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En el punt 4.2.1. Escandall i pressupost (pàgines 136-139) de la memòria s’indica, de forma 
orientativa, el cost de producció del producte dissenyat. 

El cost d’aquesta fabricació està al voltant dels:

200 €

Per determinar aquest valor s’ha tingut en compte:

El material de les peces

El volum i el pes de les peces 

El nombre d’unitats a fabricar de cada peça

El cost de la matèria primera dels diferents materials

El cost de fabricació de les peces (si s’escau)

Per a tenir una visió més detallada del cost de fabricació del producte veure [Taula 16. Escandall 
i pressupost.] (Pàgines 138 - 139)

Per altra banda, el cost de producció del projecte ha sigut de: 

0 €

Ja que no s’ha realitzat cap prototip físic, ni s’ha requerit cap compra per a la resolució del 
projecte. A més a més, a causa de la Covid-19 l’entrevista ha sigut realitzada per videotrucada i, 
per tant, no s’ha gastat en transport. Podria entrar dins d’aquest preu, tractant-se d’un projecte 
acadèmic, el preu de la matrícula de la universitat. El pagament de la matrícula proporciona les 
llicències del programari utilitzat per a la resolució del projecte.

Finalment, fent la suposició que aquest projecte hagués arribat a un dissenyador industrial 
autònom s’haurien de tenir en compte els següents aspectes:

El salari mitjà d’un dissenyador industrial (tenint en compte que, per la resolució 
del projecte s’ha treballat 4 mesos de dilluns a divendres una mitjana de 4 hores/
dia).

El preu de la llum mentre es treballava en el projecte.

El preu de possibles transports.

El preu de les llicències dels programes utilitzats (Tenint en compte que s’ha 
utilitzat: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premier, 
Solidworks i 3DS Max). 

El preu de les normatives requerides.


