Mobilitat i Infraestructures – Ecologia Urbana
Direcció d’infraestructures i Espai Urbà

INFORME JUSTIFICATIU PRESSUPOST CONTRACTE

SERVEI DE REDACCIÓ DELS PROJECTES EXECUTIUS DE LES ACTUACIONS

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

D’ADAPTACIÓ DELS TÚNELS DE VILA OLÍMPICA, BORRÀS I PEDRALBES

I

INSTAL•LACIONS ASSOCIADES A LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA DE TÚNELS AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
El pressupost total és de QUATRE-CENTS TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (433.229,63 €) IVA inclòs per a 13 mesos de prestació dividit en 2 lots.
Aquestes quantitats s’ha d’entendre comprensives de la totalitat de l’objecte del contracte i de totes les
despeses, costos accessoris exigits per la legislació vigent que resulti d’aplicació.
El desglossament que justifica l’import esmentat és basa en el càlcul mitjançant les següents taules de
cost:

COST TOTAL CONTRACTE

Import €

Costos directes: costos salarials

300.874,81 €

Costos salarials
TOTAL

300.874,81 €

costos indirectes
Despeses generals d’estructura

39.113,73 €
Total costos indirectes

TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES
Benefici industrial
TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES+BI

39.113,73 €
339.988,54 €
18.052,48 €
358.041,02 €

El pressupost per LOTS es el següent:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Eva Peiron Marsan, Tècnic, el dia 22/01/2021 a les 11:25, que informa;
Sr. Pere Camps i Harder, Cap de Departament, el dia 22/01/2021 a les 14:53, que dóna el vistiplau.

LOT 1 Redacció del projecte executiu de les actuacions d’adaptació del túnel de Vila Olímpica

i

instal·lacions associades a la Instrucció Tècnica de Túnels:

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

Costos directes: costos salarials

Import €

Director

15.965,24 €

Equip responsable d’Obra Civil

50.026,66 €

Equip responsable d’Instal·lacions

50.026,66 €

Equip de Delineació i modelatge

24.376,62 €
2.781,47 €

Administratiu

10.834,09 €

BIM coordinator
TOTAL directes

154.010,74 €

Costos indirectes
Despeses generals d’estructura
TOTAL directes + indirectes

20.021,40 €
174.032,14 €
9.240,64 €

Benefici industrial
TOTAL directes + indirectes + BI

183.272,78 €
38.487,28 €

IVA
PRESSUPOST TOTAL

221.760,06 €

LOT 2: Redacció dels projectes executius de les actuacions d’adaptació dels túnels de Borràs i
Pedralbes i instal·lacions associades a la Instrucció Tècnica de Túnels

Costos directes: costos salarials

Import €

Director

15.965,24 €

Equip responsable d’Obra Civil

46.453,33 €

Equip responsable d’Instal·lacions

46.453,33 €

Equip de Delineació i modelatge

24.376,62 €
2.781,46 €

Administratiu

10.834,09 €

BIM coordinator
TOTAL costos directes

146.864,07 €

Costos indirectes
Despeses generals d’estructura
TOTAL Directes + indirectes

19.092,33 €
165.956,40 €

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Eva Peiron Marsan, Tècnic, el dia 22/01/2021 a les 11:25, que informa;
Sr. Pere Camps i Harder, Cap de Departament, el dia 22/01/2021 a les 14:53, que dóna el vistiplau.

8.811,84 €

Benefici industrial
TOTAL directes + indirectes + BI

174.768,24 €
36.701,33 €

IVA
PRESSUPOST TOTAL

211.469,57 €

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

Que aplicada a l’equip requerit i el termini establert ens dona el pressupost del contracte (s’adjunta taula
a l’annex 1).

Aquest preus inclouen tots els mitjans materials necessaris per desenvolupar les tasques encomanades
(equips i programes informàtics, telefonia...), descrites en el plec tècnic. La següent relació de caràcter
merament enunciatiu, però no limitatiu, inclou:

-

Salaris, plusos i dietes del personal

-

Imports i quotes de la Seguretat Social

-

Les Despeses Generals d’Empresa i el Benefici Industrial

-

Les despeses de Col·legis Professionals

-

Les despeses i imports amb motiu del contracte llevat de l’IVA

-

Les despeses que puguin derivar-se’n de la realització de treballs encomanats que requereixin
d’horaris nocturns, hores extraordinàries o dies festius, etc. En el cas de que els enginyers
d’instal·lacions i obra civil, hagin de realitzar treball de camp, aquest haurà de ser
necessàriament en horari nocturn i es troba comprès dins del càlcul del pressupost.

-

Locals, lloguers, autoritzacions, consums, mitjans de transport, revisions d’oficines, maquinària,
sistemes informàtics, etc.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Eva Peiron Marsan, Tècnic, el dia 22/01/2021 a les 11:25, que informa;
Sr. Pere Camps i Harder, Cap de Departament, el dia 22/01/2021 a les 14:53, que dóna el vistiplau.

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

ANNEX 1. Taula de càlcul LOT 1:
Perfil

Director

Tècnic d’Obra
Civil

Tècnic
d’Instal·lacions

Delineant

Titulació
Enginyer de Camins, Canals i
Ports o Enginyer Industrial amb
experiència mínima de 20 anys
en projectes viaris i en particular
d’instal·lacions en túnels de vies
d’alta capacitat.
Enginyer de Camins, Canals i
Ports o equivalent amb
experiència mínima de 10 anys
en projectes viaris i en particular
d’instal·lacions en túnels de vies
d’alta capacitat.
Enginyer Industrial o equivalent
amb experiència mínima de 10
anys en projectes viaris i en
particular d’instal·lacions en
túnels de vies d’alta capacitat.
Tècnic delineant o similar amb
experiència mínima de 5 anys en
delineació de projectes d’obra
civil.

Dedicació*

salari brut
mensual

Cost mensual
(salari + cost
empr)

durada
total del
contracte
en mesos

equiv
en
mesos

Cost total

Cost Total
+dG+BI

IVA

cost total IVA

1

20%

4.616,90 €

6.140,48 €

13

2,6

15.965,24 €

18.998,64 €

3.989,71 €

22.988,35 €

1

70%

4.133,41 €

5.497,44 €

13

9,1

50.026,66 €

59.531,73 €

12.501,66 €

72.033,39 €

1

70%

4.133,41 €

5.497,44 €

13

9,1

50.026,66 €

59.531,73 €

12.501,66 €

72.033,39 €

1

60%

2.349,78 €

3.125,21 €

13

7,8

24.376,62 €

29.008,18 €

6.091,72 €

35.099,89 €

Nº de
persones

Administratiu

Administratiu

1

10%

1.608,71 €

2.139,59 €

13

1,3

2.781,47 €

3.309,95 €

695,09 €

4.005,03 €

BIM
coordinator

Enginyer Superior o master,
Enginyer tècnic o grau, branca
enginyeria o arquitectura amb 5
anys d'experiència en la
coordinació de projectes BIM

1

20%

3.133,05 €

4.166,96 €

13

2,6

10.834,09 €

12.892,57 €

2.707,44 €

15.600,01 €

154.010,74 €

183.272,78 €

38.487,28 €

221.760,06 €

TOTAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Eva Peiron Marsan, Tècnic, el dia 22/01/2021 a les 11:25, que informa;
Sr. Pere Camps i Harder, Cap de Departament, el dia 22/01/2021 a les 14:53, que dóna el vistiplau.

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

ANNEX 1. Taula de càlcul LOT 2:
Perfil

Director

Tècnic d’Obra
Civil

Tècnic
d’Instal·lacions

Delineant

Titulació
Enginyer de Camins, Canals i
Ports o Enginyer Industrial amb
experiència mínima de 20 anys
en projectes viaris i en particular
d’instal·lacions en túnels de vies
d’alta capacitat.
Enginyer de Camins, Canals i
Ports o equivalent amb
experiència mínima de 10 anys
en projectes viaris i en particular
d’instal·lacions en túnels de vies
d’alta capacitat.
Enginyer Industrial o equivalent
amb experiència mínima de 10
anys en projectes viaris i en
particular d’instal·lacions en
túnels de vies d’alta capacitat.
Tècnic delineant o similar amb
experiència mínima de 5 anys en
delineació de projectes d’obra
civil.

Dedicació*

salari brut
mensual

Cost mensual
(salari + cost
empr)

durada
total del
contracte
en mesos

equiv
en
mesos

Cost total

Cost Total
+dG+BI

IVA

cost total IVA

1

20%

4.616,90 €

6.140,48 €

13

2,6

15.965,24 €

18.998,64 €

3.989,71 €

22.988,35 €

1

65%

4.133,41 €

5.497,44 €

13

8,45

46.453,33 €

55.279,46 €

11.608,69 €

66.888,15 €

1

65%

4.133,41 €

5.497,44 €

13

8,45

46.453,33 €

55.279,46 €

11.608,69 €

66.888,15 €

1

60%

2.349,78 €

3.125,21 €

13

7,8

24.376,62 €

29.008,18 €

6.091,72 €

35.099,89 €

Nº de
persones

Administratiu

Administratiu

1

10%

1.608,71 €

2.139,59 €

13

1,3

2.781,47 €

3.309,95 €

695,09 €

4.005,03 €

BIM
coordinator

Enginyer Superior o master,
Enginyer tècnic o grau, branca
enginyeria o arquitectura amb 5
anys d'experiència en la
coordinació de projectes BIM

1

20%

3.133,05 €

4.166,96 €

13

2,6

10.834,09 €

12.892,57 €

2.707,44 €

15.600,01 €

TOTAL
146.864,07 €
174.768,24 €
36.701,33 €
211.469,58 €
* Les funcions dels Equips podran ser realitzades per una o mes persones. L’agregació de les dedicacions dels components dels equips haurà de satisfer la dedicació
indicada.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Eva Peiron Marsan, Tècnic, el dia 22/01/2021 a les 11:25, que informa;
Sr. Pere Camps i Harder, Cap de Departament, el dia 22/01/2021 a les 14:53, que dóna el vistiplau.

