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Finalitat 
L’objectiu d’aquest document és el de aportar una orientació aproximada del cost de la 

realització d’un informe d’aquestes característiques. 

Paràmetres de l’estudi econòmic 
Els principals conceptes que tindrem en compte per tal de estimar aquest cost són: 

 Mà d’obra del personal tècnic:  Referent a tot el procés de situació i recopilació 

d’informació,  el propi procés de reconstrucció amb Avizo, Geomagic, al procés d’anàlisi 

amb ANSYS i el redactat de tota la documentació arran del treball realitzat. 

 

 Programes informàtics requerits:  Inclourem en aquest apartat aquells programes que 

tinguin un cost associat per a la realització concreta del treball experimental, que en 

presenten preus molt elevats, es per això que no s’imputarà a aquest estudi el preu total 

de les llicències necessàries, sinó la amortització corresponent tenint en compte una 

vida útil del programari de 5 anys. 

 

 Cost reconstrucció 3D:  L’escaneig de la mosta cranial ha estat realitzada mitjançant les 

instal·lacions del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont a Sabadell, les quals  

estan obertes a tercers mitjançant el pagament d’unes taxes. 

Estimació cost econòmic 
Seguidament realitzem el càlcul del cost aproximat dels diferents conceptes proposats : 

Mà d'obra      

Concepte €/hora Hores Total(€) 

Recopilació d'informació 10 20 200 

Reconstrucció del model i anàlisi 30 250 7500 

Redactat 15 30 450 

    TOTAL 8150 

Programari específic 

requerit     

Software Preu/llic. Llicències Total(€)   

Avizo 4000 1 4000   

Geomagic 2000 1 9000   

ANSYS 6000 1 15000   

  TOTAL 28000   

      

Software Vida útil (Anys) 
Temps d'utilització 

(Anys) % temps de vida usat 

Avizo 5 0,4 8 

Geomagic 5 0,4 8 

ANSYS 5 0,4 8 

     TOTAL 

      



 

Software Cost amortització (€)    

Avizo 320    

Geomagic 720    

ANSYS 1200    

TOTAL 2240    

      

Escaneig del model al Centre Català de Paleontologia  

      

Escanejos requerits Preu/Escaneig Total (€)  

1 300 300  

 

Així doncs, la realització d’aquest estudi tindria un cost econòmic associat de: 10.690€. 

 


