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Informe Impacte econòmic i social Complementari 

 

 

Projecte de Decret de Comissió de Govern del Registre Electrònic General de l’Ajuntament de 

Barcelona 

 

Aquest informe s’emet com a complement de l’informe de 15 de novembre d’enguany a resultes 

de la memòria d’impacte pressupostari i fiscal de la Direcció de serveis de Gestió econòmica de la 

Gerència de Recursos de data 23 de novembre d’enguany. 

 

En la referida memòria es deia que Respecte als costos del desenvolupament i manteniment del 

sistema que dona suport al Registre General i dels elements directament relacionats amb el 

funcionament de les aplicacions pel bon funcionament de les Oficines d’atenció en matèria de 

Registre no s’especifica quins imports corresponent a despesa corrent i quins a despesa d’inversió. 

No s’estableix un calendari viable per al desenvolupament de les diferents accions el que 

impossibilita que es pugui preveure l’impacte pressupostari en cada una de les anualitats (segons 

informe 2021 i 2022).  

 

A continuació figura el quadre facilitat novament per els referents tècnics del Registre general de 

l’IMI, amb els costos del desenvolupament i manteniment del sistema que dona suport al registre 

general i dels elements directament relacionats amb el funcionament de les aplicacions (software i 

escàners) on s’especifica si els imports corresponen a despesa corrent o a despesa d’inversió i s’ha 

concretat el calendari per al desenvolupament de les diferents accions a portar a terme.  

 

 

Desenvolupament Mant anual 

 

 

despesa 

d'inversió despesa corrent any despesa corrent 

 Impacte econòmic Registre electrònic  

    Nou Registre electrònic Ariadn@3             157.750,00 €  2021 a 2023        31.550,00 €  

 Mòdul de Digitalització Segura      80.000,00 €    2021        16.000,00 €  

 Finestreta única                75.484,12 €  2019 a 2021        16.200,00 €  

 Integració amb EACAT i SIR                16.000,00 €  2021          4.800,00 €  

 Digitalització en origen int Ariadn@                43.148,79 €  2021-2022          7.500,00 €  

 Escàners (200€ PU) x llocs de treball (100)   200.000,00 €    2019 a 2022          4.000,00 €  
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Integració SI amb l'Ariadn(03 (15.000/SI) 150.000,00 2021-2023 30.000,00

TOT 280.000,00 442.382,91 110.050,00

Impacte altres desenvolupaments per l'oficina en materia de registre

Registre de funcionaris habilitats 10.000,00 2022 5.000,00

Registred'apoderaments 100.000,00 2022 60.000,00

Expedició lliurament de cópies 30.000,00 2022

TOT 130.000,00 10.000,00

Total despesa d'inversió 410.000,00

Total despesa corrent 452.382,91

10.000,00 previsió

75.000,00

Total despesa
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