
 

OFERTA- PRESSUPOST 

 
1. Objecte i abast 
 

El present pressupost inclou els honoraris professionals per al desenvolupament 

del projecte “Estudi de creació d’una empresa fabricant de detergents” a 

desenvolupar el 2012/13.  

 

El material necessari no s’inclou que és a càrrec de l’empresa on es realitza el 

projecte.  

 

El projecte es realitza per a l’empresa Química Bages S.L. a Manresa al Polígon 

Industrial de Bufalvent.  

 

 

2. Condicions específiques 
 

 Si les parts ho requerissin, es signaria un conveni específic per regular i 

donar cobertura legal al desenvolupament del projecte.  

 

 L’aplicació d’aquest projecte es farà sota les mesures de seguretat i riscos 

laborals vigents a l’empresa.  

 

 Un cop acabat el projecte , s’emetrà una factura per l’import total del 

projecte a l’empresa Química Bages S.L. 

 

 El termini de pagament s’acordarà entre les parts.  

 

 

3. Validesa 
 

Aquest pressupost és vàlid fins el 31 de Setembre de 2013. 
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4. Import  
 

El cost unitari és de 50,00 € per hora de treball per a tasques de disseny i 40€ per 

hora per a tasques d’elaboració de models de documents. 

 

CONCEPTE Quantitat 
(hores) 

Preu 
(€/hora) 

Total (€) 

Elaboració Resum executiu 20 50 1000 

Elaboració Planificació d’activitat 20 50 1000 

Elaboració Els emprenedors 20 50 1000 

Elaboració La idea i la oportunitat de negoci 20 50 1000 

Elaboració Pla de recursos humans 50 50 2500 

Elaboració Decisions a llarg termini 30 50 1500 

Elaboració Pla d’operacions 80 50 4000 

Elaboració Pla econòmic-financer 80 50 4000 

Elaboració Pla de Màrqueting 40 50 2000 

Elaboració Pla Mediambiental 10 50 500 

Redacció del projecte 50 50 2500 

Documentació per al projecte 30 50 1500 

Elaboració Annexes 20 40 800 

TOTAL 500  23300 

TOTAL + IVA (21%)  28193 

 

L’import de la realització del projecte “Estudi de creació d’una empresa fabricant de 

detergents” de 500 hores a desenvolupar a QUÍMICA BAGES S.L. de Manresa el 

2012/2013 , segons les condicions de la present oferta-pressupost i el projecte de 

l’acció annex , és de 28193 ( vint-i- vuit mil cent noranta tres ) euros. 

 

5. Persones de contacte 

 

Guillem Casanovas Domingo  

 

 Tel : 663 56 78 90 

 E-mail : guillem@gmail.com 
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