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1. INTRODUCCIÓ 

El present document correspon al pressupost referent a la memòria del projecte 

IMPLEMENTACIÓ DEL LEAN MANUFACTURING a l’empresa AUSA S.L.U.  

 

2. OBJECTE I ABAST 

Aquest pressupost estipula els honoraris professionals pel desenvolupament i aplicació del 

projecte a realitzar el present any 2015.  

El projecte es portarà a terme amb col·laboració amb l’empresa AUSA S.L.U, situada a la  

Carretera de Vic Km. 2, de Manresa, comarca del Bages i província de Barcelona. 

 

3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

El desenvolupament i l’aplicació del present projecte es fonamentarà sota les mesures de 

seguretat pertinents i amb les mesures de prevenció de riscos laborals establertes i vigents a 

l’empresa. 

El pagament del projecte serà a càrrec de l’empresa, i s’efectuà en dues parts, una a l’inici del 

mateix i l’altre al finalitzar les tasques.  

 

4. VALIDESA 

Aquest pressupost tindrà validesa fins a 31 de Maig de 2016. 

 

5. IMPORT  

El cost de desenvolupament del present projecte, queda considerat en funció del temps 

necessari per realitzar-lo.  

El cost de personal referent qualificat com a graduat en enginyeria industrial, exposa un preu 

unitari de 40 € per hora de treball.  

A continuació es poden veure els temps invertits en cadascuna de les parts, tenint en compte 

una jornada de treball de 8 hores en l’empresa AUSA.  

Temps invertit Hores 

Converses prèvies sobre els continguts a tractar amb el client 16 

Realització d’entrevistes als membres del personal 40 

Recull d’informació necessària per realitzar el projecte 32 

Recull del punts afectats 160 

Elaboració de les propostes de millora 320 

Recull d’informació necessària per presentar al client 40 

Revisió del projecte  24 
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La totalitat d’hores dedicades al recull d’informació, la creació i el desenvolupament del present 

projecte, ha suposat una inversió total de 632 hores. De tal manera que el cost total d’elaboració 

de la documentació serà de:  

Total hores dedicades (h) Preu hora (€/h) 

632 40 

 

632	ℎ���	 · 40€ ℎ���� = 25.280	€ 

 

L’import total referent a la realització del present projecte IMPLEMENTACIÓ DEL LEAN 

MANUFACTURING, que ha comportat una dedicació de 632 hores i ha estat desenvolupat 

majoritàriament a l’empresa AUSA S.L.U, situada a Manresa, tenint en compte les condicions 

esmentades en aquest pressupost, és de 25.280 € (vint-i-cinc mil docents vuitanta euros). 

 


