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Estudi viabilitat d'un gat mecànic motoritzat a 12 V per aixecar un pes
màxim de fins a 700 kg.
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____________________________________________________________________Pressupost

Amidaments i pressupostos
Aquest apartat consta del cost que té posar un producte com el gat mecànic motoritzat en
venta. Per tal de poder fer un recompte estmat de tot el material i personal requerit amb
el seu respectu cost, s’han realitzat diferents taules:
Elements:

Materials:

Per tant sense tenir en compte taxes administratves ni el cost de produir i realitzar el
muntatge dels elements, el gat elèctric actualment té un cost aproximat total de 93€.

Maquinaria:

La maquinaria utlitzada, ens permetria fer l’estructura del gat mecànic motoritzat des de
cero, on els 11.000€ de cost s’haurien d’anar amorttzant amb la venta d’aquests.
Personal:

Les hores d’aquesta taula han estat pensades aproximadament per un any laboral es a dir,
el cost que tndria el personal seria de 45.240€ el primer any.

Si durant el primer any s’estma vendre 100 gats elèctrics:
N + X =88,90 € + 3,93 €≈93,00 €
(N + X )· 100 productes=(93,00 € )· 100=9300,00 €
PEM (Pressupost d’Execució Material):

Per tant el pressupost inicial necessari seria de 65540€
En funció de les ventes del anys següent podríem saber quan es recuperaria la inversió.
Si de cada producte es vol obtenir un benefci del 10% sobre cada producte i s'afegeix l’IVA
al preu fnal obtenim el següent:

10 % ·93 €
=9,3 €
100
Total preu sense IVA = 93,00 € +9,30 € =102,3 €
21 % · 102,3 €
=21,48 €
100
Total preu de venta = 102,30 € + 21,48 € =123,78 €
Aleshores tenint en compte el següent:
Gat mecànic simple de tsora sense motor elèctric→ 25€ - 35€.
Gat mecànic de tsora motoritzat→ 80€ - 100€
Podem veure que sense afegir benefci, tot i així el producte dimensionat en el projecte
tndria un cost elevat comparat amb la resta de productes.

