ESTUDI DE COSTOS DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RETIRADA,
TRANSPORT I TRACTAMENT D’OLIS VEGETALS USATS DE LES DEIXALLERIES DEL
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
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 serveis de retirada, transport i tractament d’olis vegetals usats de
les deixalleries del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant
Consorci.
3. Metodologia
La metodologia seguida per dur a terme l’estudi econòmic és la següent:
a) Recerca de dades per a l’establiment del preu unitari €/tona
b) Recerca de tones generades l’any 2019 i previsió segons ordenances per a l’any 2020.
c) Establiment del pressupost base de licitació i del valor estimat del contracte en base a
la durada del contracte establerta.
4. Estudi de costos
4.1 Preus unitaris
Per a establir els preus unitaris del servei s’ha tingut en compte el següent:
-

Preu de tractament dels olis vegetals segons el Butlletí de preus de la Diputació de
Barcelona de gener de 2019: 490,00€/tona
Preus del darrer any per al tractament dels olis vegetals de les deixalleries del Consorci.

Donat que aquesta licitació ha quedat deserta en dos ocasions, que els preus de mercat han
disminuït i que la durada del contracte és d’un any amb possibles pròrrogues, s’estableix un
preu unitari, millorable a l’alça de 300,00€/tona.
4.2 Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació
El valor estimat del contracte es calcula tenint en compte el preu unitari fixat (€/tona) i la
previsió de tones d’olis vegetals a gestionar provinent de les deixalleries per a l’any 2020:
Tones previstes (2020)
Preu unitari (€/tona)
Import anual

93,13 tones
300,00 €/tona
27.939,00 €

Amb l’import anual i donat que la vigència inicial del contracte és d’un any, el valor estimat
del contracte és el següent:
Concepte
Pressupost durada inicial del contracte (1 any)
Modificacions
Total del valor estimat del contracte, IVA exclòs

IMPORT
27.939,00 €
5.587,80 €
33.526,80 €

El pressupost base de licitació s’estableix com l’import de la durada inicial del contracte, IVA
inclòs. S’han tingut en compte unes despeses generals i benefici industria de 12% i 7%
respectivament per a l’establiment dels costos directes i indirecte:

Concepte

IMPORT

Costos directes

23.478,15 €

Costos indirectes

4.460,85 €

Pressupost base, IVA exclòs

27.939,00 €

IVA (21%)

5.867,19 €

Pressupost base, IVA inclòs

33.806,19 €

5. Conclusions
Segons l’exposat als apartats anteriors s’estableix:
A) Un preu unitari, millorable a l’alça de 300,00 €/tona, IVA exclòs.
B) Un valor estimat del contracte de 33.526,80 €, IVA exclòs.
Concepte

IMPORT

Pressupost durada inicial del contracte (1 any

27.939,00 €

Modificacions

5.587,80 €

Total del valor estimat del contracte, IVA exclòs

33.526,80 €

C) Un pressupost base de licitació de 33.806,19 €, IVA inclòs.
Concepte

IMPORT

Costos directes

23.478,15 €

Costos indirectes

4.460,85 €

Pressupost base, IVA exclòs

27.939,00 €

IVA (21%)

5.867,19 €

Pressupost base, IVA inclòs

33.806,19 €
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