funil.gal
As contas
O proxecto funil.gal foi posíbel grazas ao financiamento da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria, da Universidade de Vigo, da Universidade de Coruña, da
Universidade de Santiago de Compostela e do grupo de innovación docente CienciaNOSA. O
orzamento executado foi de 5655,74 euros (ver Táboa 2) que se axusta cos ingresos
especificados na Táboa 1. Os membros de CienciaNOSA, que desenvolveron o proxecto
funil.gal, non percibiron ningunha cantidade polo seu traballo. Na táboa final (táboa 3)
recóllese o que suporía orzamentariamente este labor co obxecto de estimar dun xeito máis
realista o valor deste proxecto.

Táboa 1. Ingresos acadados
Concepto
Contrato 2014‐CP120 coa Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria

Importe
total
2000

Contrato 2014‐CP119 coa
Universidade da Coruña

1000

Contrato 2014‐CP118 coa
Universidade de Vigo

1000

Aportación USC por RR segundo
acordo na CIPL
Aportación grupo CienciaNOSA para
cadrar balance
TOTAL

Impostos
/retencións
‐347,1 (IVE)
‐275,48 (Retención
USC‐ custos
indirectos)
‐173,55 (IVE)
‐127,74 (Retención
USC‐ custos
indirectos)
‐173,55 (IVE)
‐127,74 (Retención
USC‐ custos
indirectos)

Importe
real
1377,41 €
688,71 €

688,71 €

1000 €
1900,91 €
5655,74 €

Táboa 2. Gastos executados
Concepto
Factura de Microsoños (Creacións Máxicas Lirolai) por produción
técnica de vídeos
Material e reactivos de laboratorio
Contratación técnico de laboratorio/xestor de contidos na rede
durante seis semanas e media con contrato parcial de 25 h/semana
((1529,79 custe contrato + 474,68 seguridade social)
Xestión de dominio (3 anos x 61,65)
Aloxamento na rede por 2 anos en servidor externo
Factura ISBN Federación de Gremios de Editores de España
Outros gastos (papelería, fotocopias, etc.)
TOTAL

3000,00 €
250,00 €
2004,47 €
184,95 €
126,32 €
45,00 €
45,00 €
5655,74 €

Táboa 3. Estimación de gastos totais para a realización do proxecto
Concepto
Preparación material para libro electrónico (5 reunións x 6
membros do equipo CienciaNOSA x 4 horas = 120 horas de
traballo; 120 h x 30 €/h)
Material visual: vídeos de procedementos, técnicas e prácticas
(18 sesións de traballo x 4h x 3 membros do equipo = 216 h de
traballo; 216 h x 30 €/ h)
Preparación material para aloxamento web (14 sesións de
traballo x 3 h x 1 membro do equipo = 42 h; 42 h x 30 €/h)
Subtotal gastos estimados non executados
Gastos executados (ver Táboa 2)
TOTAL

3600 €
6480 €
1260 €

11340,00 €
5655,74 €
16995,74 €

