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Introducció i consideracions 
Aquest document pretén recollir totes les consideracions de caràcter econòmic necessaries 

per a pressupostar l’estudi realitzat. Cal tenir en compte que l’estudi ha estat finançat pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques a través d’un conveni de col·laboració 
universitaria entre l’autor, la Universitat Politècnica de Catalunya i l’esmentat Departament. 
No obtant això, un altre plantejament raonable seria comptabilitazar aquestes hores a cost 
d’enginyer titulat, amb o sense dies festius inclosos. 

Pel que fa a la col·laboració dels especialistes consultats, han ofert la seva ajuda al projecte 
sense rebre cap mena de remuneració. No obtant això, el present document recull les 
retribucions econòmiques que hauríen estat necessaries si el present estudi no s’hagués 
emmarcat com a Projecte Final de Carrera. S’entén que la col·laboració desinteresada dels 
especialistes consultats no ho hagués estat si l’autor de l’estudi fos una empresa amb ànim 
lucratiu o una Administració pública.  

Finalment, el material informàtic necessari per a realitzar aquest projecte ha estat 
pressupostat sota el supòsit que l’autor no hagués tingut el recolzament de la Universitat i que 
hagués hagut d’assumir les despeses deribades de l’ús de software original i hardware en 
propietat.  
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Pressupost de l’estudi 
 

Concepte Unitats Cost unitari Cost Total 
Hores de dedicació d'estudiant d'enginyeria 
aeronàutica sota conveni de col·laboració 
universitària amb empresa 

480 8.00 € 3,840.00 € 

Hores de consulta d'enginyera aeronàutica 7 50.00 € 350.00 € 

Hores de consulta de doctor en ciències 
econòmiques i engienyer aeronàutic 

15 120.00 € 1,800.00 € 

Hores de consulta de doctora enginyera de camins 
canals i ports 

3 70.00 € 210.00 € 

Hores de consulta de catedràtic de ciències 
econòmiques 

3 120.00 € 360.00 € 

Hores de consulta de historiador i tinent d'alcade 2 120.00 € 240.00 € 

Ordenador portàtil + sistema operatiu Windows 
Set Professional 64 bits 

1 1,005.00 € 1,005.00 € 

Llicència Microsoft Office 2007 Professional 1 709.00 € 709.00 € 

Material de Reprografia 3 30.00 € 90.00 € 

Despeses de desplaçaments 10 30.00 € 300.00 € 

    
Total   8,904.00 € 

16% taxas   1,424.64 € 

Total taxes incloses   10,328.64 € 
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