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1 PRESSUPOST 

En aquest capítol es presenten les diferents taules que il·lustraran els diferents 
pressupostos parcials i també el pressupost final del projecte en els diferents 
apartats que té. 
 
S’entén a l’hora de pressupostar el projecte que ja es disposa d’un seguit 
d’eines, material i personal de l’empresa, així doncs, es fixa per a fer el 
pressupost de desenvolupament del projecte, el cost d’enginyeria i el cost de 
materials dels que no es disposa. A l’annex III d’aquest projecte es pot observar 
la planificació de les tasques realitzades i la seva duració i dedicació al llarg del 
projecte mitjançant un diagrama de Gantt. 
 

1.1 DESPESES MODIFICACIÓ XARXA ELÈCTRICA 

En aquest apartat es pressuposten les depeses relacionades amb l’estudi de la 
instal·lació elèctrica de la nau, la detecció de mancances i la seva posterior 
substitució, les despeses es separen en despeses d’enginyeria, material i 
instal·lació per part d’un tècnic electricista. A la Taula 1 es detallen les despeses 
de les diferents partides. 

Recursos humans  Preu/hora  Hores  Total  

Enginyer junior 25 € 20 h 500 € 

Tècnic electricista 20 € 55 h 1100 € 

Total recursos humans    1600 € 

    

Material  elèctric  Preu Quantitat  Total  

Mag. III C60N 32A Corba D  208.03 € 2 416.06 € 

Mag. C60N 32A Corba D 138.09 € 1 138.09 € 

Mag. C60N 20A Corba D 127.90 € 4 511.60 € 

Mag. C60N 63A Corba C 169.48 € 1 169.48 € 

Mag. C60N 40A Corba C 116.19 € 1 116.19 € 

Mag. C60N 10A Corba D 121.80 € 1 121.80 € 

Mànega elèctrica 25mm2(F+N+T) 8.72 €/m 130 m 1133.6 € 

Mànega elèctrica 10mm2(F+N+T) 3.46 €/m 40 m 138.4 € 

Mini cofret Kaedra 28.9 € 1 28.9 € 

Total material    2774.12 € 

    

Total partida    4374.12 € 

Taula 1. Pressupost modificacions xarxa elèctrica 
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Aquest es el pressupost total de la partida destinada a la adequació de la 
instal·lació elèctrica de la nau, s’ha de tenir en compte que a l’empresa es 
disposa de tècnics electricistes que seran qui realitzaran la instal·lació del 
material elèctric pressupostat, i l’estudi de la instal·lació la realitza el 
departament d’enginyeria, així doncs, les despeses de la partida associades a 
recursos humans son eludibles, per tant, la inversió es redueix a la compra del 
material necessari, això suposa un total de 2774,12 €. 

Els metres de cables necessaris s’han calculat en base al plànol PDE01-102011-
1. 

Els preus pressupostats son obtinguts a través del distribuïdor habitual de 
material elèctric de Rovalma S.A, s’ha de tenir en compte que aquests preus 
estan bonificats fins al 68% respecte el preu tarifa. 
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1.2 MODIFICACIONS PREMSA 800TM 

En aquest apartat es pressuposten les depeses relacionades amb la realització 
del projecte de la premsa hidràulica, les despeses es separen en despeses 
d’enginyeria, ja sigui en disseny com en programació, material i instal·lació dels 
equips per part d’un tècnic electricista. A la Taula 2 es detallen les despeses de 
les diferents partides. 

Recursos humans  Preu/hora  Hores  Total  

Enginyer junior 25 € 360 h 9000 € 

Tècnic electricista 20 € 40 h 800 € 

Total recursos humans    9800 € 

    

Material  elèctric  Preu Quantitat  Total  

Mòdul ent. analog. TSX AEY414  552.77 € 1 552.77 € 

Mòdul ent. dig. TSX DMY28FK  379.08 € 1 379.08 € 

Base E/S telefast 23.76 € 1 23.76 € 

Cable Telefast 41.46 € 1 41.46 € 

Memòria TSX FLASH-EPROM 262.91 € 1 262.91 € 

Transductor pressió Wika S10 421 € 3 1263 € 

Sensor humitat Vaisala DMT344 2692 € 1 2692 € 

Eurotherm 2416 787 € 1 787 € 

Eurotherm EPower 1647.76 € 1  1647.76 € 

Circutor TCB420 199.89 € 1 199.89 € 

OPC Factory Server 612.75 € 1  612.75 € 

Mànega elèctrica unip. 120mm2  16.49 €/m 30 m 494.7 € 

Cable termoparell tipus K 1.51 €/m 50 m 75.5 € 

Cable termoparell tipus S 2.15 €/m 50 m 107.5 € 

Total material    9140.08 € 

    

Total partida    18940.08 € 

Taula 2. Pressupost modificacions premsa 

Aquest es el pressupost total de la partida destinada al projecte premsa, s’ha de 
tenir en compte que a l’empresa es disposa de tècnics electricistes que seran qui 
realitzaran la instal·lació del material pressupostat, i el departament d’enginyeria 
realitza les tasques d’enginyeria necessàries, així doncs, les despeses de la 
partida associades a recursos humans son prescindibles, reduint la inversió a la 
compra del material necessari, això suposa un total de 9140.08 €. 
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Els preus pressupostats son obtinguts a través dels distribuïdors habituals de 
material de Rovalma S.A, s’ha de tenir en compte que alguns d’aquests preus 
estan bonificats respecte el preu tarifa.  

Finalment, aclarir que manca una part important de material que el departament 
de manteniment disposa en stock com son bobines de cable elèctric per al 
cablejat de quadres, contactors, magnetotermics, etc. Que no s’han 
comptabilitzat ja que no s’han comprat específicament per aquest projecte. 

Tampoc s’han tingut en compte els elements de circuit hidràulic ja que es 
disposava del material en stock i el disseny mecànic no es contempla en aquest 
projecte. 

1.3 PRESSUPOST TOTAL 

Si es tenen en compte les despeses del conjunt d’actuacions tant en les 
modificacions a realitzar en la xarxa elèctrica, com en la premsa hidràulica del 
projecte, tenint en compte que els recursos humans i l’enginyeria son aportats 
pel personal propi de Rovalma S.A, es valoren únicament les despeses en 
material que ascendeixen a, 2774.12 € en material per a la partida de 
modificacions de xarxa elèctrica i 9140.08 € en material per a la partida de la 
premsa hidràulica, que sumen un total de 11914.2 €. 

 

 

 


