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Annex H- Pressupost 
 

En aquest annex s’exposa l’estudi econòmic del projecte. Es mostren les despeses de la 

investigació i el desenvolupament del projecte, i també el cost i amortitzacions de 

l’equip i el programari utilitzat. 

 

H.1- Despeses d’investigació i desenvolupament  
 

En aquest apartat s’inclouen els costos de les hores invertides en la realització de les 

diferents fases del projecte. Els recursos humans utilitzats es citen a continuació: 

 

- Doctor Enginyer Industrial com a director del projecte. 

- Estudiant de la UPC, com a projectista. 

 

El sou del Doctor Enginyer Industrial (director del projecte) es considera com el d’un 

enginyer superior amb experiència: 78 €/h. El sou del projectista es considera com el 

sou atorgat en projectes similars realitzats per becaris: 6 €/h. 

 

El resum de les despeses d’investigació i desenvolupament es mostra a la Taula H.1: 

 

Concepte Hores Preu (€/h) Cost (€) 

Doctor Enginyer Industrial 50 78 3900 

Projectista: 

     Disseny teòric del circuit 

     Càlcul de paràmetres 

     Disposició física dels elements al xip 

     Verificacions 

     Documentació 

 

240 

180 

300 

220 

120 

 

6 

6 

6 

6 

6 

 

1440 

1080 

1800 

1320 

720 

Despeses totals d’investigació i desenvolupament   10260 € 
Taula H.1. Pressupost d’investigació i desenvolupament del projecte. 

 

H.2- Despeses d’amortització  
 

Aquesta partida correspon a la depreciació dels equips i programari utilitzats durant la 

realització del projecte. Se suposa una amortització lineal dels aparells informàtics en 

funció del preu de compra i la vida útil estimada. Es considera que tant la vida útil dels 

ordinadors com la del programari és de 4 anys. També s’inclouen en aquest apartat les 

despeses derivades de tenit un tècnic informàtic pel manteniment del software, el qual té 

un sou de 9,47 €/hora. A la Taula H.2 es mostren auqestes despeses. 
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Concepte PVP 

(€) 

Amortització 

(anys) 

Cost 

(€/h) 

Hores Despesa 

(€) 

PC Pentium IV 1500 4 0,178 1060 188,68 

Llicència del programari no 

gratuït 

90150 4 10671 700 7469,70 

Manteniment del software i 

la xarxa 

  9,470 10 94,70 

Despeses totals d’amortització 7753 € 
Taula H.2. Despeses per amortització dels equips i recursos utilitzats. 

 

H.3- Despeses totals del projecte  
 

Sumant totes les despeses obtingudes als apartats anteriors i afegint-hi un 5 % per altres 

despeses, s’obté el cost total del projecte. 

 

Partida Despesa (€) 

Investigació i desenvolupament 

Despeses d’amortització 

10260 

7753 

Total parcial 18013 

Altres despeses (5 % del parcial) 901 

Pressupost total 18914 € 
Taula H.3. Pressupost total del projecte. 

 

 

 

 

 

 


