INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT
DEL CONTRACTE RELATIU AL CONTRACTE D’OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU
REVISAT D'UN ESPAI DE MEMÒRIA, MONUMENT PRESÓ DE DONES DE LES CORTS, AL
XAMFRÀ NORD‐EST DELS C. JOAN GÜELL I EUROPA.
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als
efectes d’indicar l’objecte, justificar el pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del
contracte:

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: consistirà en la creació d’un àmbit d’espai públic pacificat
dintre de l’espai de la Presó, de manera que la seva memòria es converteixi en un
element positiu que celebra l’espai públic com a lloc cívic, de memòria, de trobada i de
record..
2. DURADA DEL CONTRACTE:

6 mesos.

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: El desglossament del pressupost base de licitació del
present contracte (quadres de preus unitaris dels elements constructius, amidaments,
costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial, IVA) es troba al
document del projecte d’execució de les obres: ACT18‐00064_Monument
Revisat_20190108.pdf, annex al present procediment de licitació, en concret a:
• Document 1 – Memòria: Annex 20: Justificació de Preus
• Document 4 ‐ Pressupost
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del
Pressupost Base de Licitació s’ha fet a partir d’una extracció de l’esmentat projecte
d’execució a partir dels capítols Memòria descriptiva de l’esmentat projecte d’execució en
base als següents conceptes:
• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) = 228.183,01 €
 Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà
d’obra): 217.317,15 €
 Despeses indirectes (5% s/costos directes) = 10.865,86 €
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM) = 29.663,79 €
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) = 13.690,98 €
• Subtotal (PEM + DG + BI) = 271.537,78 €
• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)) = 57.022,93 €
• Total Pressupost Base de Licitació 328.560,71 € IVA inclòs
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i
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adaptat a partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITEC.
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria
professional.
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import
total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article
101 de la LCSPS, el següent:
Desglossament del valor estimat del contracte:
- Pressupost base de licitació (sense IVA):
- Possibles modificacions:
Total valor estimat del contracte:

Ernest Santolaria Fominaya
Director Tècnic d’Infraestructures
Barcelona, a 18 de gener de 2019
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[271.537,78] euros.
[ 54.307,56] euros.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
[325.845,34] euros.

