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1. Introducció 

El present document conté una aproximació del cost de l’estudi. S’ha separat el pressupost en dues 

parts diferenciades: per una banda s’estima el cost de desenvolupament del treball i, per l’altra, es fa 

el recompte del cost del material utilitzat. 

1.1. Cost de desenvolupament 

Per al cost de desenvolupament s’ha fet l’estimació de les hores invertides per a la realització de 

l’estudi i les de laboratori. Les tarifes aplicades per a fer aquest pressupost són: preu orientatiu a 

condició de becari per a la cerca d’informació i redacció de documents i de tècnic de laboratori per als 

assaigs. 

Taula 1: Cost de desenvolupament 

Concepte Tipus de treballador 
Salari 

[€/h] 
Hores Cost [€] 

Cerca d'informació Becari 10 25 250,00 

Aprenentatge del sistema nou\bau Becari 10 15 150,00 

Disseny dels elements Becari 10 40 400,00 

Reunions Becari 10 20 200,00 

Redacció de documents Becari 10 160 1.600,00 

Disseny de les proves del laboratori Tècnic de Laboratori 40 30 1.200,00 

Assaigs al laboratori Tècnic de Laboratori 40 8 320,00 

 
COST DE DESENVOLUPAMENT 320h 4120,00€ 

 

 

 

 



  Pressupost 

4   

1.2. Cost del material del assaig 

A continuació s’adjunta el pressupost del material emprat per a la realització del present estudi. Tots 

els preus s’han obtingut a través dels mateixos proveïdors que han subministrat les peces. 

 

Taula 2: Cost del material del assaig 

Peça Unitats Preu unitari [€/ut] Preu total [€] 

Comanda fusibles 65 2,50 162,50 

Utillatge laboratori 1 613,00 613,00 

 COST MATERIAL 775,50€ 
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2. Total del pressupost 

El total del pressupost ascendeix a 4895,50€ 

Taula 3: Pressupost final 

PRESSUPOST FINAL 

COST DESENVOLUPAMENT 4120,00€ 

COST MATERIAL DELS ASSAIGS 775,50 € 

 

COST TOTAL DEL PROJECTE 4895,50€ 
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3. Pressupost d'implementació en obra del fusible 

mecànic 

En aquest apartat farem una aproximació dels costos anuals que tondria implementar aquest nou 

sistema.  

El cost anual del sistema actual de gats hidràulics a l'empresa Nou\Bau es pràcticament nul. El únic 

manteniment que tenen es comprovar cada any el calibratge del manòmetre. Per tant, no competim 

contra aquest sistema, sinó que l'objectiu es poder obtenir una evidencia física de cada biga muntada 

amb el mínim cost. La pregunta es: Quina quantitat esta disposada a pagar l'empresa Nou\Bau 

anualment per tenir una evidencia física de cada biga muntada? 

Aquest apartat el dividirem en dos subapartats: 

- El cost del primer any de l' implementació 

- El cost de la resta d'anys. 

3.1. Cost del primer any 

En el primer any s'ha de tenir en compta tres factors: 

- El preu de l’estudi. 

- El preu de la compra de tots els utillatges. 

- El preu de tots els fusibles trencats en un any. 

El cost del estudi i dels utillatges es consideren com una inversió inicial la qual només s’efectua al 

primer any. En canvi el cost del fusible es anual. 

El preu de l’estudi ja ha sigut definit a l’anterior apartat: 4895,50 € 

Per tal de que l’acció del canvi de puntal no sigui necessària es necessitaria un mínim de 10 utillatges 

per equip. D’aquesta manera es podrien muntar 5 bigues simultàniament. Hi ha un total de 7 equips 

de muntadors de bigues Nou\Bau, per tant es necessiten 70 utillatges en total. 

El preu unitari de l’utillatge variarà respecte el del prototip. Ja que el del prototip esta 

sobredimensionat per tal de poder-li aplicar modificacions duran el transcurs del assajos. Tampoc te 
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el mateix cost comprar un prototip que 70. El preu unitari de la versió optimitzada del utillatge es de 

200€ aproximadament. 

El cost unitari del fusible també es podria reduir modificant la seva llargada (sempre mantenint el 

mateix material i forma) per aconseguir minimitzar el us de material. En un any l’empresa Nou\Bau 

munta de mitjana unes 5500 bigues. Tenint en compte que es necessitarien dos fusibles per biga, el 

nombre total de fusibles a trencar anualment ascendeix a 11000. 

Taula 4: Cost del primer any 

Peça Unitats Preu unitari [€/ut] Preu total [€] 

Estudi 1 4895,50 4895,50 

Utillatges 70 200 14000 

Fusibles 11000 0,60 6600 

 COST MATERIAL 25495,50€ 

 

3.2. Costos a partir del segon any 

A partir del segon any ja només s’han de pagar els costos del flux de fusibles que es van trencant, que 

son un 6600€ anuals aproximadament. Aquest es el cos anual de tenir una evidencia física un cop 

feta la inversió inicial de l’estudi i els utillatges.  

 


