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0. Consideracions prèvies 
El present pressupost fa referència a un estudi experimental d’obres de fàbrica.  

Com bé es pot entendre, durant la realització d’aquest estudi es comptabilitzen 

costos per les hores de dedicació de la investigadora i el supervisor, pel material 

emprat i consumit, i per l’ús d’equipament de laboratori. 

El desglossament d’aquests costos quedarà com: 

- Costos associats a la dedicació de l’investigador/s. 

- Costos per la utilització de l’equipament del laboratori LITEM i el material 

emprat 
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1. Costos associats als recursos humans 
 

Aquest conjunt de costos són temporals, per aquest motiu és necessari associar 

un preu a l’hora de treball de la investigadora i del supervisor. 

A la tasca de la investigadora se li associa un sou d’enginyer júnior, el qual és 

aproximadament 20 €/h. Al supervisor se li associa un preu d’enginyer sènior de 

50 €/h. 

A la taula següent queden recollides les hores associades a cada tasca: 

Taula  1. Relació entre hores i preu per hora de cada tasta 

Tasca Preu/Hora (€/h) Hores (h) Cost total (€) 

Campanya 

experimental 
20 100 2.000 

Supervisió de la 

campanya per 

part del 

supervisor 

50 100 5.000 

Recerca 

bibliogràfica, 

anàlisi de 

resultats i 

elaboració dels 

documents 

20 200 4.000 

 TOTAL 11.000 

 

Per tant el cost associat als recursos humans emprats (300 hores de la 

investigadora i 100 hores del supervisor) durant aquest estudi suma ONZE MIL 

euros. 
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2. Costos associats als recursos materials 
 

Aquest conjunt de costos es desglossa en el cost associat a l’equipament del 

LITEM i el cost unitari dels materials utilitzats. 

2.1. Cost associat a l’equipament del LITEM 
L’equipament utilitzat del laboratori han estat dos actuadors hidràulics i la polidora. 

Els dos actuadors han estat sotmesos a 33 assajos de durada mitjana de 20 

minuts i se li associa una amortització de 2.000€. 

L’amortització de la polidora és significativament menor. Es va utilitzar per netejar 

les restes de maó als perfils L. L’amortització associada és de 200€. 

El cost total associat a l’equipament del laboratori LITEM és de DOS MIL DOS-

CENTS EUROS. 

2.2. Cost associat als materials utilitzats 
A la taula següent podem observar tant el preu unitari, com les unitats emprades 

de cada material: 

Taula  2. Cost dels materials utilitzats 

Material 
Preu unitari 

(€/ud) 
Unitats Cost total (€) 

Sac de morter 20 1 20 

Maons 1,5 85 127,5 

Adhesiu 

(Loctite) 
2 25 50 

Perfils (L) 1,5 5 7,5 

  TOTAL 205 

 

El cost associat als materials utilitzats és de DOS-CENTS CINC EUROS. 
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3. Cost total 
 

El cost total d’aquesta campanya d’experimentació queda reflectit a la següent 
taula. 

Taula  3. Costos totals 

Cost associat a Total (€) 

Recursos humans 11.000 

Recursos materials 
Equipament 2.200 

Materials 205 

 TOTAL 13.405 

 

Finalment el cost total associat a la realització d’aquest estudi és de TRETZE 

MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS. 

 


