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RESUM 

En el present annex, es duu a terme l’estudi d’impacte mediambiental i el pressupost del 

projecte.  

L’estudi ambiental realitzat no és un estudi exhaustiu, ja que no és competència directa 

del present projecte, però sí que es donen una sèrie de recomanacions a tenir en compte 

en l’execució de l’obra. Per altra banda, també es descriuen les característiques 

mediambientals principals dels materials utilitzats en les estructures. 

El pressupost es basa en les despeses de disseny del projecte (despeses d’enginyeria) i 

no en les despeses referides a l’execució i construcció de les estructures en si (materials, 

operaris, etc.). 
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N.1  ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

N.1.1 Conceptes previs 

El responsable d’elaborar i presentar l’estudi d’impacte ambiental i l’execució de l’edifici 

és l’encarregat del projecte executiu on s’inclou l’anàlisi de l’estructura, de les 

instal·lacions, etc. 

Aquest projecte s’ha pensat i realitzat com a un pre-executiu i, per tant, s’han valorat les 

pautes establertes pel desenvolupament de projectes d’aquestes característiques o 

similars, però sense arribar a realitzar un anàlisi mediambiental exhaustiu. Cal comentar 

que aquestes pautes inclouen unes recomanacions a seguir durant l’execució de l’obra, 

(en aquest cas, tant de la nau industrial com de l’edifici d’oficines), que seran 

presentades més endavant. 

N.1.2 Característiques mediambientals dels materials 

Les estructures de la nau industrial i de l’edifici d’oficines han estat dissenyades amb 

perfils d’acer laminat. Aquest material és un dels més versàtils i adaptables, i combina 

una bona resistència amb un preu relativament baix. Així doncs, l’elecció d’una 

estructura metàl·lica respon tant a criteris econòmics com a criteris mediambientals.  

Des del punt de vista econòmic s’ha escollit la solució estructural i els perfils que han 

permès l’optimització de la perfileria final de les estructures. El fet de cercar la solució 

òptima implica l’obtenció d’una quantia d’acer menor i, conseqüentment, una reducció 

del cost total de les estructures. 

Des del punt de vista mediambiental cal esmentar que, cada vegada més, el 

desenvolupament sostenible s’ha convertit en un repte clau en el camp de la construcció. 

Seguint aquesta voluntat, s’ha incrementat la utilització de l’acer que és un material que 

ofereix nombrosos avantatges per tal de fer front a la creixent preocupació de les 

societats industrialitzades per a la protecció del medi ambient. L’acer és un material 

respectuós amb el medi ambient, no només per ser completament reciclable, sinó perquè 

també té una gran durabilitat i, en comparació amb altres materials, exigeix quantitats 

relativament baixes d’energia per a la seva producció. 
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Així doncs, els aspectes més importants que han afavorit l’elecció d’aquest material en el 

present projecte són els que es destaquen a continuació: 

- L’acer és un material natural la matèria prima del qual és el ferro, un material que  

es troba en abundància a l’escorça terrestre. A més a més, és un material 

homogeni que no emet cap substància perjudicial pel medi ambient. 

- L’acer és un material que ofereix molt bones característiques mecàniques, com 

són ductilitat, una excel·lent relació resistència-pes, duresa, etc. Totes aquestes 

propietats li ofereixen un alt nivell de resistència a efectes imprevistos. 

- Al llarg dels anys els fabricants d’acer han buscat l’estalvi energètic durant tot el 

seu procés de producció. De fet, a principis de la dècada dels anys seixanta, la 

producció d’acer consumia quasi un 50% més d’energia i d’aigua que en 

l’actualitat. 

- L’acer és un dels materials més reciclables i reciclats del món. Pot ser reciclat 

indefinidament un 100% sense que suposi la pèrdua de les seves qualitats i  

característiques mecàniques. Aquest reciclatge no només suposa un estalvi dels 

recursos naturals, sinó també una reducció dels costos de producció. 

Respecte el tema del reciclatge, cal esmentar també que la producció d’acer reciclat és 

més econòmica i implica un menor consum d’energia que el procés de fundició a partir  

del mineral base. De fet, més de la meitat de l’acer produït en la UE (i el 40% de la 

producció mundial) s’obté a partir de l’acer reciclat. Aquesta opció s’incrementa 

anualment garantint la protecció dels recursos naturals i del medi ambient. 

Per altra banda, el fet de produir acer a partir de ferralla (és a dir, reciclant), ha permès 

la reducció de les emissions de CO2 a la meitat, i també a permès la reutilització dels 

gasos residuals per a la producció d’energies. De fet, aquest aspecte és un dels 

avantatges més representatius que ofereix l’acer respecte a la utilització d’estructures de 

formigó armat, ja que la producció del formigó armat implica una quantitat molt 

important d’emissions de CO2 durant la seva fabricació. Concretament, un dels punts més 

preocupants en el sector del formigó, és que resulta molt complex incrementar 

l’eficiència energètica de la seva producció, fins al punt que és un dels sectors que més 

tem la posada en marxa dels pagaments dels drets d’emissions que es deriven del 

Protocol de Kyoto. 
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Un altre aspecte a considerar és el comportament de l’estructura després de la seva vida 

útil, que mai és il·limitada. Independentment de com es duguin a terme les demolicions 

de les estructures de formigó, aquestes produeixen soroll, pols, contaminació i altres 

efectes perjudicials pel medi ambient. Aquests problemes s’eviten amb els edificis d’acer, 

ja que es desmunten de manera fàcil, segura i neta i, a més, permeten realitzar un 

enderroc selectiu. Cal esmentar també que el cost de desmuntatge i del seu posterior 

remuntatge és generalment inferior al d’un edifici de nova construcció.  

Per altra banda, l’acer permet avançar de forma més ràpida i eficient durant el projecte 

de construcció, ja que la majoria de components es fabriquen fora de l’obra i en un 

ambient controlat. En canvi, les estructures de formigó segueixen un model de 

construcció més seqüencial marcat pels temps d’encofrat i de curat del formigó. Així 

doncs, amb l’acer es redueixen els temps de muntatge i es minimitzen les molèsties que 

han de patir els veïns, ja que les obres són més silencioses i lliures de materials residuals 

perquè els productes poden entregar-se en el moment en què es necessiten pel seu 

muntatge, reduint així les necessitats d’emmagatzematge en l’obra. Alhora es redueixen 

també els desplaçaments que han d’efectuar els treballadors encarregats de l’execució de 

l’obra i, per tant, es redueixen les emissions derivades d’aquests desplaçaments. 

Addicionalment, l’estalvi de temps permet reduir els costos de la inversió i amortitzar les 

càrregues financeres més ràpidament. 

El baix pes de l’acer permet utilitzar fonamentacions més reduïdes, evitant així les 

excavacions excessives i les conseqüències que aquestes comporten en la generació de 

residus. A més a més, el poc pes de les estructures evita el deteriorament del sòl. 

Esmentar també que les estructures d’acer, amb un bon manteniment, són molt 

perdurables.  

Així doncs, per tots aquests motius, s’ha considerat idònia la utilització de l’acer laminat 

com a material base per les estructures del present projecte. 

N.1.3 Recomanacions mediambientals durant l’execució 

de l’obra 

En aquest apartat es presenten una sèrie de recomanacions que cal tenir en compte a 

l’hora de la construcció de la nau industrial i de l’edifici d’oficines per tal de minimitzar 

l’impacte amb l’entorn.  
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 Avaluar el consum d’aigua de les diferents unitats d’obra i minimitzar-ne 

el consum 

Les unitats afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de terres i 

el curat del formigó de la fonamentació (in-situ). 

Durant l’execució de l’obra es realitzarà setmanalment un seguiment del consum d’aigua, 

procurant ajustar-lo a les necessitats reals. També es durà a terme una comparativa de 

consums d’aigua per les mateixes activitats, per tal de poder fer una avaluació del 

consum de cada unitat d’obra. L’objectiu d’aquestes mesures és fer un ús racional, eficaç 

i eficient de l’aigua. 

Es tracta de conèixer el consum i detectar desviacions no justificades d’una setmana a 

l’altra. D’altra banda, sempre que sigui possible, s’utilitzarà aigua no potable per les 

activitats d’obra.  

 Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies 

(mitjançant abocaments d’olis, greixos, gasoils, residus d’obra, etc.) 

Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram, 

s’establirà un seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra. 

S’ha d’evitar l’abocament o abandó de residus o altres deixalles fora dels llocs 

autoritzats, i s’han d’evitar abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de 

formigoneres, olis, greixos, pintures, desencofrants, etc. Per això, es realitzaran les 

tasques més crítiques en una zona concreta degudament senyalitzada i 

impermeabilitzada. Els vessaments (olis, combustibles, líquids desencofrants, etc.) 

s’hauran d’efectuar en contenidors específics ubicats en el lloc corresponent. 

Per tal de poder actuar enfront de possibles abocaments, s’haurà de tenir previst a l’obra 

un petit aprovisionament de materials absorbents. 

Es verificarà que la maquinària tingui l’homologació de la CE. De la mateixa manera es 

supervisarà que la maquinària no tingui fuites d’oli; en cas contrari, s’obligarà a parar 

fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament superficial, es 

procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material granulat. 

En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els rebuts 

conforme aquests canvis s’han realitzat en una zona condicionada i a tota la maquinària 

existent a l’obra. 
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Les empreses subcontractades hauran d’estar informades d’aquest tema mitjançant 

reunions amb el contractista o incloent aquests aspectes en els contractes particulars. 

 Programar els volums excavats per minimitzar els sobrants de terra 

Es farà un planning d’obra per tal de tenir avaluat el sobrant de terres en cada activitat 

d’obra i s’explicarà quina serà la utilització de les terres sobrants (es portaran a un 

dipòsit o podran reutilitzar-se). El planning d’obra es farà tenint en compte els 

moviments de terres indicats en l’executiu i fent controls diaris i una programació a peu 

d’obra. Per això el contractista haurà de designar a un responsable dels controls 

mediambientals que porti el control d’aquests moviments de terra. 

 Gestionar la neteja de cubes de formigó 

L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. De manera que la neteja de 

les cubes es farà a la planta. A l’obra únicament es realitzarà la neteja de les canaletes 

de les cubes, i per fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra degudament senyalitzat. 

El recipient seleccionat per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat en 

un lloc concret i senyalitzat), haurà d’estar impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el 

recipient estigui ple, es gestionaran els residus mitjançant un gestor autoritzat. En el cas 

que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per 

escrit de que les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients (a la 

pròpia central o en un centre específic mitjançant cubes de decantació). 

El contractista haurà d’incloure dins del contracte del subministrament del formigó el 

detall del procediment finalment escollit. També caldrà assegurar que els conductors dels 

camions de les cubes de formigó coneixen aquestes mesures i, en cas que no sigui així, 

caldrà informar i comunicar aquest requisit. El personal d’obra, des de l’encarregat fins 

als operaris, hauran de conèixer aquesta disposició i vetllar perquè es compleixi. 

 Planificar les obres complementàries en una zona on l’efecte sigui 

mínim: aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials 

Abans de començar l’obra o l’inici de qualsevol activitat es determinarà quina és la millor 

zona per a realitzar les obres complementàries. 

Cadascuna d’aquestes zones estarà degudament senyalitzada: 

- Aprovisionament de materials 
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- Residus 

- Zona de neteja de canaletes 

- Barracons d’obra 

- Zona de canvis d’oli 

- Zona de contenidors 

 Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les fosses sèptiques 

quan no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram 

El contractista escollirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la 

contaminació provocada per l’ús de les instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta del 

contractista haurà ser aprovada per la Direcció d‘execució. 

S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els 

abocaments líquids a la xarxa en funció de les seves característiques físico-químiques i la 

correcta execució de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram. 

A les zones sense infrastructura d’evacuació d’aigües residuals podran utilitzar-se 

solucions singulars com lavabos químics o bé fosses sèptiques. Aquestes solucions es 

podran dur a terme de forma provisional mentre no es construeixi la xarxa de 

clavegueram, moment en el qual serà obligatori, per part de l’usuari, procedir a sol·licitar 

i realitzar la connexió. 

 Gestionar adequadament els préstecs i els abocadors 

Abans d’iniciar l’activitat es farà un estudi dels residus d’obra i es determinaran els 

abocadors on gestionar-los. Per això, s’obtindran els permisos i llicències corresponents. 

Les terres sobrants de l’excavació es portaran a l’abocador controlat que determini 

l’empresa adjudicatària, prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 

 Fomentar la reutilització i el reciclatge de materials a l’obra 

Abans de l’inici de l’activitat es farà un estudi de la possible reutilització o reciclatge de 

les terres i dels residus generats per a cada activitat de l’obra.  
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Els materials d’origen petri i els metalls es poden reincorporar en la construcció. Els 

primers mitjançant un procés de matxuqueig, i els segons, per mitjà d’un procés de fusió 

i conformació d’un nou element. 

La gestió dels sobrants es realitzarà mitjançant un gestor que figuri en el Catàleg de 

Gestors de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. Els residus generats 

durant l’execució de l’obra es portaran a una empresa per tal de garantir-ne el seu 

reciclatge i la seva possible reutilització. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes 

particulars) que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generin (excepte 

els d’origen petri). 

 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 

emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. 

Durant el procés d’execució de l’obra es produiran projeccions de poliuretà, emulsions o 

betums, que poden emetre substàncies tòxiques (CFC, COV, etc.). S’haurà de controlar 

que el personal d’obra treballi amb l’equip adequat i que aquest sigui homologat per tal 

que no es produeixin incidències. 

Aquests elements emeten substàncies tòxiques a l’atmosfera tals com: Compostos 

Orgànics Volàtils (COV), organoclorats, entre d’altres, que poden tenir efecte perjudicial 

per les persones i per l’entorn proper a l’obra. 

 Disminuir la pols generada en l’obra (moviments de terra, circulació de 

maquinària, planta de tractaments de materials, pedreres, materials que 

el vent pot arrossegar) 

A diari s’intentarà produir la mínima quantitat de pols i es duran a terme les següents 

accions: 

- Es regaran les zones de trànsit per evitar la pols 

- Tots els vehicles verificaran si està protegida la càrrega abans de sortir de l’obra 

- En la zona d’aprovisionament es protegiran els materials que el vent pot 

arrossegar 
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 Segregar i gestionar els residus de l’obra: especials i no especials 

S’adoptaran les mesures següents: 

- Tots els contenidors hauran d’estar correctament senyalitzats i amb els residus 

correctament segregats: 

- El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra està prohibit 

- S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries 

evitant les barreges amb l’aigua o amb altres residus no oliosos. 

Concretament, s’hauran d’emmagatzemar en instal·lacions que permetin la 

seva correcta conservació fins a la recollida, gestió, i lliurement a la persona 

autoritzada. 

- Els canvis d’oli es faran en una zona condicionada o en una cubeta mòbil 

- Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i sobre 

terra impermeabilitzat, de manera que qualsevol vessament d’aquests no 

pugui entrar en contacte amb el terreny. A més a més, en el contenidor de 

residus especials ha de figurar la data d’inici d’emmagatzematge.  

- S’haurà de realitzar una sessió de formació dels operaris per informar-los de la 

gestió mediambiental que es farà a l’obra 

- Es disposarà del registre conforme s’ha fet aquesta sessió amb la signatura de les 

persones que l’han rebut 

- Es disposarà en l’obra de materials absorbents. 

 Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, olors, etc.  

S’intentarà reduir al màxim qualsevol tipus d’acció que pugui molestar a la població 

propera, i s’analitzà abans de l’inici de l’activitat les mesures necessàries per a reduir les 

molèsties que es puguin generar. 

- Fums 

Si es fan fogueres cal prohibir explícitament que es cremin residus (cremar fustes 

tractades, plàstics, etc.) ja que poden emetre substàncies tòxiques. A més a més, queda 

prohibida l’emissió de fums que superi els límits establerts. 
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- Soroll i vibracions 

Es comprovarà que la maquinària utilitzada compleixi la normativa vigent respecte els 

permisos i els controls necessaris. De la mateixa manera, als subcontractistes que 

aportin maquinària se’ls afegirà una clàusula per tal de garantir que els vehicles disposen 

del certificat CE/ITV. 

Els horaris d’obra s’inclouran dins l’interval entre les vuit del matí i les deu dels vespre 

com a màxim (excepte que, per urgència o necessitat, s’hagi de treballar fora d’aquesta 

franja horària, demanant els permisos corresponents). 

S’evitarà qualsevol soroll innecessari, i en cap cas es superaran els nivells sonors màxims 

establerts en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. S’entén que el soroll 

produït és el que prové de les activitats de les màquines, les instal·lacions, les obres, etc. 

De forma voluntària o si la Direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una 

lectura dels nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat no genera un soroll 

superior al fixat per la normativa vigent. 

Per altra banda, s’intentarà que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, 

etc. no creïn un impacte visual important ni afectin a la població, tant interna com 

externa al recinte. 

 Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra 

La Direcció d’execució serà l’encarregada d’informar a les poblacions properes de les 

diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit, 

modificacions d’accessos, etc. Aquesta informació es canalitzarà a través dels 

representants de la població (ajuntaments, associacions, etc.) i s’atendran particularment 

les consultes dels afectats que així ho requereixin. 

 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada 

Cal tenir en compte les interferències que l’obra causa sobre la població. En cas que sigui 

necessari efectuar desviaments de trànsit, es faran de manera que es donin alternatives 

a la mobilitat de la població afectada amb les adequades condicions de seguretat viària. 

Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles, i 

hauran de complir les condicions que constin en la llicència. Per altra banda, tots els 

serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts. 
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Estarà prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacle o fer-hi 

instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en 

especial les que dificulten el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda d’acord 

amb la Llei 20/1991 de 25 de Novembre, de promoció de l’accessibilitat i la supressió de 

barreres arquitectòniques. 

Per raons econòmiques, l’obra es planificarà en el menor temps possible, reduint així les 

afeccions en la fase d’execució. 

 Tenir cura de no embrutar l’entorn de l’obra (residus, sobrants, etc.) 

Es farà un control diari per tal de mantenir l’entorn de l’obra ordenat i net de brutícia. 

També es mantindran totes les entrades i sortides de l’obra sense cap tipus d’obstacle, i 

es situaran tots els materials i residus a la zona d’aprovisionament o al contenidor 

degudament senyalitzat.  

 Mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat deguda a 

l’increment dels transports 

S’ha de complir el Pla de Seguretat i Salut: 

- Zones d’accés correctament senyalitzades 

- Està prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacle o fer-hi 

instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles 

- S’han de mantenir les condicions de netedat a l’entorn de l’obra. 

- Està prohibit contaminar l’aire amb matèries que impliquin un risc, dany o 

molèstia greu per a les persones o els béns de qualsevol naturalesa. 
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N.2  PRESSUPOST  

El pressupost que es presenta a continuació es basa només en les despeses de disseny 

de la metodologia del projecte i no en les despeses referides a l’execució i construcció de 

les estructures (materials, operaris, etc.). Tot i això, cal comentar que aquest projecte 

s’ha realitzat amb la filosofia de minimitzar costos, donat que s’ha intentat fer el més real 

possible. 

A continuació s’adjunten unes taules on es pot veure el pressupost desglossat en tres 

categories diferents:  

- Pressupost de recursos humans (Taula N.1) 

- Pressupost de recursos materials (Taula N.2) 

- Pressupost de recursos tècnics (Taula N.3) 

Un terme important en tot projecte és el temps invertit en la realització d’aquest. La 

durada del present projecte ha estat de 12 mesos. Considerant que un mes consta de 20 

dies laborables i una jornada laboral té 8 hores, es tenen un total de 1.920 hores. Tal i 

com ja s’ha vist, aquest projecte s’ha dut a terme per dues enginyeres, de manera que el 

nombre total d’hores invertides és igual a 3.840 hores i aquestes s’han distribuït de 

manera aproximada en funció de les tasques realitzades (veure Taula N.1). 

 

PRESSUPOST DE RECURSOS HUMANS 

TASQUES 

REALITZADES 

CATEGORIA 

PROFESSIONAL 

NOMBRE 

D’HORES 

TARIFA 

(€/hora) 

FACTURACIÓ 

(€) 

Recerca 

d’informació 
Enginyer junior 300 12 3.600 

Estudi de 

normativa 
Enginyer junior 200 15 3.000 

Elaboració i anàlisi 

dels càlculs amb 
Enginyer junior 650 15 9.750 
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suport informàtic 

Elaboració i anàlisi 

dels càlculs fets 

manualment 

Enginyer junior 1.290 15 19.350 

Disseny de les 

estructures i 

plànols 

Enginyer junior 800 15 12.000 

Elaboració de la 

memòria i els 

annexos  

Administratiu 600 10 6.000 

TOTAL                                                                                                  53.700 

 

Els recursos materials, com el seu nom indica, són tots aquells elements físics que han 

estat necessaris per la realització del present projecte. 

 

PRESSUPOST DE RECURSOS MATERIALS 

MATERIALS 
NOMBRE 

D’UNITATS 

COST UNITARI 

(€/unitat) 

FACTURACIÓ 

(€) 

Ordinador de 

sobretaula 
2 1.500 3.000 

Material d’oficina - - 300 

Impressora 1 300 300 

Plotter 1 2.000 2.000 

TOTAL                                                                                           5.600 

 

Taula N.1: Pressupost del projecte referent als recursos humans necessaris 

Taula N.2: Pressupost del projecte referent als recursos materials necessaris 
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Es vol comentar que no s’han tingut en compte les llicències de software necessàries per 

la realització del present projecte, ja que aquestes han estat facilitades per la pròpia 

universitat o bé s’ha treballat amb programes de lliure distribució. 

Per últim, a continuació es mostra la Taula N.3, referent al pressupost de recursos 

tècnics que han estat necessaris en el present projecte. 

 

PRESSUPOST DE RECURSOS TÈCNICS: INFRASTRUCTURES I ALTRES 

CONCEPTES 
NOMBRE 

DE MESOS 

COST 

MENSUAL 

(€/mes) 

FACTURACIÓ 

(€) 

Lloguer parcial d’oficines 

incloent despeses de llum, 

aigua, etc. 

12 300 3.600 

Línia ADSL i telèfon 12 50 600 

Desplaçaments - - 1.000 

TOTAL                                                                                           5.200 € 

 

Finalment, el pressupost total del present projecte és el que es mostra a continuació: 

  

PRESSUPOST TOTAL 

Pressupost de recursos humans     53.700 € 

Pressupost de recursos materials  5.600 € 

Pressupost de recursos tècnics 5.200€ 

TOTAL 64.500 € 

 

Taula N.3: Pressupost del projecte referent als recursos tècnics necessaris 

Taula N.4: Pressupost total invertit en el present projecte 
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Per últim, només comentar que l’IVA corresponent s’aplicarà en el moment d’emetre la 

factura.  


