
 

1 
 

índex 

 
1. Pressupost .................................................................................................................................. 2 

1.1.Objecte i abast ..................................................................................................................... 2 

1.2. Condicions específiques ..................................................................................................... 2 

1.3. Fases de l’estudi ................................................................................................................. 2 

1.4. Import ................................................................................................................................. 2 

1.5.Quadre de preus ................................................................................................................... 3 

1.6. Validesa .............................................................................................................................. 3 

1.7.Persona de contacte ............................................................................................................. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1.Pressupost 

 

1.1. Objecte i abast    

El pressupost inclou els honoraris professionals per la realització de l’estudi sobre  l’eficiència 

de les empreses del sector de les telecomunicacions a Europa. 

L’estudi inclou un anàlisi teòric, i a partir d’aquest estudi, porta a la pràctica 4 dels seus models 

per l’estimació de l’eficiència . 

 

1.2. Condicions específiques  

·Una vegada finalitzat el projecte, l’autor del projecte passarà una factura amb l’import del 

projecte. 

·Es pagarà un terç abans de començar el projecte, i al final del projecte es pagarà la resta en 

dos terminis acordats entre ambdues parts. 

-El resultat es presentarà en un CD i s’adjuntarà la impressió en paper. 

-Un cop finalitzat el projecte es presentarà i s’explicarà davant de  l’empresa contractant. 

 

1.3. Fases de l’estudi 

- Recopilació d’informació de les empreses del sector de les telecomunicacions a Europa. 

-Recopilació d’informació sobre els diferents models per l’estudi de l’eficiència. 

- Informatització dels models d’anàlisi d’eficiència 

-Introducció de les dades 

-Tractament de les dades 

-Conclusions 

 

1.4. Import 

El pressupost del projecte s’ha elaborat a partir de les hores que l’autor ha necessitat per 

realitzar-lo. 

El cost unitari de l’enginyer per realitzar l’estudi i realització del projecte és de 50,00 euros per 

hora. 
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1.5.Quadre de preus 

Fases Quantitat (Hores) Preu (Euros/Hora) Total 

Recopilació 
d’informació de les 

empreses 

50 50 2500 

Informatització dels 
models d’anàlisi 

d’eficiència 

30 50 1500 

Introducció de les 
dades i tractament 

d’elles 

10 50 500 

Redacció del 
projecte 

50 50 2500 

Conclusions 5 50 250 

Dietes, software i 
material 

  800 

Total: 8050 

 

 

1.6. Validesa 

Aquest pressupost és vàlid  fins el 31 de Desembre de 2011. 

 

1.7. Persona de contacte 

Miquel Sanz Elvira. c/ Argentina nº3, Vilanova del Camí, Barcelona. Telèfon mòbil: 618126682. 

Correu electrònic: miguel_sanz_elvira@hotmail.com 


