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E. Estudi econòmic 

En aquest Annex s’especifiquen les despeses de desenvolupament que s’han derivat de la 
realització del prototip i estudis duts a terme en aquest Projecte.  

Aquestes despeses fan referència tant als costos del material emprat com al cost de 
desenvolupament, que, al seu torn, inclou els recursos humans, l’amortització de 
l’equipament utilitzat (calculat a partir del seu valor actual de mercat), i d’altres despeses 
addicionals. 

Aquest pressupost està realitzat l'any 2004, és a dir, tots els preus i costos estan referits a 
aquest any. 

E.1 Cost dels materials 

Cal incloure en aquest concepte tots els materials que s’han emprat per al desenvolupament 
del Projecte, tenint també en compte aquells que ja es trobaven en el Departament i que 
s’han fet servir per reduir la inversió, i els components que durant el desenvolupament s’han 
fet malbé. 

Elements del DASER-0
Placa base 1u 6€/u 6 €
Conjunt bobinadora 1u 100€/u 100 €
Silent blocks 4u 3€/u 12 €
Caixa de soldadura 1u 20€/u 20 €
Fil de bobinar 60m 3€/m 180 €
Alumini EN AW-2024 1u 24€/u 24 €
Resina epoxi Araldit 3u 18€/u 54 €
Altres 50 €

Total 446 €  

Taula E-1 Cost dels components utilitzats. 

E.2 Cost de desenvolupament  

E.2.1 Cost dels recursos humans 

En aquest apartat cal incloure les despeses de personal requerides en el desenvolupament 
global del Projecte. Els tipus de personal que es poden distingir són: 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
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- 2 Doctors Enginyers Industrial com a codirectors del Projecte 

- Enginyer/a júnior 

- Personal FP II mecànic 

Per tal de poder quantificar el cost de personal, és necessari estimar el preu hora de 
cadascuna de les diferents tasques. Així, s’ha considerat que el preu hora de l’enginyer 
director és de 40 €/h i el d’un enginyer júnior de 18 €/h (considerant que aquest posseeix els 
coneixements bàsics adquirits durant la carrera, i amb poca experiència professional). Pel 
què fa al tècnic de FPII, s’ha estimat un sou de 15 €/h. 

El nombre d’hores necessàries de cada tipus de personal per a la realització del Projecte i 
els costos corresponents són: 

Personal Hores Euros/h Cost total  

Codirectors 200 40 8.000 

Enginyer/a júnior 500 18 9.000 

FPII Mecànic 300 15 4.500 

Cost total 21.500€ 

Taula E-2 Costos dels recursos humans que intervenen en el projecte. 

Les hores dels codirectors són en concepte d’hores invertides a assessorar a l’enginyer 
junior. Les hores d’enginyer junior són en concepte d’hores invertides a dissenyar, 
redissenyar i assajar el DASER-0 i dissenyar i estudiar per elements finits el DASER-1. les 
hores de FPII mecànic són en concepte de fabricació de peces i muntatge del DASER-0. 

E.2.2 Costos d'amortització del material utilitzat 

Aquest apartat té en compte els costos d’amortització de l’equipament que ha estat necessari 
emprar per dur a terme el Projecte, i que inclou fonts d’alimentació, aparells de mesura, 
software, ordinadors... 

L'equip emprat i el seu cost d'amortització corresponent és: 
- Oscil·loscopi Yokogawa DS 1.200: 

Preu de venda: 12.000 €. 

Període de vida útil: 10.000 hores. 

David BOSCH BARBOSA. 
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Cost de manteniment: 10% sobre el preu de venda. 

   Amortització: 1,32 €/hora. 

 
- Font d’alimentació de tensió contínua 24V/25A 

Preu de venda: 300 €. 

Període de vida útil: 20.000 hores. 

Cost de manteniment: 2% sobre el preu de venda. 

Amortització: 0,02 €/hora. 

 
- Multímetre de Pinça 

Preu de venda: 300 €. 

Període de vida útil: 10.000 hores. 

Cost de manteniment: 10% sobre el preu de venda. 

Amortització: 0,03 €/hora. 

 
- Font d’alimentació variable de 2’5A 

Preu de venda: 120 €. 

Període de vida útil: 15.000 hores. 

Cost de manteniment: 3% sobre el preu de venda. 

Amortització: 0,01 €/hora. 

 
- PC AMD 1.000 MHz 

Preu de venda: 900 €. 

Període de vida útil: 6.000 hores. 

Cost de manteniment: 4% sobre el preu de venda. 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
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Amortització: 0,16 €/hora. 

 
- Software divers 

Preu de venda: 36.000 €. 

Període de vida útil: 5.500 hores. 

Cost de manteniment: 10% sobre el preu de venda. 

Amortització: 7,20 €/hora. 

 
- PLD d’Altera 

Preu de venda: 150 €. 

Període de vida útil: 1.000 hores. 

Cost de manteniment: 6% sobre el preu de venda. 

Amortització: 0,16 €/hora. 

Aparell Hores Cost/hora Cost ús aparell
Oscil·loscopi Yokogawa 80 1,32 105,6
Font de tensió 24V/25A 80 0,02 1,6
Multímetre  Pinça (2x) 80 0,03 4,8

Font  d’alimentació variable 80 0,01 0,8
PC AMD 1.000MHz 420 0,16 67,2

PLD d'Altera 80 0,16 12,8
Software divers 420 7,20 3.024,0

3.217Cost total
 

Taula E-3 Costos d'amortització dels equips usats en el projecte. 

E.2.3 Altres despeses 

Hi ha molt material i serveis que no s'ha comptat en cap apartat, doncs es tracta de material 
accessori utilitzat en la construcció o en certes fases del projecte. Per exemple plotejat de 
plànols, fotocòpies, faxos i trucades, viatges, eines emprades, cables, etc. El cost de totes 
aquestes despeses no catalogades s’ha considerat de 700 €.  
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E.3 Cost total 

Un cop detallat el cost de cada element, es pot calcular el cost total d'aquest projecte tenint 
en compte totes les fases del seu desenvolupament i el cost de la comanda electrònica 
dissenyada per en Sergi Jiménez.  

 

Concepte Cost 

Cost dels materials 3.663 

Cost del desenvolupament 21.500 

Altres despeses 700 

Cost comanda electrònica 14.800 

Cost total 40.663€ 

Taula E-4 Cost total del projecte. 

A la Taula E-4 es mostra que el cost total del projecte és de 40.663 €, aproximadament.  La 
major part d'aquest cost l'ocupen els recursos humans. 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
 


