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1 PRESSUPOST 
El present document pretén informar del cost associat a la realització del “Estudi 
de la implantació de millores organitzatives en una empresa de transports 
frigorífics”. 
 

1.1 Medicions 

1.1.1 Estudi previ al Projecte Final de Carrera 

 
DESCRIPCIÓ

Desplaçaments: desplaçaments realitzats per tal de 
buscar un tutor, entregar titol i formalitzar la matricula

15 Km

Matricula del Projecte Final de Carrera a l'ETSEIAT 1 ut.

Dedicació de l'alumne: hores de dedicació de l'alumne en 
buscar un tutor pel projecte, entrega del titol i 
formalització de la matricula

6 h.

QUANTITAT 

 
Taula 1.1 Medició estudi previ al PFC 

Font : Elaboració pròpia 
 
 

1.1.2 Recopilació d’informació 

 
DESCRIPCIÓ

Desplaçaments: desplaçaments a l'empresa per 
recopilació d'informació 

30 Km

Dedicació de l'alumne: hores de dedicació de l'alumne en 
la recerca i recopilació d'informació i estudi de l'empresa

75 h.

QUANTITAT 

 
Taula 1.2 - Medició recopilació d'informació 

Font : Elaboració pròpia 
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1.1.3 Realització i edició del Projecte Final de Carrera 

 
DESCRIPCIÓ

Fulls de paper: necessari per la impressió de les versions 
a revisar pel tutor i la versió definitiva del projecte 

425 ut.

Enquadernacions: necessaries per l'enquadernació de les 
versions a revisar i la versió definitiva del projecte

6 ut.

Cartutx tinta negre i de color: necessaries per la 
impressió de les diferents versions del projecte i la 
definitiva. 

2 ut.

CD's: necessaris per la copia en format digital que 
demana la universitat i d'entrega juntament amb el 
projecte en paper

2 ut.

Carpeta PFC: obligatoria per poder entregar el projecte a 
la universitat

1 ut.

Carpeta de planols: per entregar els planols del projecte 1 ut.

Desplaçaments: desplaçaments de l'alumne per l'entrega 
del projecte.

8 Km

Dedicació Alumne: hores de dedicació de l'alumne en la 
elaboració i edició del projecte

300 h.

QUANTITAT 

 
Taula 1.3 - Medició realització i edició PFC 

Font : Elaboració pròpia 
 
 

1.2 Quadre de preus 

1.2.1 Estudi previ al Projecte Final de Carrera 

 
DESCRIPCIÓ PREU 

UNITARI 
Desplaçaments: desplaçaments realitzats per tal de 
buscar un tutor, entregar titol i formalitzar la matricula

0,30 €

Matricula del Projecte Final de Carrera a l'ETSEIAT 318,15 €

Dedicació de l'alumne: hores de dedicació de l'alumne en 
buscar un tutor pel projecte, entrega del titol i 
formalització de la matricula

27,50 €

 
Taula 1.4 - Preus  unitaris Estudi Previ PFC 

Font : Elaboració pròpia 
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1.2.2 Recopilació d’informació 

 
DESCRIPCIÓ PREU 

UNITARI 
Desplaçaments: desplaçaments a l'empresa per 
recopilació d'informació 

0,30 €

Dedicació de l'alumne: hores de dedicació de l'alumne en 
la recerca i recopilació d'informació i estudi de l'empresa

27,50 €
 

Taula 1.5 - Preus unitaris recopilació d'informació 

Font : Elaboració pròpia 
 
 

1.2.3 Realització i edició del Projecte Final de Carrera 

 
DESCRIPCIÓ PREU 

UNITARI 
Fulls de paper: necessari per la impressió de les versions 
a revisar pel tutor i la versió definitiva del projecte 

0,02 €

Enquadernacions: necessaries per l'enquadernació de les 
versions a revisar i la versió definitiva del projecte

3,75 €

Cartutx tinta negre i de color: necessaries per la 
impressió de les diferents versions del projecte i la 
definitiva. 

23,70 €

CD's: necessaris per la copia en format digital que 
demana la universitat i d'entrega juntament amb el 
projecte en paper

1,00 €

Carpeta PFC: obligatoria per poder entregar el projecte a 
la universitat

4,00 €

Carpeta de planols: per entregar els planols del projecte 7,50 €

Desplaçaments: desplaçaments de l'alumne per l'entrega 
del projecte.

0,30 €

Dedicació Alumne: hores de dedicació de l'alumne en la 
elaboració i edició del projecte

27,50 €
 

Taula 1.6 - Preus unitaris realització i edició PFC 

Font : Elaboració pròpia 
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1.3 Pressupost per capítols 

1.3.1 Pressupost Estudi previ Projecte Final de Carrera 

En aquest punt s’inclouen tots els costos generals anteriorment a la realització 
de projecte. Això inclou, el recerca de tutor que assessorés la realització del 
projecte, així com la realització de la matricula i els desplaçaments generats.  
 

DESCRIPCIÓ PREU 
UNITARI 

IMPORT

Desplaçaments: desplaçaments realitzats per tal de 
buscar un tutor, entregar titol i formalitzar la matricula

15 Km 0,30 € 4,50 €

Matricula del Projecte Final de Carrera a l'ETSEIAT 1 ut. 318,15 € 318,15 €

Dedicació de l'alumne: hores de dedicació de l'alumne en 
buscar un tutor pel projecte, entrega del titol i 
formalització de la matricula

6 h. 27,50 € 165,00 €

TOTAL 487,65 €

QUANTITAT 

 
Taula 1.7 - Pressupost Estudi previ PFC 

Font : Elaboració pròpia 
 

1.3.2 Recopilació d’informació 

En aquest punt estan inclosos els costos que comporten la recerca i recopilació 
de informació de l’empresa així com l’estudi de la mateixa.  
 

DESCRIPCIÓ PREU 
UNITARI 

IMPORT

Desplaçaments: desplaçaments a l'empresa per 
recopilació d'informació 

30 Km 0,30 € 9,00 €

Dedicació de l'alumne: hores de dedicació de l'alumne en 
la recerca i recopilació d'informació i estudi de l'empresa

75 h. 27,50 € 2.062,50 €

TOTAL 2.071,50 €

QUANTITAT 

 
Taula 1.8 - Pressupost recopilació informació 

Font : Elaboració pròpia 
 
 

1.3.3 Pressupost de la Realització i edició del Projecte Final de Carrera 

En aquest punt estan inclosos tots els costos generats per la realització i edició 
del projecte. Aquí es tenen en compte les despeses de impressió i 
enquadernació del projecte, així com tots els materials necessaris per complir els 
requisits de la universitat pel què fa a la entrega del PFC. 
 
 



Estudi de la implantació de millores organitzatives en una empresa de transports frigorífics 
 

5 
 

DESCRIPCIÓ PREU 
UNITARI 

IMPORT

Fulls de paper: necessari per la impressió de les versions 
a revisar pel tutor i la versió definitiva del projecte 

425 ut. 0,02 € 8,50 €

Enquadernacions: necessaries per l'enquadernació de les 
versions a revisar i la versió definitiva del projecte

6 ut. 3,75 € 22,50 €

Cartutx tinta negre i de color: necessaries per la 
impressió de les diferents versions del projecte i la 
definitiva. 

2 ut. 23,70 € 47,40 €

CD's: necessaris per la copia en format digital que 
demana la universitat i d'entrega juntament amb el 
projecte en paper

2 ut. 1,00 € 2,00 €

Carpeta PFC: obligatoria per poder entregar el projecte a 
la universitat

1 ut. 4,00 € 4,00 €

Carpeta de planols: per entregar els planols del projecte 1 ut. 7,50 € 7,50 €

Desplaçaments: desplaçaments de l'alumne per l'entrega 
del projecte.

8 Km 0,30 € 2,40 €

Dedicació Alumne: hores de dedicació de l'alumne en la 
elaboració i edició del projecte

300 h. 27,50 € 8.250,00 €

TOTAL 8.344,30 €

QUANTITAT 

 
Taula 1.9 - Pressupost realització i edició PFC 

Font : Elaboració pròpia 
 

1.4 Pressupost final 

A continuació es resumeix el pressupost final del present estudi de la implantació 
de millores organitzatives d’una empresa de transports frigorífics. 
 

DESCRIPCIÓ

ESTUDI PREVI PROJECTE FINAL DE CARRERA
RECOPILACIÓ D'INFORMACIÓ

REALITZACIÓ I EDICIÓ DEL PROJECTE FINAL DE 
CARRERA

TOTAL 
IVA (16%)

TOTAL PRESSUPOST 

10.903,45 €
1.744,55 €

12.648,00 €

IMPORT

487,65 €
2.071,50 €

8.344,30 €

 
Taula 1.10 - pressupost final del PFC 

Font : Elaboració pròpia 
 
El present projecte ha generat les despeses que estan anteriorment descrits.  
La suma total és de dotze mil sis-cents quaranta-vuit euros.  
 

Mar Vancells Papell 


