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En aquest document es detallen tots els costos que s’han de suportar per dur a 

terme l’estudi en la seva totalitat. 

Cal mencionar que hi ha un treball previ que no es comptabilitza en aquest 

pressupost per considerar que són aspectes que no es podrien facturar a un 

client potencial. Aquests aspectes són els següents: 

• Formació en matèria de d’enginyeria de trànsit. 

• Aprenentatge del funcionament del programa Aimsun. 

• Reunions amb el tutor del projecte per al seu seguiment. 

La resta de conceptes, que es considera que tenen un cost econòmic 

repercutible al client són els que es detallen a continuació. 

1. Amidaments 

1.1 Elaboració de l’estudi previ a la memòria 

En aquest apartat es consideren tots aquells aspectes que fan referència a 

activitats destinades al desenvolupament de l’estudi pròpiament dit. 

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

Descripció Unitats 

Hores de treball com a ajudant 25 

Hores de treball com a enginyer 110 

Kilòmetres de cotxe per desplaçaments fins a la zona d’estudi 100 

  

Les hores de treball com a ajudant inclouen aquelles hores invertides en tasques 

que no requereixen ser realitzades per un enginyer titulat, sinó que poden ser 

desenvolupades per algú amb una formació inferior (com podria ser un becari). 

En aquest cas, aquestes 25 hores fan referència a la mesura dels aforaments de 

forma presencial a la zona d’estudi. 

D’altra banda, les hores de treball com a enginyer inclouen aquelles activitats 

que es considera que deuen ser dutes a terme per l’enginyer responsable del 

projecte. En aquest cas, les 110 hores es desglossen de la següent manera: 10 

hores per al tractament previ de les dades obtingudes i 100 hores que 

corresponen a l’edició i simulació de la xarxa viària al programa informàtic. 
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1.2 Elaboració de la memòria 

Aquest apartat contempla tots aquells recursos que es van destinar a l’elaboració 

de la memòria del projecte i el cost que s’ha de pagar per poder obtenir una 

llicència del programa informàtic Aimsun. 

Taula 1.2 Amidaments referents a l’elaboració de la memòria (FONT: Elaboració pròpia) 

Descripció Unitats 

Hores de treball com a ajudant 120 

Hores de treball com a enginyer 35 

Mesos d’ús del programa Aimsun 10 

 

Les 120 hores de treball com a ajudant són les que es destinen a la transcripció 

dels resultats obtinguts de l’estudi realitzat per l’enginyer a l’apartat anterior i a la 

realització dels plànols. Les 40 hores de treball com enginyer són les 

corresponents a l’explicació de l’anàlisi dels resultats obtinguts i a les valoracions 

ambiental i econòmica, que l’enginyer transcriu directament a la memòria. 

1.3 Edició del projecte 

L’edició del projecte engloba tots aquells aspectes materials per a la correcta 

presentació del projecte. Així mateix també inclou les hores necessàries per dur 

a terme tota aquesta tasca per part de l’enginyer. 

Taula 1.3 Amidaments referents a l’edició del projecte (FONT: Elaboració pròpia) 

Descripció Unitats 

Folis destinats a versions inacabades del projecte (per a la 

seva correcció) i folis destinats a la versió definitiva. 
300 

CD’s utilitzats per guardar versions de seguretat del projecte 2 

Cartutxos de tinta negra 2 

Cartutxos de tinta color 1 

Hores destinades per l’enginyer a l’edició del projecte 10 

Enquadernació del projecte provisional i definitiu 2 
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2. Quadre de preus 

2.1 Elaboració de l’estudi previ a la memòria 

Taula 2.1 Cost dels conceptes de l’estudi previ a la memòria (FONT: Elaboració pròpia) 

Concepte Preu unitari (€) 

Hores de treball com a ajudant 15 

Hores de treball com a enginyer 35 

Kilòmetres  0,07 

 

El cost del treball d’un enginyer titulat és bastant més elevat que el d’un ajudant 

amb un nivell de formació inferior, això explica la diferència de preus unitària 

entre els dos conceptes. 

D’altra banda, suposant un consum de 7 litres cada 100 km i un preu de gasoil 

d’1 euro per litre aproximadament, s’arriba a un cost de 0,07 € per cada kilòmetre 

recorregut. 

2.2 Elaboració de la memòria 

Taula 2.2 Cost dels conceptes de l’elaboració de la memòria (FONT: Elaboració pròpia) 

Concepte Unitats 

Hores de treball com a ajudant 15 

Hores de treball com a enginyer 35 

Amortització mensual programa Aimsun 195 

 

Segons el Pla General Comptable, el període màxim d’amortització de 

programes informàtics és de 6 anys. El fabricant i distribuïdor del programa 

Aimsun fixa el preu de la seva llicència professional en 14.000 €. Per tant, si es 

vol calcular el cost d’un sol any d’utilització del programa (el que representa un 

16,67% del total dels 6 anys, considerant amortització lineal): 

��������. = 
��� ���������ó · ����. ��������. = 14.000 ·
16,67

100
= 2.334 € 
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Dividint aquesta amortització anual en 12 mesos es troba la seva amortització 

mensual, que en aquest cas resulten 195 € per mes que es mostren a la taula 

anterior. 

2.3 Edició del projecte 

Taula 2.3 Cost dels conceptes d’edició del projecte (FONT: Elaboració pròpia) 

Concepte Unitats 

Folis 0,01 

CD 0,90 

Cartutxos tinta negra 6,90 

Cartutxos tinta color 21,4 

Hores d’enginyer 35 

Enquadernació del projecte provisional i definitiu 4,5 

 

Els costos del material especificat són els corresponents als seus preus de 

venda i les hores destinades es consideren al mateix preu que les hores de 

treball com a enginyer (35 €/h), donada la importància d’una correcta edició i 

presentació del projecte 
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3. Pressupostos parcials i pressupost global 

En aquest apartat es mostren els pressupostos parcials de cada un dels tres 

subgrups anteriors, que s’aconsegueixen multiplicant el total d’unitats pel seu 

preu unitari i fent-ne el sumatori. Finalment es realitza el pressupost global, que 

inclou tots els conceptes de tots els subgrups, i hi afegeix el 18% d’IVA 

corresponent. 

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

Taula 3.1 Pressupost parcial estudi previ a la memòria (FONT: Elaboració pròpia) 

Descripció Total Unitats 
Preu unitari 

(€) 
Import (€) 

Hores de treball com a ajudant 25 15 375 

Hores de treball com a enginyer 110 35 3.850 

Kilòmetres de cotxe per desplaçaments 

fins a la zona d’estudi 
100 0,07 7 

TOTAL   4.232 

 

3.2  Pressupost parcial elaboració de la memòria 

Taula 3.2 Pressupost parcial elaboració de la memòria (FONT: Elaboració pròpia) 

Descripció Total Unitats 
Preu unitari 

(€) 

Import (€) 

Hores de treball com a ajudant 120 15 1.800 

Hores de treball com a enginyer 35 35 1.225 

Mesos d’ús del programa Aimsun 10 195 1.950 

TOTAL   4.975 
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3.3  Pressupost parcial edició del projecte 

Taula 3.3 Pressupost parcial edició del projecte (FONT: Elaboració pròpia) 

Descripció Total Unitats Preu unitari (€) Import (€) 

Folis 300 0,01 3 

CD 2 0,90 1,8 

Cartutxos tinta negra 2 6,90 13,8 

Cartutxos tinta color 1 21,4 21,4 

Hores d’enginyer 10 35 350 

Enquadernació del projecte 

provisional i definitiu 
2 4,5 9 

TOTAL 
  399 

3.4  Pressupost global del projecte 

Taula 3.4 Pressupost global del projecte (FONT: Elaboració pròpia) 

Concepte Cost 

TOTAL ESTUDI PREVI 4.232 € 

TOTAL ELABORACIÓ MEMÒRIA 4.975 € 

TOTAL EDICIÓ PROJECTE 399 € 

TOTAL 9.606 € 

IVA (18%) 1.729 

TOTAL PROJECTE 11.335 € 

 

Així doncs, com es veu a la taula anterior, el cost total del present projecte és de 

onze mil tres-cents trenta-cinc euros. 

Terrassa, a 8 de Setembre del 2010 


