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En aquest capítol es presenta el pressupost total del projecte, l’objectiu del qual 

és realitzar un estudi de la millora aportada per la implementació d’un sistema de 

traçabilitat d’instrumental quirúrgic en un centre hospitalari. S’especifiquen les 

despeses econòmiques per l’elaboració i desenvolupament del projecte per part 

d’un enginyer tècnic junior, així com les despeses econòmiques per la 

implementació del sistema per part d’una empresa externa dedicada a tal fi. 

Es desglossa en cinc apartats. Els tres primers apartats corresponen al 

pressupost d’elaboració i desenvolupament del projecte; El quart apartat 

correspon al pressupost d’implementació del projecte; Per últim, el cinquè 

apartat presenta el pressupost final corresponent al total del pressupost 

d’elaboració i desenvolupament del projecte més el pressupost d’implementació 

del projecte. 

1.1. Pressupost del Personal 

El pressupost de personal depèn del temps dedicat per l’enginyer junior en 

realitzar les activitats següents: la planificació general del projecte, la recerca 

bibliogràfica, la enginyeria (estudi i avaluació d’aquest), i la redacció de la 

memòria. 

La Taula 1.1. determina les tasques realitzades i el seu cost corresponent. 

 Planificació general del projecte: Inclou tot el temps invertit per l’enginyer 

en estudiar de forma detallada com es desenvoluparà el projecte. 

 Recerca bibliogràfica: És la etapa en la que es realitza tota la recerca 

d’informació bibliogràfica necessària per a l’elaboració del projecte. 

 Enginyeria: Són les tasques d’enginyeria relacionades amb l’anàlisi del 

cicle de l’instrumental quirúrgic i de tots els punts estratègics i processos a 

traçar, la investigació en el disseny i la instal·lació del sistema de 

traçabilitat en un centre hospitalari i sobretot l’estudi de les millores 

aportades. 

 Redacció de la memòria: Defineix les tasques realitzades per a l’elaboració 

de la memòria. L’escriptura, els càlculs efectuats i l’anàlisi del resultats 

obtinguts. 

 

Taula 1.1. Pressupost del Personal 

Concepte Hores Cost (€/h) Cost total (€) 

Planificació Projecte 30 15 450 

Recerca Bibliogràfica 40 10 400 

Enginyeria 280 25 7.000 

Redacció de la Memòria 100 20 2.000 

Subtotal Personal 450  9.850 € 

 

 

 



 Estudi de millora aportada per la implementació d’un sistema de traçabilitat d’instrumental quirúrgic en un centre hospitalari 

 - 3 - 

 

1.2. Pressupost del Material 

El pressupost del material depèn del software, hardware i material d’oficina 

utilitzats per l’enginyer i necessaris per al desenvolupament del projecte. 

La Taula 1.2. determina el material necessari i el seu cost corresponent. 

- Software: Són les despeses per la compra del software: 

o Llicència del Microsoft Office 2007 – 90€ 

o Llicència de l’Adobe Illustrator CC – 60,49€ 

o Gantt (per a la planificació) – gratuït  

- Hardware: Són les despeses per al manteniment del PC. El seu cost total 

és de 650€, amb una vida útil de 10 anys; S’han dedicat 4 mesos en 

l’elaboració i desenvolupament del projecte, per tant, el seu cost final és 

de 20€ aproximadament. 

- Material d’oficina: Les despeses en els materials d’oficina necessaris per la 

elaboració del projecte agrupa els costos de la impressió de la informació 

bibliogràfica, del material d’escriptura i altres. 

 

Taula 1.2. Pressupost del Material 

Concepte Descripció Cost (€) 

Software Llicències 150,49 

Hardware Manteniment PC 20 

Material d’oficina 
Impressió bibliografia, material d’escriptura, 

etc. 
100 

Càmera Càmera SAMSUNG Smart WB350F 117,71 

Subtotal Material  388,2 € 

 

1.3. Pressupost Elaboració 

En la Taula 1.3. es mostra el pressupost total per a l’elaboració i 

desenvolupament del projecte, subdividit segons el tipus de cost. 

 

Taula 1.3. Pressupost Elaboració 

Tipus de despesa Cost 

Subtotal Personal 9.850 € 

Subtotal Material 388,2 € 

TOTAL Elaboració 10.238,2 € 
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1.4. Pressupost Implementació 

En la Taula 1.4. es mostra el pressupost de la compra del sistema, realitzat per 

una empresa dedicada a la implementació de sistemes de traçabilitat 

d’instrumental quirúrgic per a centres hospitalaris. 

 

Taula 1.4. Pressupost Implementació 

Concepte Cost (€) 

Total Eina (software, hardware i marcatge) 145.000 € 

Manteniment anual 4.500 € 

TOTAL Implementació 149.500 € 

 

1.5. Pressupost Final 

En la Taula 1.5. es presenta el pressupost final de l’elaboració i implementació 

del projecte, amb un cost de: cent cinquanta-nou mil set-cents trenta-vuit euros 

amb vint cèntims. 

 

Taula 1.5. Pressupost Final 

Concepte Cost 

Cost Personal 9.850 € 

Cost Material 388,2 € 

Subtotal Elaboració del Sistema 10.238,2 € 

Implementació del Sistema 149.500 € 

TOTAL PROJECTE 159.738,2 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


