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TEMA 6 – PROCESSOS PRODUCTIUS DE LES AGÈNCIES DE VIATGES 
 
 
 
PRÀCTICA 1 
 
Se sap que el cost variable d'un paquet turístic a la Riviera Maya de 7 nits en règim de tot 
inclòs és d'1.150€/pax. Els costos fixos per oferir aquest paquet turístic ascendeixen a 
9.500€. 
 
Calcula: 

a) El preu del viatge si l'intermediari vol obtenir un benefici brut del 20% per pax. 

b) El punt mort. 

 
 
PRÀCTICA 2 
 
Un grup de 50 estudiants sol·licita a una agència de viatges minorista un pressupost 
conformement al següent itinerari: 
 

 Dia 1. Madrid – Barcelona en autocar, sopar lliure i a les 22:00 hores 
embarqui en butaca turista amb destinació Eivissa. 

 Dia 2. Arribada a Eivissa i trasllat per compte propi a l'hotel. Desdejuni lliure. 
Esmorzar i sopar a l'hotel. 

 Dia 3. Estada en règim de mitja pensió. Visita de dia complet de la illa amb 
guia local. 

 Dia 4. Estada en règim de pensió completa. Excursió amb guia al Poblat 
Fenici Sa Caleta. 

 Dia 5. Estada en règim de pensió completa. 

 Dia 6. Estada en règim de mitja pensió. Excursió amb guia a Cala Portinatx. 

 Dia 7. Desdejuni i esmorzar a l'hotel. A última hora de la tarda, trasllat al port 
per embarcar amb direcció a Barcelona. 

 Dia 8. Arribada a Barcelona i esmorzar. Sortida cap a Madrid en autocar. 
Arribada a les 21.00 hores i fi dels serveis. 
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Realitzades les oportunes gestions, els preus facilitats pels proveïdors són els següents: 
 

 Hotel: habitació doble, 37’26 €; senzilla, 28’85 €; desdejuni, 4’81 €; 
esmorzar o sopar, 8’11 €. 

 Esmorzar a Barcelona: 12’32 €/pax. 

 Autocar: 1’62 €/km. Distància Madrid-Barcelona: 350 km. L'autocar, una 
vegada que els passatgers estan a Barcelona, torna a Madrid buit, traslladant-
se posteriorment per a la seva recollida. Regular tip (assignació del 
conductor) 24’04 €/trajecte. 

 Barco: 33’66 €/pax i trajecte, descompte del 20% per grup. 

 Trasllat: 141’24 €. 

 Excursions: L'autocar ens cobra 120’02 €/excursió. Tarifa del guia per 
excursió: 88’35 €. 

 Segur de viatge: 10’22 €/pax. 

 
Sabent que tots els preus anteriors són nets, amb IVA inclòs, que el conductor va inclòs en 
bo, i que es vol obtenir un benefici brut per plaça del 15%, calcula: 

a) Cost total per pax en habitació doble o individual d'aquest viatge a la demanda. 

b) Preu de venda al públic del viatge per pax en habitació doble o individual. 

c) Cost total per pax en habitació doble o individual d'aquest viatge a la demanda. 

d) Punt mort per a l'habitació doble. Sabent que els següents proveïdors no varien el 
preu en funció dels pax que utilitzin els seus serveis: autocar Madrid – Barcelona, el 
trasllat del dia 7, l'autobús de les excursions i el guia. La resta de proveïdors han 
ofert les seves tarifes en funció del nombre de pax. 
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PRÀCTICA 3  TREBALL AUTÒNOM 

No es resoldrà en classe. Serveix per a practicar. Inclou solucions. 

 

Una agència de viatges majorista britànica està dissenyant un paquet turístic a Benidorm 
que inclou els següents serveis: 

 Dia 1. Londres – Alacant amb avió. Arribada a l'hotel a les 17.00h i sopar en el ma-
teix hotel. 

 Dia 2. Dia lliure a Benidorm amb desdejuni i sopar en l'hotel. 

 Dia 3. Estada en règim de mitja pensió. Visita de dia complet a Polop i les Fonts de 
l'Algar amb guia local. 

 Dia 4. Estada en règim de mitja pensió. Visita al poble del Castell de Guadalest amb 
guia. Vesprada lliure a Benidorm. 

 Dia 5. Desdejuni en l'hotel i retorn amb avió. 

Realitzades les oportunes gestions, els preus facilitats pels proveïdors són els següents: 

 Vol anada i tornada taxes incloses Alacant – Londres: 250€/pax. 

 Preus de l'Hotel per pax: habitació doble, 35€/pax; pax; desdejuni, 3,50€/pax; sopar, 
9 €/pax. 

 Autobús aeroport - hotel: 20€/pax per trajecte. 

 Excursions: L'autocar cobra 6€/pax i excursió (són tres excursions). 

 Tarifa del guia: 1,50€/pax i excursió. 

 Segur de viatge: 12 €/pax. 

 Preu de les entrades per als museus i recintes de cada excursió: 5€/pax i entrada. 

Sabent que tots els preus anteriors són nets, amb IVA inclòs, que el conductor va inclòs 
en bo, i que es vol obtenir un benefici brut per plaça del 20%, calcula: 

a) Cost total per pax en habitació doble d'aquest paquet turístic. Sol. 529,50 
€/pax 

b) Preu de venda al públic del viatge per pax en habitació doble in-
cloent l'IVA (18%). 

Sol. 654,46 
€/pax 

 


