ESTUDI DE COSTOS DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORIA DELS
COMPTES ANUALS DE SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA
1. Antecedents
L’article 102.3 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació han de tenir cura que el
preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte mitjançant l’estimació correcta del
seu import, tenint en compte el preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost
base de licitació.
2. Objecte de l’informe
L’objecte de l’informe és la justificació dels preus del servei, pressupost base de licitació i del
valor estimat del contracte dels serveis d’auditoria dels comptes anuals de Serveis Ambientals
de Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA.
3. Metodologia
La metodologia seguida per a establir el valor estimat del contracte i els preus unitaris per al
servei ha estat la següent:
El pressupost per a la durada inicial de servei s’ha calculat en funció de la previsió unitària
d’hores que s’han de fer per a l’execució dels serveis d’acord amb els preus màxims de licitació
millorables a la baixa. Els preus unitaris màxim s’han establert en base a la consulta de preus
a diversos plecs publicats així com en base a l’experiència en la realització dels serveis d’aquest
SAVO, SA, en anys anteriors.
4. Estudi de costos
4.1.1 Preu unitari
Per a establir el preu unitari millorable a la baixa de la licitació, s’han consultat diversos plecs
d’altres administracions públiques que s’han contrastat amb l’experiència en la realització dels
serveis d’aquest tipus a SAVO, SA, en anys anteriors.
S’agafa com a referència el contracte de l’Acord Marc de l’ACM per a la provincia de Barcelona.
El preu orientatiu indicat al PCAP és de 80,00€/hora i els preus d’adjudicació oscil·len entre
50,00 i 70,00 €/hora.
Amb la diferència de preus i d’acord amb els costos actuals de servei s’estableix un preu de
licitació millorable a la baixa de 80,00 €/hora, IVA exclòs.
4.1.2 Valor estimat i pressupost base
Tot seguit es calcula el pressupost base de licitació i el valor estimat de contracte en funció de
la previsió d’hores de anuals per als serveis descrits al PPT. Val a dir que aquestes hores s’han
tingut en compte en base a l’experiència de les necessitats de servei fins a la data.
Pel que fa al nombre d’hores previstes anuals aquesta xifra és de 100 hores anuals, per tant:
Càlcul
80,00€/hora X 100 hores de servei

IMPORT (IVA exclòs)
8.000,00 €

Per tant, el pressupost base de licitació per als tres anys de contracte és el següent:
Pressupost base IVA exclòs
IVA (21%)
Pressupost base IVA inclòs

24.000,00 €
5.040,00 €
29.040,00 €

El valor estimat del contracte és la suma dels imports corresponents a la durada inicial del
contracte i les possibles modificacions del contracte.
D’aquesta manera, el valor estimat del contracte és el següent:
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Concepte
Pròrrogues (fins a 4 d’1 any)
Modificacions (20%)
Total del valor estimat

IMPORT (IVA exclòs)
126.000,00 €
4.800,00 €
28.800,00 €

4.1.3 Estimació de costos directes i indirectes.
Per al càlcul dels costos directe i indirectes del servei, s’han tingut en compte els ratis sectorials
del Banc d’Espanya.
D’aquesta manera es distribueixen el costos de la següent manera per a la durada inicial del
contracte:
Costos directes
Costos indirectes
Pressupost base IVA exclòs
IVA (21%)
Pressupost base IVA inclòs

18.480,00 €
5.520,00 €
24.000,00 €
5.040,00 €
29.040,00 €º

5. Conclusions
1. De tot l’exposat en resulta que el valor estimat del contracte es xifra en les quantitats,
IVA exclòs, següents:
Concepte
Pròrrogues (fins a 4 d’1 any)
Modificacions (20%)
Total del valor estimat

IMPORT (IVA exclòs)
126.000,00 €
4.800,00 €
28.800,00 €

2. El pressupost base de licitació és de 29.040,00 €, IVA inclòs.
Pressupost base IVA exclòs
IVA (21%)
Pressupost base IVA inclòs

24.000,00 €
5.040,00 €
29.040,00 €

Costos directes
Costos indirectes
Pressupost base IVA exclòs
IVA (21%)
Pressupost base IVA inclòs

18.480,00 €
5.520,00 €
24.000,00 €
5.040,00 €
29.040,00 €º

3. El preu màxim, millorable a la baixa, per als serveis d’auditoria dels comptes anuals
de SAVO, SA, per als exercicis 2020, 2021 i 2022, és de 8.000 €/anuals, IVA exclòs.
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