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En aquest document es detallen tots els costos que costaria a dur a terme 

l’estudi en la seva totalitat. 

Comentar que ens aquest pressupost no es té en compte els costos de treball 

previ com son els aspectes de formació i seguiment, els quals no es podrien 

facturar a un client. Com són els següents aspectes: 

 Aprenentatge funcionament del programa Aimsun. 

 Formació en conceptes de l’enginyeria del trànsit. 

 Reunions amb el tutor del projecte per al seu seguiment. 

Tots el aspectes no englobats en aquests tres conceptes s’han tingut en compte 

a l’hora de fer el pressupost.  

1. Elaboració de l’estudi previ a la memòria 

 1.1 Amidaments 

En aquest apartat es tenen en compte tots aquells conceptes que fan referència 

a activitats destintades al desenvolupament de l’estudi en si.  

Taula 1.1 Amidaments referents a  l’estudi previ a la memòria (Font: Elaboració pròpia) 

  Descripció Unitats 

 Hores operari del Ajuntament 8 

 Hores de treball de camp 55 

 Hores de treball com a enginyer 160 

 

Les hores del operari de l’Ajuntament, s’ha tingut en compte de la instal·lació i de 

la desinstal·lació dels 8 aforadors instal·lats per part de l’Ajuntament, el quals 

s’ha considerat, mitja hora per a cada operació. 

Les hores de treball de camp, ha segut les hores en les quals s’ha fet el 

recompte de aforament “in situ” per part d’un servidor. Aquest treball no 

requereixen formació d’enginyer, amb un estudis inferiors, pot arribar-se a port. 
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I per últim de les 160 hores de treball com a enginyer, es desglossen en: 30 

hores per al tractament previ de les dades obtingudes i 130 hores que s’ha 

realitzat l’edició i simulació de la xarxa viària en el programa informàtic. 

1.2 Preus 
 

Taula 1.2 Costos referents a  l’estudi previ a la memòria (Font: Elaboració pròpia) 

Concepte Preu unitari (€) 

 Hores operari del Ajuntament 16 

 Hores de treball de camp 14 

 Hores de treball com a enginyer 34 

 

Com es pot observar, el concepte del cost de les hores de treball de camp és 

molt inferior respecte al cost de l’enginyer, això és degut a que la formació és 

inferior.  
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2. Elaboració de la memòria 

 2.1 Amidaments 

En aquest apartat es tenen en compte tots aquells recursos que s’han destinat a 

terme per l’elaboració de la memòria del projecte i el cost que s’ha de pagar per 

poder obtenir una llicència del programa de simulació Aimsun.  

Taula 2.1 Amidaments referents a l’elaboració de la memòria (Font: Elaboració pròpia) 

  Descripció Unitats 

 Hores de treball com ajudant 155 

 Hores de treball com a enginyer 45 

 Hores d'ús del programa Aimsun 160 

 

Les 155 hores de treball de camp són les que comporten a la transcripció de les 

dades obtingudes per part de l’enginyer en l’apartat anterior. Les 45 hores 

d’enginyer són les corresponents a l’explicació del resultats obtinguts ens els dos 

escenaris i a les valoracions ambientals i econòmiques. I les 160 hores 

(corresponent a 130 hores del estudi previ i 30 hores a l’elaboració de la 

memòria), en que s’ha utilitzat el programa Aimsun per a fer l’estudi.  

2.2 Preus 
 

Taula 2.2 Costos referents a  l’estudi previ a la memòria (Font: Elaboració pròpia) 

Concepte Preu unitari (€) 

 Hores de treball com a ajudant 14 

 Hores de treball com a enginyer 34 

 Amortització horària Aimsun 6,5 

 

El cost de les hores de treball com a ajudant, s’ha considerat el mateix que al 

preu de cost del treball de camp, ja que pot ser la mateixa persona, amb els 

mateixos estudis. 
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S’ha considerat, tot i que la universitat té en poder la llicencia del programa 

Aimsun. S’havia de tindre en compte l’amortització del programa. Segons el Pla 

General Comptable, el període màxim d’amortització dels programes informàtics 

és de 6 anys. El fabricant del programa Aimsun fixa el seu preu de la llicencia 

professional en 14.000 €. Considerant una amortització lineal, del total dels 6 

anys, correspon a un 16,67%  l’amortització d’un any. 

                                                    
     

   
         

Aquesta amortització seria refent a un any, si volem obtindre l’amortització 

mensual, hauríem de dividir aquesta entre 12 mesos d’un any i 30 dies d’un mes. 

Obtenint així una amortització horària de 6,5 €. 
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3. Edició del projecte 

 3.1 Amidaments 

En aquest apartat es tenen en compte tots aquells recursos que es necessiten 

per a la correcta presentació del projecte. Com també es té en compte les hores 

necessàries per dur a terme tot aquesta tasca per part de l’enginyer  

Taula 3.1 Amidaments referents a  l’edició del projecte (Font: Elaboració pròpia) 

  Descripció Unitats 

 Tòner impressora 2 

 Paper per a impressió 400 

 CD's utilitzats per guardar projecte 2 

 Enquadernació projecte 2 

 Hores destinades per l'enginyer a  
12 

 l'edició del projecte 

 

3.2 Preus 
 

Taula 3.2 Costos referents a  l’edició del projecte (Font: Elaboració pròpia) 

  Concepte Preu (€) 

 Tòner impressora 14 

 Paper per a impressió 0,01 

 CD's utilitzats per guardar projecte 0,85 

 Enquadernació projecte 5 

 Hores destinades per l'enginyer a  
34 

 l'edició del projecte 

 

El preu del material,es preu unitari, i són preus de venta al públic i el preu  

destinades per a l’enginyer a l’edició del projecte es preu horari, i s’ha considerat 

el preu de l’enginyer, ja que és important la presentació i correcta edició del 

projecte.  
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4. Pressupostos parcials i pressupost total 

En aquest apartat, es poden observar els pressupostos parcials, que 

corresponent als tres apartats descrits anteriorment. I per últim un pressupost 

total, en que s’engloben aquests tres pressupostos parcials, com també un 

concepte d’altres, per si apareix una despesa d’última hora que no s’hagués 

tingut en compte i també es té en consideració el 18 d’IVA.  

4.1 Pressupost parcial elaboració de l’estudi previ a la 
memòria 

 

Taula 4.1 Pressupost parcial elaboració de l’estudi previ a la memòria (Font: Elaboració 

pròpia) 

  Descripció Unitats Preu unitari (€) Import (€) 

 Hores operari del Ajuntament 8 16 128 

 Hores de treball de camp 55 14 770 

 Hores de treball com a enginyer 160 34 5440 

 Total     6.338 

 

4.2 Pressupost parcial elaboració de la memòria 
 

Taula 4.2 Pressupost parcial elaboració de l’estudi previ a la memòria (Font: Elaboració 

pròpia) 

  Descripció Unitats Preu unitari (€) Import (€) 

 Hores de treball com ajudant 155 14 2170 

 Hores de treball com a enginyer 45 34 1530 

 Hores d'ús del programa Aimsun 160 6,5 1040 

 Total     4.740 
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4.3 Pressupost parcial edició del projecte 
 

Taula 4.3 Pressupost parcial edició del projecte (Font: Elaboració pròpia) 

  Descripció Unitats Preu unitari (€) Import (€) 

 Tòner impressora 2 14 28 

 Paper per a impressió 400 0,01 4 

 CD's utilitzats per guardar projecte 2 0,85 1,7 

 Enquadernació projecte 2 5 10 

 Hores destinades per l'enginyer a  
12 34 408 

 l'edició del projecte 

 Total     452 € 

 

4.4 Pressupost total projecte 
 

Taula 4.4 Pressupost total projecte (Font: Elaboració pròpia) 

Concepte     Cost 

 Total Estudi Previ 
  

6.338 € 

 Total Elaboració Memòria 
  

4.740 € 

 Total Edició Projecte 
  

452 € 

 Altres 
  

300 € 

 Total     11.830 € 

 IVA (18%) 
  

2.129 € 

 Total Projecte     13.959 € 

 

Per tant, com es pot observar en la taula anterior el cost total del projecte és de  

tretze mil nou cents cinquanta nou euros. 


