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CAPÍTOL 1:       

COSTOS 

El cost d’un element (una unitat de producte, una operació o una secció d’un 
sistema productiu, per exemple) és el valor dels recursos necessaris per a 
l’obtenció, realització o funcionament del mateix (Companys and Corominas 
1994). 

La definició sembla clara, però la seva aplicació no ho és tan en moltes ocasions, 
ja que certs recursos son compartits entre diversos elements i no resulta fàcil 
determinar quina part del valor del recurs s’ha d’imputar a cada unitat;  de 
vegades no existeix, ni tan sols conceptualment, un procediment d’imputació que 
s’imposi lògicament i, per això, els que s’empren en aquests casos incorporen un 
cert grau d’arbitrarietat (Companys and Corominas 1994). 

Hi han diverses formes de classificar els costos. En aquest projecte s’ha 
considerat la següent divisió: 

1.1. Cost dels materials i subministraments 
En aquest apartat es presenta el costos dels materials i subministraments que ha 
estat necessari satisfer per a la realització d’aquest projecte.   

a) Cost dels materials de la part fluídica, 

El desglossament dels elements fluídics del sistema de control de la temperatura 
es mostra a la Figura 1. 

També ha calgut, per implementar aquest control, l’adquisició d’una fusta i 
elements de  subjecció. El detall de tots els elements necessaris per a la 
realització d’aquest muntatge es mostra a la Taula 1. 

El cabalímetre és opcional; si es realitzés seriat aquest producte es prendria la 
decisió de no muntar-lo. Es va instal·lar perquè es tenia a disposició i ha servit 
per conèixer el cabal de recirculació d’aigua freda. S’han aprofitat també altres 
elements de menor valor econòmic que es tenien a l’abast. 
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Figura 1. Desglossament elements part fluídica sistema control temperatura. 

Taula 1. Llistat detallat material part fluídica 

 Descripció material  Proveïdor  Unitats  Cost Unitari 

(€) 

Cost Total 

(€) 

1 Bomba SERA FP 1500 DAUER 1 33 33 

2 Tub flexible 16/22   DAUER 1,4 4,45 6,23 

3 Enllaç 1/2" mascle -tub Ø16/22 espiga ------- ------- ------- ------- 

4 T 90° roscar femella 1/2" POOLARIA 1 1,23 1,23 

5 Enllaç 3/8" mascle -Ø16 espiga POOLARIA 3 0,39 1,17 

6 Tub Ø 13 flexible ------- ------- ------- ------- 

7 Reducció roscada PVC m x m 1" x 1/2" POOLARIA 3 0,76 2,28 

8 Electrovàlvula Hunter 1" femella 24 Vac POOLARIA 2 15,5 31 

9 Reducció roscada PVC m x f 1"x 3/4" POOLARIA 1 0,93 0,93 

10 Enllaç 3/4" mascle -Ø20 espiga POOLARIA 2 0,62 1,24 

11 Enllaç roscat 1/2" femelles POOLARIA 3 0,8 2,4 

12 Tub Ø20 ------- ------- ------- ------- 

13 Cabalímetre Tecfluid 1000 l/h ------- ------- ------- ------- 

14 Reducció roscada PVC mxm 3/4"x 1/2" POOLARIA 1 0,58 0,58 

15 Enllaç 1/2" mascle -Ø11 espiga ------- ------- ------- ------- 

16 Tub Ø11 flexible ------- ------- ------- ------- 

17 Reducció mascle 1/2" a  femella 3/8" POOLARIA 3 0,76 2,28 

18 Relé 24 Vac + base Onda Radio 1 14,07 14,07 

19 Legrand base mòbil Onda Radio 1 6,39 6,39 

20 Abraçadora M8  4 x D.40 y 2 x D.60 Salva Escoda 1 10,49 10,49 

21 Connector i terminals JST Onda Radio 1 4 4 

22 Cable 4x1 mm Onda Radio 2 1,52 3,04 

23 Tauler MDF hidròfug Leroy Merlin 1 49,20 49,20 

24 Ganxo en U Leroy Merlin 2 2,75 5,5 

Cost del material de la part fluídica 175,03 
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Els preus indicats inclouen els impostos indirectes. 

A part d’aquest cost dels elements, cal afegir el cost de llançament de les 
comandes. En aquest projecte tan sols s’ha imputat 9 Euros per aquest concepte  
(enviament material Poolaria); la resta de material s’ha comprat presencialment 
a botigues (El cost del temps de desplaçament s’ha inclòs, arbitràriament, com 
un cost de recursos humans imputat al desenvolupador del projecte). 

b) Cost subministraments d’aigua i llum, 

S’han realitzat 15 sessions de proves experimentals amb la planta; cada sessió 
ha tingut una durada aproximada de 6 hores.  

 .)(3000)cos( aproxWIUP =⋅⋅= δ  (1) 

 .)(341269.0270270903000 )1(* aproxEuros
kWh

Euros
kWhkWhhW =⋅→=⋅  (2) 

(*1) Tarifa OneLuz Endesa (abril 2016). 

S’ha emprat aigua desionitzada i gel produïts per equips presents als laboratoris 
de química. La font primària d’aquests recursos és l’aigua d’aixeta. Cada 
experiment haurà necessitat d’uns 20 litres d’aigua d’aixeta aproximadament. 

 .)(12294.03.03.0300
3

)2(*33 aproxEuro
m

Euros
mmlitres =⋅→=  (3) 

(*2) Tarifa locals comercials Aigües de Barcelona (abril 2016). 

c) Cost material d’oficina, 

El cost del material d’oficina necessari per al dipòsit d’aquesta memòria s’estima 
en uns 40 Euros. 

Taula 2. Cost dels materials i subministraments. 

 Unitat 

  (€) 

Unitats Import Total 

(€) 

Cost del material part fluídica 184 1 184 

Cost subministraments d'aigua i llum 35 1 35 

Cost material d'oficina 40 1 40 

Cost dels materials i subministraments   259 

 

1.2. Cost de recursos humans 
A continuació es detallen els costos relatius al personal que ha participat en el 
desenvolupament del present projecte. Es consideren els següents participants: 

• El desenvolupador del projecte (enginyer junior), 

• La direcció del projecte (enginyer sènior), 
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Es considera que l’enginyer sènior factura a 60 €/hora, i l’enginyer junior a 18 
€/hora. 

Taula 3. Cost de recursos humans 

  Unitat 

(€) 

Unitats Import Total 

(€) 

Enginyer sènior Direcció del projecte 60 20 1200 

Enginyer junior Desenvolupador del projecte 18 850 15300 

Cost de recursos humans    16500 

 

1.3. Cost d’oportunitat 
El cost d’oportunitat és la diferència entre el valor de l’opció escollida i el valor de 
la millor opció no realitzada. Si l’opció que trio m’aporta un benefici de 10 però hi 
ha una opció alternativa que m’ofereix 12, el cost d’oportunitat és de 2 
(Serrahima 2015). 

En els anteriors apartats no es contempla el cost de l’ús de la planta Fenton. És 
una instal·lació que es tenia a l’abast per a la realització d’aquest projecte (servei 
de millora) i no ha calgut adquirir però sembla evident que deu existir un cost 
per haver estat a disposició  d’aquest projecte.   

De forma arbitrària es pot dir que aquest cost és cero ja que al tractar-se 
aquesta planta d’una instal·lació per a la realització de pràctiques formatives no 
pot existir un cost d’oportunitat.   

Aquesta simplificació no es podria fer si es tractés d’un projecte en un entorn 
industrial.   

1.4. Cost Total  
Taula 4. Cost Total 

 Cost 

(€) 

Cost dels materials i subministraments 259 

Cost de recursos humans 16500 

Cost Total del projecte 16759 
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