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1.- ESTUDI ECONÒMIC 
En aquest apartat es realitza un pressupost del cost que suposarà la RHB, 

tenint en compte la planificació explicada en la memòria. 

Els costos d’enginyeria s’han basat en les hores de disseny i realització       

(27,04 €/hora  4.500 ptes/hora), i el muntatge mecànic també s’ha 

basat en les hores que emprava l’operari qualificat per muntar els 

conjunts indicats (24,04 €/hora  4.000 ptes/hora). Aquest operari ha de 

ser qualificat ja que a més de ser bon muntador, ha de saber entendre i 

veure plànols mecànics. 

El pressupost es detalla a partir dels conjunts exposats en l’apartat           

3.2. MORFOLOGIA I COMPOSICIÓ DE LES PECES (només s’hi inclouen els 

conjunts que tenen parts diferenciades); afegint-hi un subgrup 

anomenat software, el qual es refereix al cost de la planificació i 

execució electrònica i informàtica. Per tant els diferents grups que 

pressupostarem seran els següents: 

 

- Conjunt fossa i bancada. 

- Cilindres hidràulics (actuadors hidràulics). 

- Sistema hidràulic. 

- Útils – Suports – Sistemes anti-bolc. 

- Software 

 

Per tant, per fer-ho d’una manera estructurada, desglossarem el cost de 

cada grup segons els següents apartats: 

 

- Cost d’enginyeria 

- Cost construcció peces 

- Cost components de mercat 

- Cost muntatge mecànic 

- Cost Instal·lacions 



PROJECTE DE FINAL DE CARRERA Isaac Priego 

 
 

PRESSUPOST 
 

3/8 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

- Cost posada en marxa 

1.1.- ESTUDI EXECUCIÓ PROJECTE 
Prèviament és realitza un estudi d’execució del projecte, per tal de 

saber d’una manera aproximada els dies totals per elaborar la RHB, i 

posteriorment poder calcular els costos d’enginyeria i de muntatge.  

 

Identificació Feina a realitzar 
Duració 

aproximada 

1 DISSENY 10 dies 

2 Disseny mecànic 10 dies 

“ Disseny hidràulic 10 dies 

“ Disseny informàtic 10 dies 

“ Disseny elèctric - electrònic 10 dies 

6 CONSTRUCCIÓ 75 dies 

7 Desenvolupament software 20 dies 

“ Components de mercat 15 dies 

9 Construcció fossa 15 dies 

10 Construcció bancada 30 dies 

11 
Útils – suports – elements de 

seguretat 
15 dies 

12 Muntatge mecànic 20 dies 

13 INSTAL·LACIÓ 30 dies 

14 Instal·lació elèctrica - electrònica 10 dies 

15 Instal·lació hidràulica 10 dies 

16 Instal·lació informàtica 10 dies 

17 Proves i ajustos mecànics i hidràulics 3 dies 

18 Modificacions i/o acabats 7 dies 

19 Creació manual d’instruccions 3 dies 

“ Posada en marxa 1 dia 
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21 HORES TOTAL PROJECTE 148 dies 

 

L’estudi s’ha realitzat tenint en compte dies laborables de 8 hores.  

Segons conveni els mesos tenen 22 dies laborables, per tant podem 

afirmar que el projecte té una duració d’uns 6 mesos i mig. Cal dir que 

he tingut en compte al decidir els dies de projecció els possibles errors o 

endarreriments que es puguin originar.  

 

1.2.- ENGINYERIA 
En aquest apartat es valora el cost que ha suposat dissenyar aquest 

equip, tenint en compte el disseny mecànic, hidràulic, informàtic, 

elèctric – electrònic, el seguiment del muntatge, i la creació dels 

manuals d’instruccions. 

La valoració s’ha obtingut a partir del temps esmerçat multiplicat pel 

preu hora estipulat per al personal que treballa en aquestes tasques 

(27,04 €/hora). En aquest preu hora s’inclouen els elements no 

directament productius com poden ser: cost d’amortització de material 

d’oficina, de les instal·lacions, etc. 

 

COSTOS ENGINYERIA 

Disseny mecànic  10 dies · 8 hores/dia · 27,04 €/hora = 2.163,2 €. 

   “       hidràulic  10 dies · 8 hores/dia · 27,04 €/hora = 2.163,2 €. 

   “       informàtic  10 dies · 8 hores/dia · 27,04 €/hora = 2.163,2 €. 

   “  elèctric - electrònic  10 dies · 8 hores/dia · 27,04 €/hora = 2.163,2 €. 

Desenv. software  20 dies · 8 hores/dia · 27,04 €/hora = 4.326,4 €. 

Seguiment del muntatge  20 dies · 8 hores/dia · 27,04 €/hora = 4.326,4 
€. 

Manual d’instruccions  3 dies · 8 hores/dia · 27,04 €/hora = 649 €. 

 

COST TOTAL ENGINYERIA = 17.954,6 € 
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1.3.- CONSTRUCCIÓ PECES 
En aquest apartat, s’ha valorat el cost que ha suposat construir totes les 

peces o construccions de disseny propi (bancada, fossa, etc.), és a dir, 

realitzat per l’Enginyeria Mecànica. 

La valoració s’ha obtingut a partir de la suma de les hores esmerçades, 

multiplicades pel preu hora del personal que treballa en aquestes 

tasques (24,04 €/hora). En aquest preu hora ja s’hi inclou les despeses de 

maquinària, material, electricitat, així com les despeses generals pròpies 

d’un taller mecànic. 

 

COSTOS CONSTRUCCIÓ PECES DISSENY PROPI 

Construcció fossa  15 dies · 8 hores/dia · 24,04 €/hora = 2.884,8 €. 

Construcció bancada  30 dies · 8 hores/dia ·24,04 €/hora = 5.769,6 €. 

Construcció útils – suports – elements de seguretat  15 dies · 8 

hores/dia ·   · 24,04 €/hora = 2.884,8 €. 

 

COST TOTAL CONSTRUCCIÓ PECES DISSENY PROPI = 11.539,2 € 

 

1.4.- COMPONENTS DE MERCAT 
En aquest apartat s’ha valorat el cost que ha suposat comprar el 

material necessari per a la construcció de la RHB, tal com els cilindres, 

motor, o els elements del sistema hidràulic. 

La valoració s’ha obtingut a partir de la suma de totes les ofertes 

acceptades del material normalitzat que s’ha comprat. 
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1.5.- MUNTATGE MECÀNIC 
En aquest apartat s’ha valorat el cost de muntatge de tot l’equip. En 

aquest apartat no s’hi inclou la part elèctrica – electrònica, hidràulica i 

informàtica que estan en el capítol següent 

La valoració s’ha obtingut a partir de la suma de les hores esmerçades, 

multiplicades pel preu hora del personal que treballa en aquestes 

tasques (24,04 €/hora). En aquest preu hora ja s’hi inclou les despeses de 

maquinària, material, electricitat, així com les despeses generals pròpies 

d’un taller mecànic. 

 

COST MUNTATGE MECÀNIC 

Muntatge mecànic  20 dies · 8 hores/dia · 24,04 €/hora = 3.846,4 €. 

 

COST TOTAL MUNTATGE MECÀNIC = 3.846,4 € 

 

1.6.- INSTAL·LACIONS 
En aquest apartat s’ha valorat el cost de la instal·lació elèctrica – 

electrònica, hidràulica i informàtica necessàries per posar en 

funcionament i comandar tot l’equip. 

La valoració s’ha obtingut a partir de la suma de les hores esmerçades, 

multiplicades pel preu hora del personal que treballa en aquestes 

tasques (24,04 €/hora). En aquest preu hora ja s’hi inclou les despeses de 

maquinària, material, electricitat, així com les despeses generals pròpies 

d’un taller mecànic. 
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COST INSTAL·LACIONS 

Instal·lació elèctrica – electrònica  10 dies · 8 hores/dia · 24,04 €/hora =     

= 1.923,2 €.  

Instal·lació hidràulica  10 dies · 8 hores/dia · 24,04 €/hora = 1.923,2 €.  

Instal·lació informàtica  10 dies · 8 hores/dia · 24,04 €/hora = 1.923,2 €. 

 COST TOTAL INSTAL·LACIONS = 5.769,6 €  

 

1.7.- POSADA EN MARXA 
En aquest apartat s’ha valorat el cost de posar en funcionament l’equip 

fabricat. 

El cost s’ha obtingut de sumar totes les incidències que hi ha hagut en el 

disseny, construcció i muntatge de l’equip. 

 

COST POSADA EN MARXA 

Proves i ajustos mecànics i hidràulics  3 dies · 8 hores/dia · 27,04 €/hora 

= = 649 €. 

Proves i ajustos mecànics i hidràulics  3 dies · 8 hores/dia · 24,04 €/hora 

= = 578 €. 

Modificacions i/o acabats  7 dies · 8 hores/dia · 27,04 €/hora =1.514,2 
€. 

Modificacions i/o acabats  7 dies · 8 hores/dia · 24,04 €/hora =1.346,2 
€. 

Posada en marxa  1 dia · 8 hores/dia · 24,04 €/hora = 192,3 €. 

 

COST TOTAL POSADA EN MARXA = 4.279,7 € 
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1.8.- TAULA DE COST DE LA MÀQUINA 
La següent taula és el cost desglossat per a cada conjunt: 

 

 Enginyeria 
Construcció 

peces 

Components 

de mercat 

Muntatge 

mecànic 

Instal·lacion

s 

Posada en 

marxa 
TOTAL 

Conjunt 

fossa i 

bancada 

3.807,3 8654,4 200 2.692,5 0 0 15.354,2 

Cilindres 

hidràulics 
0 1.000 192 

Sistema 

hidràulic 

2.639,1 
0 11.483 0 

1.923,2 0 17.237,2 

Sistemes   

anti-bolc 
2.725,6 2.884,8 0 961,9 0 0 6.572,3 

Software 8.782,6 0 0 0 3.846,4 4.279,7 16.908,7 
TOTAL 17.954,6 11.539,2 12.683 3.846,4 5.769,6 4.279,7 56.072,4 

Figura I: Taula de costos 

Cost en Euros 


