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INFORME JUSTIFICATIU DEL PRESSUPOST PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SUPORT TÈCNIC I DE
CONSULTORIA EN GESTIÓ DOCUMENTAL AL SERVEI D’ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL DE
L’ÀREA D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.

CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE.

D’acord amb l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 189.137,52 euros, (IVA inclòs), amb
el desglossament següent: 156.312,00 euros, pressupost net, i 32.825,52 euros en concepte d'impost
sobre el Valor Afegit al tipus del 21 per 100.
Base

IVA

Total

156.312,00 €

32.825,52 €

189.137,52 €

Aquesta quantitat s’ha d’entendre comprensiva de la totalitat de l’objecte del contracte i de totes les
despeses, costos accessoris exigits per la legislació vigent que resulti d’aplicació.
No existeix Conveni Col·lectiu específic per a tècnics i auxiliars en arxivística/gestió documental. S’ha
agafat com a referència les retribucions professionals recollides en l’Estudi de Mercat Laboral que va
elaborar l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya l’any 2014, i en el qual també s’hi
tenien en compte dades obtingudes d'altres estudis de retribucions a l'àmbit públic i privat:
https://arxivers.com/index.php/treball/tarifes-professionals-2014
D’acord amb el calendari de treball establert en el punt 5 del Plec de prescripcions tècniques (PPT), els
costos es desglossen de la següent manera:
CÀRRREGA ESTIMADA D’HORES

PERFIL
PROFESSIONAL

Cost brut hora

Sou brut
treballador

2021

2022

2023

Total

Cost empresa

Consultor sènior

150 h

600 h.

450 h

1.200 h

41,50 €/h

49.800,00 €

64.740,00 €

Consultor junior

350 h

1.400 h.

1.050 h

2.800 h

18,00 €/h

50.400,00 €

65.520,00 €

500 h

2.000 h

1.500 h

4.000 h

100.200,00 €

130.260,00 €

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que ha d’executar el
contracte amb les següents categories professionals i nombre de persones, segons s’especifica en el Plec
de prescripcions tècniques (PPT):

Categoria professional
Consultor júnior
Consultor sènior

Sou brut anual
(complements
inclosos)
49.800,00 €
50.400,00 €

Despeses a
càrrec de
l’empresa
14.940,00 €
15.120,00 €

Total cost anual
empresa

Núm. de
persones

64.740,00 €
65.520,00 €

1
1

Aquests preus inclouen tots els mitjans materials necessaris per a desenvolupar les tasques
encomanades (equips i programes informàtics, telefonia, connexió a internet...) la següent relació de
caràcter merament enunciatiu, però no limitatiu, inclou:




Salaris, plusos i dietes del personal
Import i quotes de la Seguretat Social
Les despeses i imports amb motiu del contracte
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Oleguer Benaiges Xirinachs, Tècnic, el dia 22/03/2021 a les 12:49, que informa.
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El pressupost net per als dos anys es desglossa de la manera següent:
Import (sense
IVA)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COSTOS DIRECTES
Costos salarials)

Quota IVA

Import (amb
IVA)

Subtotal:

130.260,00 €
130.260,00 €

27.354,60 €
27.354,60 €

157.614,60 €
157.614,60 €

Subtotal:

270,35 €
16.933,80 €
17.204,15 €

56,77 €
3.556,10 €
3.612,87 €

327,12 €
20.489,90 €
20.817,02 €

Subtotal:

8.847,85 €
8.847,85 €

1.858,05 €
1.858,05 €

10.705,90 €
10.705,90 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net:

156.312,00 €

32.825,52 €

189.137,52 €

COSTOS INDIRECTES
Altres
Despeses generals d'estructura
Benefici industrial

La distribució pressupostària és la següent:
Any
2021
2022
2023

Import net
19.539,00 €
78.156,00 €
58.617,00 €

% IVA
21
21
21

Import IVA
4.103,19 €
16.412,76 €
12.309,57 €

Import total
23.642,19 €
94.568,76 €
70.926,57 €
189.137,52 €

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Oleguer Benaiges Xirinachs, Tècnic, el dia 22/03/2021 a les 12:49, que informa.

