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1.Pressupost
1.1 Objecte i abast.
El document presenta el pressupost que inclou els honoraris per a la realització del
manual del sistema de gestió de la producció.
En el pressupost es representen els costos tant del personal que ha contribuït en
l’elaboració del projecte com els costos de material i com també la part proporcional
dels equips emprats.

1.2 Condicions especifiques.
Si una empresa es posa en contacte amb l’autor del projecte per realitzar la
implantació del manual desenvolupat, s’ha d’assignar un acord previ a qualsevol servei
que es realitzi.
L’empresa, un cop hagi finalitzat l’etapa d’implantació, haurà de traspassar la quantitat
efectiva de diners que figura en el aquest document, dins del període establerts entre
l’autor del projecte i l’empresa.

1.3 Validesa
El present pressupost serà vàlid fins el 31 de juny de 2010.

1.4 Import
El pressupost del projecte s’ha elaborat a partir de les hores de les persones que han
contribuït a realitzar-lo.
Pel que fa al cost de la persona que ha desenvolupat el present projecte, s’ha previst
de considerar un cost com a un enginyer tècnica recentment titulat, que s’ajusta a
35€/h.
A continuació hi ha una sèrie de taules en que es presenten tots els costos generats. En
la definició de costos, es diferencien dos tipus de despeses. La primera d’elles es el
cost total del projecte que s’ha elaborat, amb l’ajuda del director i incloent tot el
material. La segona fa referència al cost total del projecte més els costos
d’assessorament.
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Personal
Treballs d'elaboració i revisió

Dedicació

Cost

Recopilació d'informació

20,00 h

35 €/h

700 €

Estudis Previs

30,00 h

35 €/h

1050 €
1750 €

Desenvolupament del projecte
Planificació i supervisió del treball
Redacció projecte

Dedicació Cost
15,00 h
70 €/h
170,00 h
35 €/h

1050 €
5950 €
7000 €

Material
Material Utilitzat
Paper i impressions
Enquadernació
Altres despeses

Cost
50 €
10 €
5€
65 €

Total
Personal
Treballs d'elaboració i revisió
Desenvolupament del projecte
Material
Material Utilitzat

Cost
1750 €
7000 €
65 €
8815 €

L’elaboració del projecte que ha desenvolupat el manual de gestió de la producció té
un cost de 8.815€.
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En el cas que l’empresa que utilitzi el manual de gestió de la producció, pot sol·licitar
les consultes i assessorament de les persones que han dissenyat el manual.
L’assessorament inclourà períodes de revisió de 22 dies laborables i l’estada en
l’empresa serà de 5 hores diàries. El càlcul total del cost d’assessorament serà:

Assessorament
Personal d'assessorament
Enginyer encarregat

Dedicació

Cost

110,00 h

35 €/h 3850 €
3850 €

Una empresa que hagi sol·licitat l’assessorament al personal encarregat, tindrà un cost
de 3850€.

Assessorament i Projecte
Totals
Costos Assessorament
Costos Projecte

3850
8815
12665

€
€
€

Per tant, els costos totals del projecte i del seu respectiu assessorament serà de
12.655€.

1.5 Persona de Contacte
Estanislau Sort i Pujol. c/Carretera de Manresa nº36, 08260 Súria, Barcelona. Telèfon
Fix: 938695206, Telèfon Mobil: 628655634. Correu electrònic: sort_111@hotmail.com.

Súria, 11 de juny del 2010

Estanislau Sort i pujol

