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Tarifari de la Unitat d’Estadística 

El tarifari de la Unitat d’Estadística, d’acord a l’aprovació del present document a la reunió del Patronat de l’IDIBGI amb data 
01/12/2022, és: 

Servei Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 

Preu Hora del servei 36€/hora 45€/hora Preu a mida 
    

 Tarifa 1: grups IDIBGI, ICS, IAS, IDI, ICO, CIBER i altres entitats amb conveni amb IDIBGI. 
 Tarifa 2: Centres CERCA, altres entitats Públiques i Fundacions sense ànim de lucre. 
 Tarifa 3: Empreses privades.  

 

Pel personal investigador que pertany a la Tarifa 1, el càlcul de la tarifa es realitzarà en funció del tipus de disseny de la recerca i 
tipus de servei ofert per la Unitat d’Estadística:  

  Tipus de servei  

Tipus disseny de recerca  
Sol·licitud de projectes,  

previ a la concessió 
Anàlisis estadístiques (AE) 

1. AACC 

1. Promoguts per la indústria o 
per altres promotors, amb 
finançament 

 NA 

 NA 
 

2. Promoguts internament, 
finançats per un projecte 
competitiu/no competitiu 

 Gratuït, en el pressupost cal incloure 
partida per AE 

 Tarifa, pagament a càrrec del projecte 
segons memòria econòmica 

3. Promoguts internament, sense 
finançament 

 Gratuït  Tarifa 

2. Estudis 
Observacionals 

1. Promoguts per la indústria o 
per altres promotors, amb 
finançament 


 NA 
 


 NA 
 

2. Promoguts internament, 
finançats per un projecte 
competitiu/no competitiu 

 Gratuït, en el pressupost cal incloure 
partida per AE 

 Tarifa, pagament a càrrec del projecte 
segons memòria econòmica 

3. Promoguts internament, sense 
finançament 

 Tarifa  Tarifa 

3. Projectes de 
recerca 

1. Promoguts per la indústria o 
per altres promotors, amb 
finançament 

 Tarifa, pagament a càrrec del projecte 
segons memòria econòmica 

 Tarifa, pagament a càrrec del projecte 
segons memòria econòmica 

2. Promoguts internament, 
finançats per un projecte 
competitiu/no competitiu 

 Gratuït, en el pressupost cal incloure 
partida per AE 

 Tarifa, pagament segons memòria 
econòmica 

3. Promoguts internament, sense 
finançament 

 Tarifa  Tarifa 

 
 Per altres tipus de sol·licituds, posar-se en contacte amb la Unitat d'Estadística (estadistica@idibgi.org). 
 Dins de l'àmbit acadèmic, només es donarà suport a projectes associats a tesis doctoral. Sempre estarà subjecte a 

disponibilitat de recursos de la Unitat d'Estadística. 
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I les bonificacions que s’aplicaran al grup 1 són : 

Descripció  % Bonificació 

1 
 
Consultoria, dubtes puntuals in-situ  
 

100% 

2 Realització d’anàlisis estadístiques 
 

50%  durant el període 23-24 
 

3 Realització de tesis doctorals, aplicable tant a la sol·licitud del 
projecte com a en la realització de les anàlisis estadístiques 

 
50% 

 

4 
Suport residents, a través de les sessions individualitzades 
programades dins del Pla de Formació en Recerca per residents de 
l’IDIBGI. 

100% 

5 Grups emergents IDIBGI 
 

50% 
 

 

 


