
Estudi del comportament i el disseny de perfils de secció oberta sotmesos a compressió                     pàg1 

 
 
 

Annex E: Pressupost 
 
 

Annex E: Pressupost ........................................................................................................ 1 
E Pressupost........................................................................................................................ 1 

E.1 Introducció ............................................................................................................... 1 
E.2 Les hores impartides................................................................................................ 1 
E.3 El material utilitzat.................................................................................................... 1 
E.4 Els perfils assajats ................................................................................................... 2 
E.5 Cost total.................................................................................................................. 3 

 
 

E Pressupost 
 

E.1 Introducció 
 

En ser un projecte d’investigació els costos seran principalment les hores invertides en la 
duració del projecte, el material utilitzat, i els perfils assajats.  

El fet que la majoria de resultats s’hagin obtingut en simulacions amb ordinador ha abaratit  
els costos considerablement. 

Cal comentar que no es tindrà en compte la maquinària utilitzada pels assaigs al laboratori 
LERMA, degut al elevat preu que tenen. I que es considera que és un recurs que posa a 
disposició la universitat i que el període de  retorn és molt gran. 

E.2 Les hores impartides 
 
El projecte s’ha dut a terme al llarg d’una any i escaig, les hores es poden dividir entre les 
hores que ha tingut d’impartir el director del projecte en revisar els càlculs, explicar la teoria 
necessària i en les freqüents reunions que han tingut lloc al despatx del director del projecte. 
 
Pel que fa a les hores que l’autor del projecte ha impartit es poden diferenciar entre les 
hores de recerca, que contindrien les de simulacions i càlculs, i les de redactat de la present 
memòria. 
 
 

Qualificació professional Hores Impartides en el projecte €/hora Total en €
Director del Projecte, Doctor en Enginyeria Industrial 500 25 12500

Enginyer executor del projecte 1000 15 15000
Total 27500

 
 

E.3 El material utilitzat 
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El material utilitzat es pot resumir al material informàtic, al material d’oficina i mobiliari. El 
material que tingui una vida útil de més durada que el present projecte es tindrà en compte 
la part econòmica proporcional al temps utilitzat. Les llicències dels programes utilitzats 
també es comptabilitzaran de la mateixa manera, tenint en compte la vida útil com els anys 
que fa que han sortit al mercat aproximadament. 

 

A la taula següent es presenten els costos de material. 
 

material Vida útil (anys) Preu  € preu amortitzat preu total
Ordinador personal 4 1200 300 300
Llicències programes 

Autocad 2006 2 6000 3000 3000
Ansys 5.4 8 5000 625 625

Ansys ED 8.0 2 6000 3000 3000
Maple 10 4 4500 1125 1125

Mobiliari d'oficina
Cadira 5 300 60 60
Taula 5 500 100 100

llum de peu 5 100 20 20
Material d'oficina 200

Total 8430  
 
 
 

E.4 Els perfils assajats 
 
 

S’han assajat 8 perfils perforats, conformats en fred. Aquest perfils es produeixen en un 
procés industrial, si es té en compte el cost de crear un sol perfil seria molt elevat, només el 
fet de preparar els rodets que pleguen la xapa d’acer cada vegada per un perfil diferent és 
molt costós. Cal pensar que les empreses que es dediquen a la creació dels perfils 
amortitzen els costos de preparació amb el elevat volum de producció. 

El cost material que tenen els perfils  Es comptabilitza de la següent manera: 

L’àrea bruta mitja de les seccions dels perfils d’estudi és 448 mm2, si la longitud dels perfils  
assajats és de 1200 m, s’obté un volum d’acer de 537600 mm3 d’acer.  

Si la densitat de l’acer és de 7850 kg/m3  la massa del perfil seria 4.22 kg. Si el preu de l’acer 
en el mercat és de 2€/kg, cada perfil té un preu orientatiu de 8 €.  

Es comprova que el cost material dels perfils és menyspreable en front el cost de producció. 
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Al final tenint en compte aquest aspecte s’ha assignat un preu orientatiu al material assajat 
de 12000 €, que conté els costos de producció i el cost material pròpiament dit. 
 
 
 
 

E.5 Cost total 
 
Tenint en compte els costos dels anteriors apartats es construeix la següent taula: 
 

Cost Preu €
Hores impartides 27500
Material utilitzat 8430
Perfils assajats 12000

Total 47930  
 
 
 

El present projecte té un cost total de 47930 €.(IVA inclòs) 


