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1 Pressupost 

El pressupost de l’estudi és una estimació dels diferents elements necessitats 

per a cobrir l’abast establert. 

 

Per a realitzar el prototip de l’algoritme s’han utilitzat les llibreries informàtiques 

OpenCV i NumPy, les quals són lliures i es poden descarregar gratuïtament de 

les seves webs oficials. Per tant només s’han de designar aquelles partides 

pressupostàries destinades a recursos humans i a despeses de recursos 

materials. 

1.1 Costos de recursos humans 

Es considera que l’enginyer ha dedicat 300 hores al projecte, dividides segons la 

complexitat de les tasques a realitzar, a un preu unitari de 30 euros bruts l’hora. 

 

Costos recursos humans 

Designació Preu unitari (€/h) Hores totals (h) Import (€) 

Anàlisi de l’estat de l’art 30,00 10 300,00 

Estudi de les funcions a utilitzar 30,00 70 2.100,00 

Desenvolupament de l’algoritme 30,00 120 3.600,00 

Probes de funcionalitat 30,00 60 1.800,00 

Redacció de la memòria i annex 30,00 40 1.200,00 

                      Total 9.000,00 

 

Taula 1: Costos recursos humans 

 

1.2 Costos de recursos materials 

Dins els costos materials es quantifica el preu d’adquisició del material utilitzat 

per a realitzar l’estudi. 

 

Costos recursos materials 

Designació Import (€) 

Raspberry Pi  30,00 

Pi Camera 25,00 

Cable HDMI 20,00 

Ratolí 10,00 

Teclat 15,00 

Total 100,00 

 

Taula 2: Costos recursos materials 
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1.3 Pressupost 

El pressupost resultant serà la suma dels costos de recursos humans més els 

costos dels recursos materials associats al desenvolupament de l’estudi. 

 

Pressupost 

Designació Import (€) 

Costos recursos humans  9.000,00 

Costos recursos materials 100,00 

Cost total 9.100,00 

 

Taula 3: Pressupost 

El pressupost previst per a la realització d’aquest estudi és de 9.100,00 euros 

sense impostos. 
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