
 
 
 
 

ESTUDI I DISSENY DEL CONTROL 
DE TRAJECTÒRIES D'UN VEHICLE 

AERI NO TRIPULAT (UAV) PEL 
SEGUIMENT D'OBJECTES 

MITJANÇANT LA VISIÓ 
 

 
PRESSUPOST DEL PROJECTE 

 
 

Projecte Final de Màster 
 

Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i 
Electrònica Industrial (MUESAI) 

 
 

Realitzat per: 
Ricard Masana i Guixé 

 
 

Dirigit per: 
Bernardo Morcego i Seix 

 
 

Terrassa (Barcelona) – 3 de Juny del 2015 

 
Escola Tècnica d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de 

Terrassa (ETSEIAT)  



 

  



 

3 Ricard Masana i Guixé 

 

Índex General. 

 

1. Pressupost del projecte ....................................................................................... 4 

2. Bibliografia ............................................................................................................... 6 

 

Índex de Taules  

 

Taula 1. Cost del hardware utilitzat ........................................................................... 5 

Taula 2. Costos normalitzats ...................................................................................... 6 

Taula 3. Cost total del projecte ................................................................................... 6 

 

  



 

4 Ricard Masana i Guixé 

 

1. Pressupost del projecte 

El cost total del projecte ve principalment determinat pel nombre d’hores en que 

l’enginyer, en aquest cas l’autor de l’estudi, realitza cadascuna de les tasques del 

projecte i pel Drone. 

Tanmateix, també s’hi hauran d’incloure altres tipus de costos com per exemple el 

material d’oficina, el software especialitzat, hardware o ofimàtica. En les següents 

taules es podrà observar d’una forma molt més detallada cadascun d’ells. 

 

Salari de l’Enginyer 

Per tal de calcular el salari de l’enginyer s’ha utilitzat el conveni [1] i la taula salarial 

de l’any 2015 [2], conveni en que està associat l’autor de l’estudi en la seva activitat 

professional. Així doncs, es mostrarà segons conveni el sou real per hora de 

l’enginyer. 

Els càlculs realitzats per extreure el cost/hora han estat els següents: 

Segons el convenir en que es regeix l’autor del projecte, com a grup professional 

1, el sou brut anual és de 25.812,82 €/any. 

 

En aquest cas, el projecte té una durada de 130 dies laborables, això vol dir 

aproximadament uns 6 mesos, serien uns 12.906,41 €. 

Per altre banda, la quota mínima d’autònomes és de 267 €/mes, que suposa un 

total de 1.602 € durant els 6 mesos. 

 

Setmanalment s’hi dediquen 25 hores a la realització del projecte, que suposa un 

total de 660 hores en els 6 mesos. 

Tenint en compte les hores i els costos es pot realitzar el següent càlcul: 

 

(𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑟𝑢𝑡 + 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐴𝑢𝑡ò𝑛𝑜𝑚𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠
=

12.906,41 €

660 𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠
= 𝟏𝟗, 𝟓𝟔

€

𝑯𝒐𝒓𝒂
 

 

Cal tenir en compte que el Cost/Hora és sense I.V.A. 
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Ofimàtica 

Els programes d’ofimàtica necessaris en aquest projecte s’assumeixen dins del 

paquet Microsoft Office Hogar y Empresas 2013 [3].  

El preu d’aquest paquet és de 269 €/PC i inclou els programes essencials com 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint i 

Microsoft Office Outlook.  

 

Hardware 

Per temes de flexibilitat i comoditat, es necessita un ordinador portàtil amb les 

garanties suficients per treballar de manera totalment eficient, així com un conjunt 

de perifèrics adequats. Tanmateix, també s’ha de tenir en compte la compra del 

Drone per realitzar l’estudi. La Taula 1, mostra els costos unitaris per a cada 

producte. 

Producte Cost unitari (€) 

Ordinador portàtil Asus K550CC  750 € 

Ratolí Wireless M185 25 € 

Ar.Drone 2.0 Parrot [4] 300 € 

Taula 1. Cost del hardware utilitzat 

 

El preu total del hardware necessari ascendeix fins a 1.075 € per a tots els 

productes necessaris. 

 

Software especialitzat 

Per a la realització de l’anàlisi de les dades obtingudes del Drone i poder realitzar 

un correcte control d’aquest és necessari el Matlab r2013a [5], el cost de la 

llicència del Matlab amb les diferents toolbox pot augmentar fins a uns 3.000€. Cal 

esmentar que aquest cost és orientatiu ja que no es possible tenir un cost real del 

software sinó els hi fas una oferta formal. 

A més, s’utilitzarà el sistema operatiu UBUNTU 12.04 i el software ROS per aquest 

sistema operatiu, els quals són totalment gratuïts. 
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Normalització de costos  

Per poder obtenir un cost totalment real del projecte, s’ha realitzat una taula la qual 

recopila cadascun dels costos però de forma normalitzada.  

S’ha realitzat la relació del cost de cadascun d’ells per hora de treball, així doncs 

la primera dada a obtenir és la duració total del projecte. D’aquesta manera es 

dividirà de forma proporcional a les hores treballades.  

 

Així doncs, la Taula 2 mostra cadascun dels costos per hora treballats tot 

considerant que el total d’hores realitzades han estat 660 hores. 

Concepte del cost Cost (€/Hora de treball) 

Sou enginyer 19,56 €/Hora 

Ofimàtica 0,41 €/Hora 

Hardware 1,63 €/Hora 

Software especialitzat 4,54 €/Hora 

Taula 2. Costos normalitzats 

 

Càlcul del pressupost total 

Un cop definits tots els costos que cal afegir en el pressupost, s’ha calculat el 

pressupost total del projecte. 

Tenint en compte els costos observats anteriorment i com mostra la Taula 3, el 

cost total del projecte assoleix els Disset mil dos-cents cinquanta Euros amb 

quaranta-un Cèntims.  

Cost total del projecte 

17.250,41 € 

Taula 3. Cost total del projecte 

 

2. Bibliografia 

[1] M. C. A. U. G. T. Catalunya, “Resuelvo : Capítulo 1,” 2007. 

[2] “MCA-UGT DEL BARCELONÈS : TABLAS SALARIALES 2015.” [Online]. 
Available: 
http://www.mcaugtbcn.org/mub10/conveni/metall/met0712/tablas2015.htm. 
[Accessed: 01-Jun-2015]. 



 

7 Ricard Masana i Guixé 

 

[3] “Comprar Office Hogar y Empresas 2013 - Tienda online Microsoft Store 
España.” [Online]. Available: 
http://www.microsoftstore.com/store/mseea/es_ES/pdp/Office-Hogar-y-
Empresas-2013/productID.263156400. [Accessed: 05-Apr-2014]. 

[4] “AR.Drone 2.0 Elite Edition - Store Parrot.” [Online]. Available: 
http://store.parrot.com/es/ar-drone-20/384-ardrone-20-elite-edition-
3520410018060.html#/color-sand. [Accessed: 09-May-2015]. 

[5] “MATLAB - El lenguaje de cálculo técnico - MathWorks España.” [Online]. 
Available: http://es.mathworks.com/products/matlab/index.html. [Accessed: 
13-May-2015].  

 


