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CAPÍTOL 1: 

PRESSUPOST 

En el present document es procedirà a realitzar el pressupost del procés de 

fabricació d’un quadre de bicicleta per tal de valorar la viabilitat econòmica 

d’aquest.  

Primerament es presentarà una sèrie de pressupostos parcials on es determinarà 

els costos de la matèria prima, els costos de producció i els costos dels components 

a muntar per tal de conformar la bicicleta. 

Un cop establertes les diferents quantitats que caldrà invertir en la fabricació i 

muntatge de la bicicleta, es realitzarà un petit resum. 

1.1. Costos del material 

1.1.1. Fibra de carboni 

S’emprarà una fibra de carboni d’alt mòdul del tipus Sarga 2x2 de 3K i 200 grams 

per metre quadrat. Per tal d’assolir un gruix de 1.5 mil·límetres s’ha determinat 

que serà necessari l’ús de cinc capes de fibra de carboni en total.  

Mitjançant l’eina “Propiedades físicas” de SolidWorks poden obtenir la superfície 

total de cada component i així establir quanta fibra de carboni caldrà emprar en la 

producció. Al tractar-se de peces amb buidatges, cal tenir en compte que el valor 

obtingut és la suma de les superfícies interior i exterior, de manera que 

considerarem que aquesta àrea de carboni serà l’equivalent a dues capes.  

Sumant els valors obtinguts entre els quatre components de carboni a fabricar 

obtenim que consumirem una quantitat de carboni de 0.843m2 cada dues capes 

aplicades. Extrapolant-ho a cinc capes, caldrà com a mínim 2.11m2 de fibra de 

carboni per a produir un quadre. 
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Cal tenir en compte que aquestes capes de fibra cal tallar-les i adaptar-les a les 

diferents formes del motllo, de manera que establirem un consum total de 3m2 de 

fibra de carboni per quadre. 

Cal tenir en compte que també s’utilitzarà resina d’epoxi i un catalitzador per a la 

unió de les diferents capes de fibra.  

Taula 1. Costos materials dels components de fibra de carboni. 

Descripció  Preu unitari (€) Quantitat Total 

Resina Epoxy Resoltech 1050 i 

Catalitzador Resoltech 1058 

20 2.5 50 

Fibra de carboni Sarga 2x2 3K 

200gr/m2 

45.36 3 136.08 

Total: 186.08€ 

1.1.2. Alumini 6061-T6 

Els components de fixació emprats per a l’acoblament de les diferents parts del 

quadre estaran fabricats en Alumini 6061-T6 mitjançant el procediment de 

mecanitzat. 

Per a obtenir un preu orientatiu del cost de fabricació de cada component podem 

emprar el complement “Costing” de SolidWorks, el qual ens determina el preu de 

cada component en funció del material i procés de fabricació. 

El Software ens indicarà el cost total i el descompondrà en costos de material, que 

són els que ens interessa, i costos de fabricació, els quals anotarem per a l’apartat 

de costos de fabricació. Obtenim els següents resultats: 

Taula 2. Costos materials dels components d’alumini 6061-T6. 

Descripció  Preu unitari (€) Quantitat Total 

Unió baina-tirant dreta 0.71 1 0.71 

Unió baina-tirant esquerra 0.26 1 0.26 

Volandera eix roda 0.11 2 0.22 

Volandera punts de gir 0.01 4 0.04 

Cargol punt de gir principal 0.15 1 0.15 

Femella punt de gir principal 0.91 1 0.91 

Cargol fixació superior de l’amortidor 0.18 1 0.18 

Femella fixació superior de l’amortidor 0.05 1 0.05 
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Cargol de fixació tirants-bieleta 0.28 2 0.56 

Femella de fixació tirants-bieleta 0.10 2 0.2 

Cargol de fixació triangle-bieleta 0.82 1 0.82 

Femella de fixació triangle-bieleta 0.03 1 0.03 

Cargol fixació superior de l’amortidor 0.16 1 0.16 

Femella fixació superior de l’amortidor 0.03 1 0.03 

Total: 4.32€ 

1.1.3. Costos totals de materials 

Obtenim un cost total de 190.40€ referent als materials emprats. 

1.2. Costos de producció 

A banda dels materials emprats, cal quantificar els costos derivats de la producció 

del quadre com ara el funcionament i manteniment de la màquina o les hores de 

treball dels operaris i tècnics. En aquest procés tenim dos materials amb processos 

de producció molt diferents com són la fibra de carboni i l’alumini.  

1.2.1. Producció dels components de fibra de carboni 

El procés de fabricació de la fibra de carboni és gairebé artesanal, ja que requereix 

d’operaris experts que col·loquin el conjunt de teles de fibra en la direcció i posició 

adients per a cada peça. A més, és necessari emprar un forn, una màniga per 

aplicar aire a pressió i diverses eines per extraure els motllos intern i extern. 

També caldrà que els operaris revisin, muntin i testin els quadres per tal de 

garantir una alta qualitat. 

Taula 3. Costos de producció dels components de fibra de carboni. 

Descripció  Preu (€/h) Quantitat Total 

Funcionament i manteniment de les 

màquines 

30 4 120 

Operaris i tècnics 60 8 480 

Acabat, pintura i decoració 50 2.5 125 

Total: 725€ 

1.2.2. Producció dels components d’alumini 6061-T6 

Com hem indicat en l’apartat de la valoració dels costos materials de l’alumini, s’ha 

emprat l’eina “Costing” de SolidWorks per determinar el preu de fabricació del 
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elements de fixació del quadre mitjançant el procés de mecanitzat. S’ha establert 

uns costos de 40€/hora de taller. 

En la següent taula es recull el cost de producció de cada component: 

Taula 4. Costos de producció dels components d’alumini 6061-T6. 

Descripció  Preu unitari (€) Quantitat Total 

Unió baina-tirant dreta 6.24 1 6.24 

Unió baina-tirant esquerra 5.84 1 5.84 

Volandera eix roda 5.72 2 11.44 

Volandera punts de gir 2.80 4 11.20 

Cargol punt de gir principal 5.62 1 5.62 

Femella punt de gir principal 8.52 1 8.52 

Cargol fixació superior de l’amortidor 8.42 1 8.42 

Femella fixació superior de l’amortidor 5.67 1 5.67 

Cargol de fixació tirants-bieleta 5.80 2 11.60 

Femella de fixació tirants-bieleta 5.70 2 11.40 

Cargol de fixació triangle-bieleta 6.20 1 6.20 

Femella de fixació triangle-bieleta 5.63 1 5.63 

Cargol fixació superior de l’amortidor 8.15 1 8.15 

Femella fixació superior de l’amortidor 5.67 1 5.67 

Total: 111.6€ 

1.2.3. Costos totals de producció 

Obtenim uns costos totals de producció de 836.60€ 

1.3. Costos dels components 

A continuació cal determinar el preu dels components que conformaran el 

muntatge de la bicicleta. S’ha agafat com a referència els preus de venta al públic 

recomanats pels fabricants, però cal tenir en compte que aquests components 

serien adquirits com a distribuïdor i obtindríem una rebaixa en el preu en funció 

del volum demandat.  
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Taula 5. Costos dels components que conformen el muntatge. 

Descripció  Preu 

unitari (€) 

Quantitat Total 

Forquilla Fox 32 Float FA 100mm 1059 1 1059 

Amortidor Fox Float DPS 6.5x1.5” 591.90 1 591.90 

Direcció FSA Orbit C-40-CF-ACB 49.90 1 49.90 

Joc de rodes Stan’s NoTubes ZTR Crest 

27.5” amb eixos DT Swiss 240S 

589.99 1 589.99 

Pneumàtics Maxxis Larsen TT 27.5x2.10” 41.90 2 73.80 

Desviador davanter Shimano XTR M9025-E 72.90 1 72.90 

Desviador posterior Shimano XTR SGS/DM 145.90 1 145.90 

Polsadors Shimano XTR SL-M9000 155.90 1 155.90 

Frens Magura MT8 Carbon amb discs Storm 299.99 1 299.99 

Bieles Shimano XTR FC-M9020-2 363.90 1 363.90 

Pedalier Shimano SM-BB92-41A 29.95 1 29.95 

Cassette Shimano XTR CS-M9000 166.90 1 166.90 

Cadena Shimano CN-M9000-11 34.90 1 34.90 

Manillar Syntace Duraflite Carbon OS 174.90 1 174.90 

Potència Syntace Force 109 100mm 123.90 1 123.90 

Punys ESIGrips Chunky 18.50 1 18.50 

Tija de seient Syntace P6 Carbon Hiflex 236.99 1 236.99 

Seient Selle Italia SLR kit carbonio 229.70 1 229.70 

Total: 4418.92€ 

1.4. Cost total de producció 

A continuació s’efectua la suma dels costos de materials emprats, de producció i 

el dels components que composaran la bicicleta per tal d’obtenir el preu final.  
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Taula 6. Preu de cost total. 

 Cost total (€) 

Materials emprats 190.40 

Procés de fabricació 836.60 

Components de la bicicleta 4418.92 

Total: 5445.92€ 

Cada bicicleta ens costarà 5445.92€. 

El preu de venta al públic es fixarà en 6999€, ja que es tracta d’una bicicleta de 

gamma alta i és una quantitat dins de la mitjana.  

Aquest preu de venta al públic ens proporcionaria uns beneficis superiors al 20% 

sense tenir en compte la rebaixa que obtindríem per part dels distribuïdors de 

components, de manera que la seva producció resultaria viable. 

 


