecessora porta al mercat un temps molt elevat amb 
modificacions mínimes. 

  


