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CAPÍTOL 1: PLANIFICACIÓ 

En aquest capítol es pretén exposar el procés seguit durant l’elaboració del projecte, així com 

els “timings” establerts en l’elaboració del mateix. 

1.1 DISTRIBUCIÓ DEL PROJECTE 

Per tal de garantir cobrir tots els aspectes del projecte, al principi de l’elaboració del mateix es 

va realitzar una reunió entre els membres que conformen el grup de treball, per tal de distribuir 

la feina i garantir l’elaboració del projecte en el temps establert. 

La realització d’aquest projecte passa per dimensionar, dissenyar i seleccionar tots els 

component que intervenen en el sistema proposat, així com per l’elaboració del mateix dins el 

marc legislatiu vigent, en cas que existeixin normatives que afectin al projecte. 

Així doncs cal distribuir la feina de cada un dels membres per assegurar el correcte 

dimensionament del treball. S’ha dividit el treball en dos grans blocs: Càlculs i dimensionament 

(Capítols 4 i 6 del Volum I), i per altre banda: Disseny, selecció i documentació (La resta del 

contingut del projecte). És cert que per tal de realitzar el projecte cal un procés de documentació 

i informació que cal dur a terme par part de tots els integrants del grup, i que per tant es va 

realitzar conjuntament (Capítol 1 del Volum I), així com les conclusions del treball, que 

requereixen de l’aportació de tots els membres del grup, per analitzar resultats i veure quins 

han estat els punts forts i febles del treball.  

1.2 DIAGRAMA DE GANTT 

Amb la distribució del treball feta, és necessari distribuir en el temps quan es realitzarà cada 

apartat del treball, i amb quin ordre es farà. Per aquest motiu, es va elaborar un Diagrama de 

Gantt a l’inici del treball, per tal de garantir que cada un dels membres del grup de treball tingués 

clar que és el que li tocava fer i quan. 

Amb aquestes exigències temporals, es garantia que el treball avançaria de manera constant, 

fent que els dos integrants del grup treballessin en cada moment per arribar a complir amb els 

“deadlines” establerts conjuntament en l’elaboració del diagrama de Gantt que es mostra a 

continuació: 
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Imatge 1. Diagrama de Gantt del projecte [Font pròpia] 
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CAPÍTOL 2: PRESSUPOST 

En aquest capítol s’estudien els costos de fabricació de la màquina, on es tindran en compte el 

preu dels components seleccionats, així com el dels elements fabricats i els de disseny de la 

mateixa. També es proposarà el preu de venta del sistema d’injecció d’aigua i metanol MW50. 

2.1 PREU DELS COMPONENTS 

La partida pressupostària següent té en compte tants els elements comprats a proveïdors, com 

els elements fabricats per tal de poder comercialitzar el sistema al complert.  

2.1.1 COMPONENTS COMPRATS 

Taula 1. Partida pressupostària destinada als elements comprats [Font pròpia] 

ELEMETNS COMPRATS 

QUANTITAT ELEMENT DESCRIPCIÓ 
PREU 
(€/ud) 

PREU 
TOTAL (€) 

1 MOCAP BPF460NA1 Tap del dipòsit 1,22 1,22 

1 
WESMA USA SSS/SSL Water Level 

Sensor 11” (151338) 
Sensor de nivell 42,88 42,88 

1 
WESMA USA Water Level Gauge 

CPWR-BB-240-33 
Rellotge indicador 

de nivell 
23,14 23,14 

1 
AEM (30-3322) V2 Water/Methanol 

Conductive Fluid Level Sensor 
Sensor de reserva 30,64 30,64 

2 Quick Attach Fitting 5DFA12 
Connectors 

Bomba 
0,21 0,42 

1 DELAVAN 7802 Power FLO Bomba 121,37 121,37 

1 KiWiTM Port Water W065-0213-1 Injector 67,58 67,58 

1 Controlador + Cablejat 
Controlador + 

Cablejat 
148,33 148,33 

3 DEMAC MOT289  Tub de fluid 4,30 12,90 

TOTAL    448,48 

2.1.2 COMPONENTS FABRICATS 

Taula 2. Partida pressupostària destinada als elements fabricats [Font pròpia] 

ELEMENTS 
FABRICATS 

        

QUANTITAT ELEMENT DESCRIPCIÓ 
PREU 

(€/hora) 
PREU TOTAL 

(€) 

1 Dipòsit 
Fabricat per emmotllament 

per bufat 
168,75 168,75 

1 
Broquet de 

sortida 
Fabricat per tornejat CNC 126,48 126,48 

TOTAL    295,23 
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2.2 PREU DE L’ENGINYERIA 

Existeix una despesa a nivell d’enginyeria, on es tenen en compte totes les activitats que han 

tingut lloc al llarg del desenvolupament del projecte. Aquesta partida dels pressupost es veurà 

repartida en els diferents sistemes, segons el nombre de sistemes venuts, aquesta partida 

influirà en major quantitat o en menor al preu final. 

Taula 3. Partida pressupostària destinada a l'enginyeria [Font pròpia] 

ENGINYERIA 

QUANTITAT ELEMENT DESCRIPCIÓ PREU (€/hora) HORES PREU TOTAL (€) 

2 Tècnic Estudi previ 0,00 70 0 

1 Tècnic Càlculs 50,00 70 3500 

1 Tècnic Disseny 3D 50,00 50 2500 

1 Tècnic Elaboració de plànols 30,00 15 450 

2 Tècnic Elaboració memòria 20,00 60 2400 

1 Tècnic Elaboració annexos 20,00 10 200 

TOTAL     9050 

2.3 PREU TOTAL DEL SISTEMA 

Sumant totes les partides pressupostàries a les que es fan referencia en els punts anteriors, i 

tenint en compte els impostos pertinents, així com una partida per a imprevistos, s’obté el 

preu final del sistema dissenyat. 

TOTAL (€) 9498,48      

        

IMPOSTOS I IMPREVISTOS 

ELEMENT PERCENTATGE (%) PREU TOTAL (€) 

IVA 21 1994,68 

Imprevistos 10 949,85 

TOTAL    2944,53 
      

PREU TOTAL (€) 12443,01     

 


