
 - 1 - 

ÍNDEX PRESSUPOST 

   

ÍNDEX PRESSUPOST ................................................................................. 1 

CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ ................................................................... 3 

CAPÍTOL 2: COSTS DE DISSENY I PROGRAMACIÓ ................................ 4 

CAPÍTOL 3: COSTS DE REDACCIÓ I PRODUCCIÓ ................................... 5 

CAPÍTOL 4: COSTS DELS MATERIALS .................................................... 6 

4.1. Cost dels components electrònics .................................................... 6 

4.1.1. Components de la placa PCB dissenyada .................................... 6 

4.1.2. Hardware ............................................................................... 7 

4.2. Cost de les peces mecàniques ........................................................ 7 

4.3. Cost del cablejat i el mecanitzat ..................................................... 8 

4.4. Cost de la Serigrafia ...................................................................... 9 

4.5. Accessoris .................................................................................. 10 

4.6. Cost Total del material ................................................................ 10 

CAPÍTOL 5: COSTS VARIS ................................................................... 11 

CAPÍTOL 6: COST D’UNA UNITAT ........................................................ 13 

CAPÍTOL 7: COST D’UNA SÈRIE .......................................................... 14 

 





 - 3 - 

CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

En aquest document s’avalua quin és el cost que té realitzar aquest projecte. Per 
fer-ho, s’han diferenciat diferents costs, els quals inclouen: els cost de fer el 
disseny i la programació de l’equip, el de la redacció del document i la producció 
del prototip, els costs dels materials utilitzats per fer-lo i finalment uns costs 
varis, els quals representen l’ús de les instal·lacions necessàries per 
desenvolupar l’equip i l’ús dels programes informàtics utilitzats. 

 

Amb tots els costs desenvolupats, s’ha pogut analitzar i avaluar quin és el cost 
per poder fer una unitat. 
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CAPÍTOL 2: 

COSTS DE DISSENY I 

PROGRAMACIÓ 

En aquest capítol es descriuen els costs humans del procés de disseny del 
projecte i de la programació del mateix. Aquests costs, es distingueixen en 
diferents tipus segons la feina que es fa en cada cas. A més, també es diferencia 
si es tracta d’un enginyer o programador Senior amb experiència o un junior. En 
aquest cas, es tracta d’enginyer i programador junior. 

 

Taula 1. Costs de disseny i programació 

 

Treballador Feines que desenvolupa Hores 
Preu 
hora Preu 

Enginyer Junior 

Disseny de les peces mecàniques 
en 3D, disseny de la placa PCB, 
disseny del muntatge de l'equip i 
de la serigrafia. Posta en marxa del 
prototip. 

300 30,00 € 9.000,00 € 

Programador 
Junior Programació Software 280 30,00 € 8.400,00 € 

TOTAL 17.400,00 € 
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CAPÍTOL 3: 

COSTS DE REDACCIÓ I 

PRODUCCIÓ 

En aquest apartat es descriuen el costs humans que té la redacció d’aquest 
projecte i la producció mecànica i elèctrica d’aquest. 

 

Taula 2. Costs de redacció i producció 

 

Treballador Feina que desenvolupa Hores Preu 
hora 

Preu 

Redactor Redacció de la documentació 150 30,00 € 4.500,00 € 

Operari tècnic 
Soldar components, muntatge 
físic de l'equip, cablejat i 
ensamblatge del prototip. 

180 30,00 € 5.400,00 € 

TOTAL 9.900,00 € 
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CAPÍTOL 4: 

COSTS DELS 

MATERIALS 

En aquest capítol es descriu el cost econòmic de cadascun dels components 
utilitzats en aquest projecte. S’avaluarà en diferents punts, el cost de cada 
element i finalment es mostrarà el cost total de tot el projecte.  

4.1. Cost dels components electrònics 
Dins el rang de l’electrònica que s’utilitza en aquest prototip, es diferencien dues 
vessants. Per una banda, s’analitzarà el cost dels components inclosos en la 
placa PCB dissenyada, i d’altra banda, els altres components que estan en el 
circuit de manera externa a la placa PCB (motors, controlador dels drivers, 
pantalla LCD, etc.). També s’avaluen els costs mecànics de l’equip, el cablejat i la 
serigrafia del mateix. 

4.1.1. Components de la placa PCB dissenyada 

 

Taula 3. Cost econòmic dels components de la placa PCB 

 

Component Quantitat Preu unitari Preu 

Led Groc 3mm 1 0,20 € 0,20 € 

Led Vermell 3mm 1 0,20 € 0,20 € 

Led Verd 3mm 2 0,20 € 0,40 € 

Regleta 2 pins Pas 3.5 9 1,37 € 12,33 € 
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Easydriver 2 12,90 € 25,80 € 

Tira 2x40 pins mascle recte 1 1,26 € 1,26 € 

Tira 1x40 pins mascle 
acodada  

1 1,45 € 1,45 € 

Tira 1x40 pins mascle recte 1 0,47 € 0,47 € 

Tira pins femella 1x40 1 1,14 €  1,14 € 

Resistencia 0805 1K 3 0,09 € 0,27 € 

Placa PCB 1 5,75 € 5,75 € 

Rotllo estany 1mm 1 5,40 € 5,40 € 

TOTAL 54,67 € 

4.1.2. Hardware 

Taula 4. Cost econòmic del Hardware de l’equip 

 

Component Quantitat Preu unitari Preu 

Motor  2 16,80 € 33,60 € 

Pantalla LCD 1 16,99 € 16,99 € 

Teclat matricial numèric 1 3,85 € 3,85 € 

Final de carrera 1 1,36 € 1,36 € 

Polsadors 2 1,40 € 2,80 € 

Arduino Mega2560 1 16,00 € 16,00 € 

Font d'alimentació 1 55,00 € 55,00 € 

TOTAL 74,60 € 

 

4.2. Cost de les peces mecàniques 
En aquest apartat es descriu el cost de fabricar les peces mecàniques amb una 
impressora 3D. També es contemplen els costs dels carrets i de les bobines de fil 
de coure de diferents diàmetres. 

 

Per tal de saber el cost de les peces mecàniques, s’ha calculat el seu preu tenint 
en compte la quantitat de material utilitzat per fabricar-les. Les característiques 
es mostres a la Taula següent: 

 

Taula 5. Característiques de les peces mecàniques 

 

Peça Unitats 
Temps de 

fabricació d'una 
unitat 

mm de material utilitzat 

Suport superior motors 1 1h 24minuts 2868 

Suport inferior motors 1 1h 24minuts 2881 
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Direcció fil de coure 1 21 minuts 940 

Anclatge eix gran 1 37minuts 1122 

Subjecció del carret T1, T2 i 
T3 

6 35 minuts 1062 

Suport Final de Carrera 1 42 minuts 

3044 Suport Eix petit 1 35minuts 

Subjecció eix petit 1 11 minuts 

TOTAL 11917 

 

Tenint en compte que una bobina del material d’àcid polilàctic (PLA), que és un 
polímer biodegradable, té 100 metres de filament, i que s’han utilitzat 11,917 
metres, es necessitaria només una unitat d’aquest material. Per tant, finalment 
els costs de totes els peces mecàniques són els que es descriuen a continuació: 

 

Taula 6. Cost de les peces mecàniques utilitzades 

 

Peces mecàniques i carrets Quantitat Preu 
unitari 

Preu 

Bobina de 100m de PLA 1 16,75 € 16,75 € 

Carret Tipus 1 1 1,92 € 1,92 € 

Carret Tipus 2 1 2,06 € 2,06 € 

Carret Tipus 3 1 2,79 € 2,79 € 

Bobina de fil de coure de diàmetre de 0,3mm 1 8,02 € 8,02 € 

Bobina de fil de coure de diàmetre de 0,4mm 1 9,86 € 9,86 € 

Bobina de fil de coure de diàmetre de 0,5mm 1 11,00 € 11,00 € 

TOTAL 52,40 € 

4.3. Cost del cablejat i el mecanitzat 
En aquest tipus de cost, s’han fet dos aproximacions del cost tant del cable de 
secció de 0,5 mm2 com de l’espiral per agrupar els cables. Això és degut a que 
els dos components anomenats es venen en quantitats molt grans respecte al 
material realment utilitzat en l’equip. Doncs, es fan dos càlculs previs per 
determinar el cost del cablejat i de l’espiral. 

 

Pel que fa al cablejat, comptant que un paquet de 10 metres de cable de secció 
0,5mm2 blau costa 2,70€.  Si s’han utilitzat 4 metres de cable el cost és de, 
realitzant una regla de tres: 

����	���	
��� =
	�	·	�,��€

��	�
= 1,08€                                 (1) 
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Pel cas de l’espiral flexible per agrupar cables, es fa el mateix càlcul. Tenint en 
compte que 10 metres d’espiral costen 7,95€ , per 2 metres es té que:  

����	
�����	 =
�	�	·	�,��€

��	�
= 1,59€                                   (2) 

Amb tot, els cost del cablejat i del mecanitzat d’aquest equip és el següent: 

 

Taula 7. Costs del cablejat i mecanitzat 

 

Component Quantitat Preu unitari Preu 

Cable 8 pins pantalla LCD 1 1,10 € 1,10 € 

Cable 5 pins pantalla LCD 2 0,59 € 1,18 € 

Cable de secció 0,5mm2 1 1,08 € 1,08 € 

Connector Jack 1 1,09 € 1,09 € 

Espiral cablejat 1 1,95 € 1,95 € 

Tanca elevador 10mm 3 0,09 € 0,27 € 

Peça Elevador 30mm 10 0,15 € 1,50 € 

Tornillos M3 20mm 3 0,08 € 0,24 € 

Tornillos M3 10mm 36 0,06 € 2,16 € 

Varilla M3 220mm 1 1,10 € 1,10 € 

Tornillos M4 10mm 6 0,05 € 0,30 € 

Rosca M3 8 0,04 € 0,32 € 

Rosca M4 6 0,05 € 0,30 € 

Eix de diàmetre 3mm 1 0,71 € 0,71 € 

Eix de diàmetre 7mm 1 2,20 € 2,20 € 

Peça adaptadora motors 2 4,30 € 8,60 € 

Femella Jack alimentació 1 1,21 € 1,21 € 

TOTAL 25,31 € 

4.4. Cost de la Serigrafia 
En el cost de la Serigrafia es té en compte que si un paquet de 100 fulls DINA-4 
adhesiu costa 19,68€, per poder imprimir la Serigrafia en un full, el cost seria 
de:  

����		 ′"#	$"			� ℎ
��" =
�	·	��,&'€

���
= 0,19€                                      (3) 

Taula 8. Cost de la Serigrafia 

 

Element Quantitat Preu unitari Preu 

Paquet fulls DINA-4 Adhesius 1 0,19 € 0,19 € 

Impressió Serigrafia 1 1,60 € 1,60 € 

TOTAL 1,80 € 
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4.5. Accessoris 
S’ha considerat com a accessori tot aquell material que forma la part exterior del 
prototip, és a dir l’estructura externa de l’equip.    

 

Taula 9. Cost dels accessoris 

 

Accesoris Quantitat 
Preu 

unitari Preu 

Peça metraquilat Base motors 1 11,90 € 11,90 € 

Peça metraquilat Base 1 14,20 € 14,20 € 

Capsa 1 5,00 € 5,00 € 

TOTAL 31,10 € 

4.6. Cost Total del material 
A continuació s’especifica quin és el cost total dels materials utilitzats, ja siguin 
els materials de la PCB, el Hardware utilitzat, les peces mecàniques, el cablejat i 
mecanitzat i la serigrafia de l’equip. 

 

Taula 10. Cost total dels materials utilitzats 

 

Tipus de cost Preu 

Components placa PCB 54,67 € 

Peces mecàniques 52,40 € 

Serigrafia 1,80 € 

Hardware 74,60 € 

Cablejat i mecanitzat 25,31 € 

Acessoris 31,10 € 

TOTAL 239,88 € 
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CAPÍTOL 5:  

COSTS VARIS 

Un cost que s’ha de tenir en compte a l’hora de valorar econòmicament aquest 
projecte és el cost d’utilitzar els programes informàtics necessaris i l’ús 
d’instal·lacions com els laboratoris i/o les oficines.  

 

Per una banda, es detalla el cost de l’ús d’instal·lacions: 

 

Taula 11. Cost de l’ús d’instal·lacions 

  

Tipus de cost Preu 

Ús instal·lacions 800,00 € 

TOTAL 800,00 € 
 

D’altra banda, s’analitzen els costs de les llicències i la utilització dels programes 
informàtics. S’ha fet una estimació tenint en compte el preu del programa en el 
temps que dura la llicència, vers el temps que s’utilitzaria realment el programa 
en el temps que es desenvolupa aquest projecte. Es considera, d’aquesta 
manera, el preu que equival l’ús del programari en aquest projecte. 

 

S’ha de tenir en compte, però, que Inkscape és un programa de llicència lliure i 
totalment gratuït per totes les versions del mateix, tant per a empreses com per 
a qualsevol usuari. Per aquest motiu, a l’hora d’analitzar el seu cost en aquest 
projecte, aquest és nul. 

 

 

 



Laia Colet Subirachs  

 - 12 - 

Taula 12. Cost del programari 

 

Llicència i 
programa 
informàtic 

Preu Temps llicència 
(mesos) 

Preu 
real 

Temps real útil 
(mesos) 

Eagle Learn 
Standard 417,45 € 36 57,98 € 5 

Solidworks 2015 135,00 € 12 22,50 € 2 

Inkscape 0.91 0,00 € 0 0,00 € 1 

Microsoft Paquet 
Office 

99,00 € 12 66,00 € 8 

TOTAL 146,48 € 

 

Els costs totals varis són: 

 Taula 13. Costs totals varis 

  

Tipus de cost Preu 

Ús instal·lacions 800,00 € 

Programari 146,48 € 

TOTAL 946,48 € 

 

 

  



 Disseny i implementació d’un prototip per a bobinadora automàtica 

 - 13 - 

 

CAPÍTOL 6:  

COST D’UNA UNITAT 

El cost d’una unitat fa referència a la suma de tots els costs anteriorment 
especificats, ja que per poder fabricar una unitat es necessiten els materials, les 
instal·lacions, els programes adequats i la feina de programació, disseny, 
redacció i producció d’una persona. 

 

Taula 14. Cost d’una unitat 

 
Tipus de cost Preu 

Cost Material 239,88 € 

Disseny i programació 17.400,00 € 

Redacció i producció 9.900,00 € 

Costs Varis 946,47917 

Subtotal 28.486,36 € 

IVA (21%) 5.982,13 € 

TOTAL AMB IVA 34.468,49 € 
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CAPÍTOL 7: 

COST D’UNA SÈRIE 

Si es donés el cas que aquest projecte fos d’interès per altres empreses, que 
volguessin desenvolupar aquest producte fent-ne una sèrie, s’ha cregut 
convenient comentar que el cost que això suposaria seria molt més econòmic 
que el cost d’una unitat, ja que els costs de disseny i programació i els de 
redacció i producció es dividirien entre el nombre d’unitats de la sèrie. 

 

 


