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A. Pressupost 

A.1. Introducció 

Dins el pressupost d’un projecte s’ha de considerar el cost econòmic relatiu tant dels 
recursos humans com dels materials que s’utilitzen en ell.  

Aquest projecte és un projecte d’investigació i per la qual cosa els costos més importants 
estaran relacionats amb els medis informàtics utilitzats i el personal necessari per a la 
seva realització. A més també es tindran en compte els costos varis relatius a aquests 
recursos principals, com el consum elèctric dels equips informàtics, llicencies del 
software, ús de la impressora y altres costos diversos. 

Tenint això en compte, el pressupost total estarà dividit en tres parts: 

- Costos de personal. 

- Costos derivats dels equips informàtics. 

- Costos Varis.  

A.2. Costos de personal 

Les tasques bàsiques realitzades per a la consecució del present projecte es poden 
classifica en pròpies d’un enginyer i les pròpies d’un programador. També s’ha de tenir en 
compte el temps invertit en la redacció de la memòria. 

El temps invertit en la realització del projecte s’estima en 12 meses. Considerant que la 
dedicació va ser de mitja jornada el total d’hores invertides en ell és de: 
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D’aquest temps s’estima la següent distribució qualitativa de les tasques: 

- 60% tasques d’enginyer 

- 25% tasques de programador 
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- 15% redacció de la memòria 

Distribuint les 960 hores en els diferents tipus de tasques i considerant el cost de 
cadascuna es pot calcular el cost de personal. A la Taula B. 1 es detallen els costos de 
personal derivades d’aquest projecte: 

 

Tasca Cost (€ / hora) Hores Cost (€) 

Enginyeria 60,10 576 34617,6 

Programació 36,06 240 8654,4 

Redacció 15,02 144 2162,88 

Total   45434,88

A.3. Costos dels equips informàtics 

Els costos inclosos en aquest apartat són les despeses de manteniment i amortització 
dels equips utilitzats en aquest projecte. 

Els costos de manteniment s’estimen en un 10% dels costos de l’equip, tal com 
s’expressa a l’equació B.1: 

1,0·0CCM =     

 
C0=preu de compra del material 

 

Els costos de l’amortització es calculen tenint en compte que el material informàtic perd el 
seu valor amb una relativa rapidesa, pel que es considera absolet passats tres anys des 
de la seva compra. Es considerarà un interès anual del 4%. A partir de l’equació B.2 es 
pot calcula l’anualitat d’aquests equips: 

Taula B. 1 Costos de personal 

(Eq.B.1) 
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C0=preu de compra del material 

i = taxa d’interès del material 

n= Període d’amortització 

L’ordinador utilitzat ha estat Pentium III  a 800 Mhz; 128 Mb de memòria RAM; i un disc 
dur  20 GB, el preu de compra del qual s’estima en uns d’uns 1200 €. Això fa que el cost 
anual de l’amortització de l’ordinador sigui de: 
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I el cost de manteniment sigui: 

CM =1200·0.1=120€  

En total el cost anual total de l’ordinador és la suma d’aquest dos costos: 

CT = CA+CM=432,42+120=552,42 € 
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Considerant que l’ordinador està inactiu un 30% del temps disponible, es a dir 576 hores, 
queda que el cost per hora de l’equip informàtic és de : 
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Sabent que es va utilitzar l’ordinador un 80% del temps necessari per a realitzar el 
projecte, el cost total dels equips informàtics és de: 

CT = 0,411·960·0.8 = 315, 67€ 

(Eq.B.2) 
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A.4. Costos Varis 
En aquest apartat s’inclouen els costos de material divers necessari per a la realització 
d’aquest projecte, per exemple material d’oficina i altres costos relacionats amb 
l’ordinador com el consum elèctric, cost dels programes, entre altres.  

La Taula BA.2 detalla de les despeses realitzades. 

Despesa Cost (€) 

Relacionat amb l’equip informàtic 850 

Fotocòpies 42 

Material divers 54 

Total 946 

 

 

 Taula BA.2 Costos varis 




