
 

  
 

 

 

 

ESTUDI D'AVALUACIÓ I 

OPTIMITZACIÓ D'UN 

SISTEMA D'ENERGY 

HARVESTING BASAT EN 

TECNOLOGIA 

PIEZOELÈCTRICA  
 

TREBALL FINAL DE GRAU 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

 

 

 

 

 

Autor: Eduard Gelpí Vallcorba 

Director: Ernest Bernat Masó 

Data d’entrega: 10 de Juny de 2019 



 

  
 

 

 

 

Titulació: 

 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

 

Alumne (nom i cognoms): 

 Eduard Gelpí Vallcorba 

 

Títol de TFG: 

Estudi d’avaluació i optimització d’un sistema d’Energy Harvesting 

basat en tecnologia piezoelèctrica 

 

Director del TFG: 

 Bernat Masó, Ernest 

 

Convocatòria del lliurament del TFG: 

 10 de Juny de 2019 

 

Contingut d’aquest volum: PRESSUPOSTOS 

 

 



 

  
 

Índex de continguts 
 

1. Pressupost ............................................................................................................ - 3 - 
1.1 Recursos humans .......................................................................................................- 3 - 
1.2. Recursos materials: ...................................................................................................- 4 - 

1.2.1. Materials pel conjunt mecànic: ...........................................................................- 4 - 
1.2.2. Materials pel conjunt elèctric: .............................................................................- 4 - 
1.2.3. Materials per l’adhesió dels piezoelèctrics a les platines: ....................................- 5 - 

1.3. Altres recursos: .........................................................................................................- 5 - 
1.3.1. Softwares tecnològics: ........................................................................................- 5 - 
1.3.2. Desplaçaments....................................................................................................- 6 - 

1.4. Pressupost final .........................................................................................................- 6 - 

2. Bibliografia ........................................................................................................... - 7 - 
 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 
 

 

Índex de taules 

Taula 1: Cost de les hores treballades. Font pròpia _________________________________________ - 3 - 
Taula 2: Cost de les hores invertides pels treballadors de GMF. Font pròpia _____________________ - 3 - 
Taula 3: Cost del sistema elèctric. Fonts: [1], [2] i [3] _______________________________________ - 4 - 
Taula 4: Cost de l'adhesió dels piezoelèctrics al generador. Font [4] i [5] ________________________ - 5 - 
Taula 5. Cost de la llicència de SolidWorks. Font [6] ________________________________________ - 5 - 
Taula 6: Cost del quilometratge. Font pròpia _____________________________________________ - 6 - 
Taula 7: Cost dels peatges. Font pròpia __________________________________________________ - 6 - 
Taula 8: Costos finals del projecte. Font pròpia ____________________________________________ - 6 - 

 

  



 

- 3 - 
 

1. Pressupost 
 

A continuació es realitza el desglossament del pressupost total per poder dur a terme el 

treball present. S’efectua una estimació factorial, basant-se en els coneixements dels 

principals ítems i en els costos de projectes anteriors.(40) 

 

1.1 Recursos humans 
 

La UPC estipula cada crèdit del TFG amb 25 hores de feina, i el preu imposat per hora 

és de 25 €. Així, el preu total dels recursos humans és: 

 

𝑛º 𝑐𝑟è𝑑𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝐹𝐺 → 12 

ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑒𝑠 → 12 · 25 = 300 ℎ 

 

Taula 1: Cost de les hores treballades. Font pròpia 

Activitat Hores de feina 

(h) 

Preu per hora 

(€/h) 

Cost total 

(€) 

Realització Project Charter 5 25 125 

Cerca d’informació 40 25 1000 

Redacció piezoelectricitat i 

Energy Harvesting 

30 25 750 

Explicació sistema mecànic 45 25 1125 

Explicació sistema elèctric 30 25 750 

Propostes de millora 60 25 1500 

Preparació i realització de les 

proves del prototip 

40 25 1000 

Anàlisi dels resultats obtinguts 35 25 875 

Conclusions i creació de la 

bibliografia 

15 25 375 

TOTAL 300 25 7500 

 

Per altra banda, s’ha de sumar les hores de dedicació dels operaris de GMF pel 

muntatge del prototip: 

Taula 2: Cost de les hores invertides pels treballadors de GMF. Font pròpia 

Hores operaris (h) Preu per hora (€/h) Cost total (€) 

75 80 6000 
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El preu total dels recursos humans, ascendeix fins als 13500€. 

 

1.2. Recursos materials: 
 

Com bé indica el nom, es tracta dels elements físics comprats i utilitzats en la construcció 

de l’aparat. Es distingeix entre el sistema mecànic i l’elèctric, ja que en aquest últim s’ha 

aprofitat peces del treballs anteriors. 

 

1.2.1. Materials pel conjunt mecànic: 

 

L’empresa de Comsa, ha facilitat el pressupost general: el valor de l’oferta per realitzar 

el disseny, plànols constructius, fabricació del prototip i proves per un total de 13774€. 

A partir d’aquí, s’estima que el percentatge del cost del material amb els processos de 

mecanització, és del 50% aproximadament, equivalents a uns 7000€ gastats.  

 

1.2.2. Materials pel conjunt elèctric: 
 

Taula 3: Cost del sistema elèctric. Fonts: [1], [2] i [3] 

Concepte Quantitat 

(unitats) 

Preu unitari 

(€) 

Total (€) 

Resistència 220 kΩ [1W-220K] 20 0,09672 1,94 

Resistència 100 kΩ [1W-100K] 20 0,09672 1,94 

Resistència 22 kΩ [1W-22K] 20 0,04872 0,97 

Resistència 11 kΩ 

 [2W-11K-1%] 

20 0,06435 1,29 

Resistència 10 kΩ [1W-10K] 20 0,04872 0,97 

Resistència 5,6 kΩ [1W-5K6] 20 0,04872 0,97 

Resistència 1 kΩ [1W-1K] 20 0,04872 0,97 

Resistència 470 Ω [1W-470R] 20 0,04872 0,97 

Cable elèctric 0,5 mm2 (200m) 0,06 25,50 1,53 

Regleta connexió 2,5 mm 1 0,99 0,99 

   12,54 

 

El tros de cable elèctric es calcula tenint en compte que s’ha utilitzat uns 12 

metres en total en les soldadures als piezoelèctrics i la connexió fins l’adquiridor 

de dades.  

Els càlculs s’obtenen partint que s’ha utilitzat 40 trossos de 30 cm cada un: 
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𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 40 · 30(𝑐𝑚) = 1200 𝑐𝑚 = 12 𝑚 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖ó 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 =
12(𝑚)

200(𝑚)
= 0,06 

 

Per poder introduir el sistema elèctric, la inversió monetària serà de 12,54€. 

 

1.2.3. Materials per l’adhesió dels piezoelèctrics a les platines: 
 

Taula 4: Cost de l'adhesió dels piezoelèctrics al generador. Font [4] i [5] 

Concepte Quantitat 

(unitats) 

Preu unitari 

(€) 

Total (€) 

Bobina estany per soldar 

(100g) 

1/4 9,85 2,46 

Transductor P-876.A12 20 63 1260 

Pot de Superglue-3 3 4,73 14,19 

   1276,65 

 

El preu total invertit en nou material és d’aproximadament 1277 €.  

 

1.3. Altres recursos: 
 

En aquest últim apartat, s’afegeixen despeses reals que no surten reflectides a les 

anteriors taules, però que s’han de tenir en compte pel pressupost final.  

 

1.3.1. Softwares tecnològics: 
 

Taula 5. Cost de la llicència de SolidWorks. Font [6] 

Concepte Preu temporal (€/any) Temps requerit (any) Total (€) 

Llicència SolidWorks 

(Professional) 

8250 1/3 2750 

 

Per dissenyar les noves peces amb programa informàtic i prendre mesures dels 

assemblatges fets per l’empresa GMF, s’haurà d’abonar 2750€.  
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1.3.2. Desplaçaments  

 

 Els viatges fins a Constantí (localitat de l’empresa GMF) amb vehicle propi tenen un 

cost que es traspassarà a la universitat una vegada s’hagi acabat el projecte: 

 

Taula 6: Cost del quilometratge. Font pròpia 

Kilòmetres 

Terrassa-GMF 

Numero de 

viatges 

Preu per 

kilòmetre (€/km) 

Total (€) 

123 4 0,75 369 

 

Taula 7: Cost dels peatges. Font pròpia 

Peatges Numero de 

vegades 

Preu per 

peatge(€) 

Total (€) 

C-32 (Sitges) 4 6,93 27,72 

C-32 (Calafell) 4 4,14 16,56 

AP-7 (Tarragona) 4 3,65 14,60 

   58,88 

 

Així doncs, els costos totals pel transport, són d’uns 428€. 

 

1.4. Pressupost final 
 

Recollint tots els costos, el desenvolupament final del projecte és el següent: 

Taula 8: Costos finals del projecte. Font pròpia 

Recursos humans Personals 7500 

Operaris 6000 

Recursos materials Mecànica 7000 

Elèctrica 12,54 

Adhesió 1276,65 

Altres recursos Software tecnològic 2750 

Desplaçaments 428 

  24967,19 

 

Per tant doncs, el pressupost final per dur a terme aquest projecte, és d’uns 25000€.  
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