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1. Pressupost del Treball Final de Màster 
En aquest apartat, únicament es necessari tenir en compte les hores dedicades i 

el cost del software i les eines que s’han emprat per poder realitzar el treball 

correctament. 

1.1 Enginyer Industrial 

En la següent taula es mostren el costos procedents a les hores dedicades per 

part de l’Enginyer Industrial. 

Taula 1: Costos corresponents a les hores de treball dedicades per l'Enginyer Industrial 

Descripció Preu(€/h) Temps (h) Preu total (€) 

Cerca d’informació 21 40 840 

Disseny de la proposta de servei 21 70 1.470 

Disseny de les estacions, 

localitzacions, etc 
21 80 1.680 

Estudi de mercat 21 40 840 

Viabilitat econòmica 21 15 315 

Reunions amb tutor, ajuntament, 

altres 
21 3 63 

Realització dels documents 21 110 2.310 

Total sense IVA  7.518 

Total amb IVA 9.907 

 

1.2 Eines de treball 

En la següent taula es mostren de forma desglossada el cost referent a les eines 

de treball emprades en el projecte. 

Taula 2: Costos corresponents a les llicències de les eines de treball 

Descripció Preu (€) 

Soldiworks 135  

Autocad 435 

Total amb IVA 570 
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1.3 Cost final 

Finalment, a continuació es mostra el cost final que fa referència a la realització 

del projecte. 

Taula 3: Costos Final 

Descripció Preu (€) 

Cost total Enginyer Industrial 9.097 

Cost total eines de treball 570 

TOTAL 9.667 

 

El cost final del projecte ascendeix a un total de nou mil sis-cents seixanta-set 

euros.  
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2. Pressupost d’implantació del projecte 
Aquest apartat inclou el pressupost necessari per dur a terme la implantació del 

projecte. Aquest valors també apareixen en l’apartat 10 del document nº1 de la 

memòria, anomenat estudi econòmic, on es poden trobar cadascun dels preus 

justificats. 

En la següent taula es mostra el pressupost d’implantació del projecte: 

Taula 4: Costs d’implantació del projecte 

Descripció Unitats (u) Preu unitari (€/u) Preu total (€) 

Estacions del servei 66 40.000 2.640.000 

Bicicletes elèctriques 831 819 680.589 

Cost associat a altres tasques 

Retocs bicicleta - - 34.088 

Creació pàgina web, aplicació i 

sistema 
- - 87.653 

Control, gestió i publicitat - - 34.088 

Col·locació i moviments de la bici, 

estacions, etc. 
- - 87.654 

Total cost associat a altres tasques - - 243.483 

Total sense IVA - - 3.564.072 

Impostos - - 748.455 

Total amb IVA - - 4.312.527 

 

*Nota: la justificació del cost que fa referencia als costos associats a altres tasques es pot 

trobar a l’apartat 10, del document nº1. És per aquest motiu, que tot i ser una previsió, no es 

tracten de números rodons.  

El cost final corresponent a la implantació del projecte ascendeix a un total de 

quatre milions tres-cents dotze mil cinc-cents vint-i-set euros. 


