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1. Pressupost de l’estudi 

1.1. Introducció 

Per avaluar el pressupost que requereix elaborar el present estudi, s’han tingut 
en compte diversos factors que s’exposen a continuació: 

1. Recursos material: 

o Memòria del projecte en format paper DIN-A4. 

o Suport digital en CD. 

o Enquadernació del projecte amb tapes de plàstic.  

o Carpeta de cartró per guardar el projecte. 

o Etiquetes adhesives identificatives del projecte. 

o Tinta d’impressió de la memòria. 

o Tinta d’impressió de les etiquetes. 

o Ordinador. 

o Impressora. 

2. Recursos humans: 

o Hores de treball de l’autora del projecte. 

o Hores de treball del tutor del projecte. 

3. Recursos energètics: 

o Electricitat (ordinador i impressora). 
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1.2. Costos dels recursos materials. 

A continuació es mostren els costos dels recursos materials emprats. 

Taula 10.1: Resum dels costos dels recursos materia ls. 

Recurs  Unitats  Cost Cost total 

Memòria (DIN-A4) 1 projecte 15 15 

Suport digita (CD) 1 unitat 0,75 0,75 

Enquadernació (tapes) 2 unitats 0,30 0,60 

Carpeta (cartró) 1 unitat 4,25 4,25 

Etiquetes identificatives 5 unitats 0,75 3,75 

Cartutxo de tinta negre 

HP 364 (CB316E) 

1 unitat 9,03 15 

Tinta d’impressió color 

groc HP 364 

½ unitat 10,9 5,54 

Tinta d’impressió color 

cian HP 364 

½ unitat 10,9 5,54 

Tinta d’impressió color 

magenta HP 364 

½ unitat 10,9 5,54 

TOTAL    55,97 € 

 

1.3. Costos dels recursos personals. 

A continuació es mostren els costos dels recursos personals emprats. 

 

Taula 10.2: Resum dels costos dels recursos persona ls. 

Concepte  Unitats [hores]  Cost [ €/unitat]  Cost total 

Recollida 50 30 1.500 

Anàlisi d’informació 50 30 1.500 

Elaboració de 150 30 4.500 

Redacció del 150 30 4.500 

TOTAL    12.000 
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1.4. Costos dels recursos energètics. 

A continuació es mostren els costos dels recursos energètics emprats. 

 

Taula 10.3: Resum dels costos dels recursos energèt ics. 

Concepte  Unitats [hores]  Cost [ €/kWh]  Cost total [ €] 

Energia elèctrica 400 0,1356 54,24 

TOTAL   54,24 

 

1.5. Conclusió 

 

El cost total d’aquest projecte final de carrera és de 12.110,21 €. 


