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A. Pressupost 

A.1. Introducció 

Aquest és un projecte d’investigació que també conté una part de programació. Els 
principals recursos que s’han utilitzat han estat recursos informàtics, així doncs els costos 
que s’avaluaran seran costos relacionats amb l’explotació i utilització dels recursos 
informàtics així com costos de personal i de material 

Els costos de personal són els relacionats amb les hores que s’han dedicat al projecte, 
els d’utilització i explotació són els derivats de l’ús dels equips necessaris i els de material 
són les fotocòpies, paper, material d’oficina, etc. 

A.2. Costos de personal 

Per a la realització d’aquest projecte s’han dut a terme tres tasques diferents, la 
d’enginyer, la de programador i la d’administratiu. La d’enginyer ha consistit en analitzar 
el problema, dissenyar l’estructura del problema, analitzar els resultats i finalment trobar 
les conclusions. La de programador, per la seva banda, ha estat la d’adaptar i crear nou 
programari per a l’obtenció de resultats. En quant a la d’administratiu ha consistit en 
redactar la memòria i plasmar els resultats i conclusions obtingudes. 

El temps total utilitzat per a la realització d’aquest projecte ha estat d’unes 28 setmanes a 
30 hores setmanals que en total resulten 840 hores, de les quals se’n retiren les 3 
primeres setmanes que es consideren d’aprenentatge, quedant el nombre total d’hores en 
750. 

Del nombre total d’hores dedicades al projecte el 60% han sigut tasques d’enginyeria, el 
25% de programació i el 15% restant d’administració. La taula A.2.1. mostra el còmput 
total de costos de cada tasca així com el total de costos de personal. 

Tasca Cost (€/h) Temps (h) Cost total (€) 

Enginyeria 60 450 27000 

Programació 36 187,5 6750 

Administració 15 112,5 1687,5 

TOTAL  750 35437,5 

Taula A.2.1. – Taula amb el còmput total de costos de 
cada tasca i del total de costos de personal. 
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A.3. Costos d’utilització 

Aquests costos són els derivats de l’ús dels equips i programes necessaris per realització 
d’aquest projecte. 

Equip informàtic 

Per tal de determinar aquests costos s’han considerat els costos de manteniment i 
utilització dels equips.  

Els costos de manteniment anuals es consideren que són un 10% del preu de compra del 
PC, i pels d’amortització es considera que un PC s’amortitza en 4 anys. 

El PC utilitzat és un Pentium 4 amb una CPU de 1,4 GHz i 256 MB de Ram. 

El preu de compra aproximat és d’uns 1000 euros. 

Es considera que s’ha fet ús de l’ordinador el 90% del temps total dedicat al projecte, és a 
dir, 675 hores. D’altra banda, els costos de manteniment anuals del 10% del preu de 
compra són per una utilització anual de 1200 hores (48 setmanes x 5 dies x 5 hores ). 

Així doncs es té que el preu de manteniment resultant és: 

euros
hores
euroshores 25,56

1200
1,01000675 =

⋅
×  

Pel què fa a l’amortització es té que l’equip s’amortitza en 4 anys, és a dir 250 €/any 
tenint en compte 48 setmanes/any. 

euros
setmanes
eurossetmanes 83,145

48
25028 =×  

Sumant els costos de manteniment i utilització amb els d’amortització es té el cost total de 
l’equip informàtic que és: 

56,25 + 145,83 = 202,08 euros 

Programes informàtics 

Per tal d’estimar aquests costos s’han considerat els costos anuals del programari, 
valorats en el 10% del cost de la llicència. El programari utilitzat ha estat el paquet Office, 
el Matlab 7.0 i l’SPSS per a Windows V14.0. Del paquet Office no se’n considera el cost. 
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La taula A.3.1. mostra el cost del programari. 

Programa Cost(€/any) %utilització Fracció(x/48setmanes) Cost 

Matlab 7.0 275 40 28 57,29 

SPSS v 14.0 200 50 28 58,33 

TOTAL    115,62

Taula A.3.1. – Taula amb els costos del programari. 

Així doncs es té que el costos totals d’utilització són: 

202,08 + 115,62 = 317,70 euros 

Costos de material 

Aquests costos inclouen els costos d’impressió, de fotocòpies així com material d’oficina. 
La taula A.3.2. recull aquests costos. 

Material Cost (€)

Fotocòpies 15,00 

Impressió 33,00 

Altres 10,00 

TOTAL 58,00 

Taula A.3.2. – Taula amb els costos del material. 

A.4. Costos totals del projecte 

La taula A.3.3. recull els costos totals del projecte. 

Concepte Cost (€)

Costos de personal 35437,5

Costos informàtics 317,7 

Costos de material 58,0 

TOTALS 35813,2

Taula A.4.1. – Taula amb els costos totals del projecte 


