DESGLOSSAMENT I CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
L’import màxim de licitació del servei de manteniment, actualització i desenvolupament de
noves funcionalitats o millora de les existents de la pàgina web voluntariat.gencat.cat i de l’aula
virtual del pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.
Aquest contracte està plantejat com un contracte obert a tant alçat, per una banda i en preu
unitari per una altra. El detall de les despeses és el següent:
a) Despeses de personal
b) Altres despeses:
x Servidor
x Preu unitari: Bossa d’hores
c) Benefici d’un 8%
Seguidament es detallen els diferents conceptes
a) Les despeses de personal s’han calculat tenint en compte el que estableix el XVII Conveni
Col·lectiu Estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercat i de l’opinió pública publicat al
BOE número 57 de 6 de març de 2018 que publica la Dirección General de Empleo, que inclou
les empreses de servei d’informàtica.
Aquest conveni estableix que el dissenyador pàgina web pertany al grup CI i el programador
pertany al grup DI. L’annex I de l’esmentat conveni estableix el salari anual per cada grup, tal
com es detalla a la taula.
En el plec s’estipula el percentatge de dedicació per a cadascun dels perfils i lots. La taula
següent recull la informació en relació al salari de partida segons el conveni i el salari final
segons el percentatge de dedicació de cadascun dels perfils, un cop afegit el cost de la
seguretat social que s’estima en un 30%
Per altra banda, es preveu la coordinació del projecte i coordinació amb la DGACC en
cadascun dels lots. Per aquesta tasca s’ha pres de referència la categoria A23 de la Generalitat
de Catalunya, i el sou anual que es recullen a les taules retributives vigents.
Sobre els imports resultants s’aplica el 8% de benefici.
Seguidament es detallen les despeses de personal per cadascun dels lots.
LOT 1
Tasca
Programador DI
sènior
dissenyador web CI
conveni
Coordinació A23

Salari
conveni

% plec

17.715,65 €

salari
contracte

salari final

benefici
8%

salari +
benefici

30%

5.314,70 € 1.594,41 € 6.909,11 €

552,73 €

7.461,84 €

24.640,37 €

10%

2.464,04 €

3.203,25 €

256,26 €

3.459,51 €

37.164,54 €

10%

3.716,45 € 1.114,94 € 4.831,39 €

386,51 €

5.217,90 €
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cost SS
(30%)

739,21 €

LOT 2

Perfil conveni
Programador DI
sènior
dissenyador web CI
conveni
Coordinació A23

Salari
conveni

% plec

salari
contracte

cost SS
(30%)

salari final

benefici
8%

salari +
benefici

17.715,65 €

15%

2.657,35 €

797,21 €

3.454,56 €

276,36 €

3.730,92 €

24.640,37 €

5%

1.232,02 €

369,61 €

1.601,63 €

128,13 €

1.729,76 €

37.164,54 €

5%

1.858,23 €

557,47 €

2.415,70 €

193,26 €

2.608,96 €

b) Altres despeses:
Lloguer del servidor:
Lot 1: 900 € anuals, que aplicant el 8% de benefici (72,00€) representa un import de 972,00 €,.
El preu del servidor és preu de mercat. S’ha agafat com a referència el cost del servidor actual
de la web i el desenvolupament de la mateixa previst per aquest període

Concepte
lloguer servidor

Import

benefici 8%

import més benefici

900,00 €

72,00 €

972,00 €

Lot 2: 250 € anuals, que aplicant el 8% de benefici (20,00€) representa un import de 270,00 €,.
El preu del servidor és preu de mercat. S’ha agafat com a referència el cost del servidor actual
de la web i el desenvolupament de la mateixa previst per aquest període
Concepte
lloguer servidor

Import

benefici 8%

import més benefici

250,00 €

20,00 €

270,00 €

Preu unitari: Bossa d’hores. Es preveuen unes 100 hores anuals per la implementació de
millores i nous evolutius, vinculats amb les funcionalitats i objectius i finalitats del projecte, en
cadascun dels lots.
El preu hora s’ha calculat prenent de referència el que s’estableix en el plec del CTTI pel
manteniment d’aplicacions de la Generalitat de Catalunya, concretament els preus referenciats
per la tipologia ET1 que correspon a tecnologia Web (J2EE,.net, PHP, VB, portals, gestor
continguts,...), concretament la categoria de consultor /a analista que s’estableixen amb un
import màxim, inclòs el benefici, de 54€/hora.
Lot 1
preu de
partida
bossa hores: referència ET1
perfil Consultor/analista

50,00 €

benefici
/hora
(8%)*
4,00 €

preu de
referència
54,00 €

nombre
hores
anuals
100 hores

import
bossa 100
hores
5.400,00 €

*El benefici per les 100 hores suposa un import de 400,00€ (100 hores x 4,00€ hora de benefici)
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Lot 2
benefici
/hora
(8%)*

preu de
partida
bossa hores: referència ET1
perfil Consultor/analista

50,00 €

preu de
referència

4,00 €

54,00 €

nombre
hores
anuals

import
bossa 100
hores

100 hores

5.400,00 €

*El benefici per les 100 hores suposa un import de 400,00€ (100 hores x 4,00€ hora de benefici)

c) Benefici: 8 % (detallat en els diferents apartats a i b), i que suposa un import total de:
Lot 1: 1.667,50 €
Lot 2: 1.017,75 €

IMPORT I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El pressupost desglossat del contracte és:
Lot 1
cost sense IVA

21% IVA

import final

Programador

7.461,83 €

1.566,98 €

9.028,81 €

dissenyador web

3.459,51 €

726,50 €

4.186,01 €

Coordinació

5.217,90 €
5.400,00 €

1.095,76 €

6.313,66 €

bossa 100 hores

1.134,00 €

6.534,00 €

lloguer servidor

972,00 €

204,12 €

1.176,12 €

22.511,24 €

4.727,36 €

27.238,60 €

Lot 2
cost sense IVA

21% IVA

import final

Programador

3.730,91 €

783,49 €

4.514,40 €

dissenyador web

1.729,75 €

363,25 €

2.093,00 €

Coordinació

2.608,95 €
5.400,00 €

547,88 €

3.156,83 €

bossa 100 hores

1.134,00 €

6.534,00 €

lloguer servidor

270,00 €

56,70 €

326,70 €

13.739,61 €

2.885,32 €

16.624,93 €
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SENSE IVA

IVA

22.511,24 € 4.727,36 €

LOT 1

13.739,61 €

LOT 2
TOTAL

16.624,93 €

36.250,85 € 7.612,68 €

43.863,53 €
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27.238,60 €

2.885,32 €

El Valor Estimat del Contracte és de 181.254,25 €
Comprèn l’import de licitació i les quatre pròrrogues previstes
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IVA INCLÒS

