Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima

MEMÒRIA ECONÒMICA I JUSTIFICATIVA DE LA PLURIENNALITAT DEL CONTRACTE PER
AL DEL SERVEI DE TRANSPORT DEL PERSONAL ADSCRIT ALS CENTRES
PENITENCIARIS BRIANS 1, BRIANS 2, JOVES I QUATRE CAMINS 2021-2024
1. CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE SERVEI TRANSPORT FUNCIONARIS CP: 20212024
El càlcul del valor estimat, d’un import total de 1.877.087,52 € (import sense IVA), inclou el període d'execució
del contracte des de l’1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2024 (36 mesos), més un 20%, en concepte
de possible modificació per si es produís un increment del nombre d’usuaris del servei o necessitat d’ampliar
els serveis de transport durant el decurs del contracte i els 24 mesos de pròrroga que es contemplen.
S’han contemplat els supòsits de modificació, amb un import màxim del 20% del preu inicial, que es detallen
a continuació:


A l’alça: per afegir nous trajectes amb motiu de l’augment del nombre d’usuaris d’algun/s dels serveis,
l’assumpció de noves competències i/o modificació de l’estructura administrativa de les unitats objecte
de la prestació (dels centres penitenciaris), la modificació de l’estructura administrativa de les unitats
objecte de la prestació (dels centres penitenciaris) o quan raons legals, organitzatives o de
funcionament degudament justificades, produeixin canvis en la modalitat de prestació del servei i, en
particular, en el disseny dels itineraris de transport previstos inicialment.



A la baixa: per suprimir o substituir alguns dels trajectes amb motiu de la disminució de nombre
usuaris, la supressió de competències i/o modificació de l’estructura administrativa de les unitats
objecte de la prestació (dels centres penitenciaris) o quan raons legals, organitzatives o de
funcionament degudament justificades, produeixin canvis en la modalitat de prestació del servei i, en
particular, en el disseny dels itineraris de transport previstos inicialment.

A continuació es presenta el resum del càlcul del VEC per lots:
Licitació
Lot 1
Any
2021 (Oct-Des)
2022
2023
2024 (Gen-Set)
Octubre-Desembre 2024
2025
Gener-Setembre 2026
TOTAL

Dies

Import contracte

92
365
365
274
92
365
273

35.821,80 €
142.165,80 €
142.119,60 €
106.740,90 €

426.848,10 €

Modificació
20%
7.164,36 €
28.433,16 €
28.423,92 €
21.348,18 €

85.369,62 €

Lot 2
Import
Modificació
contracte
20%
42.947,10 €
8.589,42 €
170.526,30 €
34.105,26 €
170.480,10 €
34.096,02 €
128.053,80 €
25.610,76 €

512.007,30 €

102.401,46 €

Pròrroga
Lot 1
Lot 2
Import
Import
pròrroga
pròrroga

42.986,16 €
170.598,96 €
127.612,80 €
341.197,92 €

51.536,52 €
204.631,56 €
153.095,04 €
409.263,12 €

VEC
94.522,68 €
375.230,52 €
375.119,64 €
281.753,64 €
94.522,68 €
375.230,52 €
280.707,84 €
1.877.087,52 €

2. CÀLCUL DE L'IMPORT DE LICITACIÓ EXPEDIENT SERVEI DE TRANSPORT PERSONAL CP:
PLURIENNAL 2021‐2024
Els imports de l’expedient s’han calculat a partir dels preus unitaris de licitació de l’anterior contracte per als
diferents serveis previstos a l’expedient.
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Atès que el període d’execució que es preveu és de 3 anys aquest imports s’han revisat a l’alça un 5% en
previsió dels increments de costos (augments salarials amb revisions de convenis sectorials, increments del
preu dels combustibles, entre d’altres). Cal tenir en compte també que en l’anterior licitació les baixes
licitatòries es van situar entre un 15% i un 25%, per tant unes baixes considerables i que permeten partir,
doncs, d’un marge prou ampli per garantir el benefici empresarial.
Els preus unitaris previstos inclouen la totalitat dels costos (directes i indirectes), així com el benefici industrial.
El seu desglossament s’ha incorporat a la memòria econòmica d’acord amb els paràmetres definits a
l’Observatori de costos del transport de viatgers en autocar núm. 29, de gener de 2019 (veure informe aquí).
Amb els preus unitaris previstos, s’ha calculat l’import de licitació pels 36 mesos d’execució del contracte,
segons el nombre de dies laborables i caps de setmana i festius intersetmanals, tal i com es detalla a la
memòria econòmica.
El pressupost total de licitació ascendeix a 1.032.740,94 € (IVA inclòs), dels quals 938.855,40 € corresponen
a l’import base i 93.885,54 € al 10% d’IVA, d’acord amb el detall següent:
2021 (oct-des)
Lots

sense IVA amb 10% IVA

2022 (12 mesos)
sense IVA

amb 10% IVA

2023 (12 mesos)
sense IVA

amb 10% IVA

2024 (Gen-Set)
sense IVA

amb 10% IVA

Total 36 mesos
sense IVA

amb 10% IVA

Lot 1 CP Brians 1 i Brians 2

35.821,80 € 39.403,98 € 142.165,80 € 156.382,38 € 142.119,60 €

156.331,56 € 106.740,90 € 117.414,99 €

426.848,10 €

469.532,91 €

Lot 2 CP Joves i Quatre
Camins

42.947,10 € 47.241,81 € 170.526,30 € 187.578,93 € 170.480,10 €

187.528,11 € 128.053,80 € 140.859,18 €

512.007,30 €

563.208,03 €

78.768,90 € 86.645,79 €

343.859,67 € 234.794,70 € 258.274,17 €

938.855,40 € 1.032.740,94 €

Total lots

312.692,10 € 343.961,31 € 312.599,70 €

L’import total s’imputa a la partida pressupostària JU03/D/223000101/2131/0000.
L'empresa adjudicatària emetrà una única factura mensual, per mesos vençuts, segons els imports unitaris
indicats a l'oferta presentada i els serveis efectivament efectuats.

3. DESGLOSSAMENT DE COSTOS EXPEDIENT SERVEI TRANSPORT PERSONAL CP: PLURIENNAL
2021‐2024
Per determinar els costos del servei de transport del personal adscrit als centres penitenciaris s’han tingut en
compte els diferents conceptes que engloben els costos directes i els indirectes, als quals l’empresa ha de fer
front per al correcte funcionament empresarial. A la suma dels costos directes i indirectes s’hi ha aplicat un
tant per cent en concepte de benefici industrial. Els costos s'han calculat segons les darreres dades publicades
a l'Observatori de costos del transport de viatgers, que s'actualitzen semestralment. L'informe núm. 29
presenta els costos, a data gener de 2019, pels diferents tipus d'autocar segons la capacitat dels vehicles.
Consultable a: https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=TTW149
S'ha pres com a referència els costos que inclouen les zones amb el cost de personal més alt, ja que Catalunya
se situa entre aquestes, i la capacitat dels vehicles previstos per a la prestació del servei. Atès que es preveu
prestar el servei amb vehicles que tenen capacitats diferents (55, 35 i 19 places), els càlculs s'han fet en base
a la mitjana dels costos dels 3 tipus d'autocars. S’han tingut en compte els següents conceptes:
1. Despeses directes:
 Despeses en concepte de l’amortització i finançament dels vehicles .
 Despeses de personal de conducció durant el període total de contracte (des d’1 d’octubre 2021 a 30
de setembre 2024), bàsicament en concepte de sou i seguretat social, sense incloure dietes, que
s’inclouen en un altre apartat. No es desglossen els costos per gènere donat que es desconeix el
personal que se’n destinarà específicament a cada tasca.
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Despeses de dietes del personal.
Despeses d’assegurances dels autocars.
Despeses dels costos fiscals repercutibles als autocars.
Despesa en concepte de manteniment, com són combustible, pneumàtics, reparacions i conservació)






2. Despeses indirectes:
 Altres despeses, on s’hi engloben conceptes com poden ser: costos d’estructura, comercialització,
despeses administratives...
3. Benefici industrial: A la suma de les despeses directes i indirectes, s’hi ha aplicat un 15% en concepte
de benefici industrial.
A continuació es detallen els costos (sense IVA) dels 36 mesos del contracte mitjançant el corresponent
quadre:

32.412,00 €

8,9%

Finançament dels vehicles

1.693,16 €

0,5%

136.057,83 €

37,5%

Dietes

37.128,67 €

10,2%

Assegurances

13.424,37 €

3,7%

Costos fiscals

1.814,10 €

0,5%

Combustible

57.688,52 €

15,9%

Pneumàtics

10.400,87 €

2,9%

Reparacions i conservacions

31.928,24 €

8,8%

Personal de conducció

Total costos directes

322.547,77 €

88,9%

Costos indirectes

40.273,12 €

11,1%

Costos totals (directes + indirectes)

362.820,89 € 100,00%

Benefici industrial

64.027,22 €

Total pressupost de licitació (sense IVA)
Lot 1 CP Brians 1 i Brians 2

426.848,10 €

15,00%

Costos directes

Amortització dels vehicles

Lot 2 CP Joves i Quatre Camins

Costos pressupost licitació
(vehicles 55-35-19 places)
8,9%

Amortització dels vehicles

38.878,42 €

Finançament dels vehicles

2.030,96 €

0,5%

163.202,33 €

37,5%

Dietes

44.536,10 €

10,2%

Assegurances

16.102,63 €

3,7%

Costos fiscals

2.176,03 €

0,5%

Combustible

69.197,79 €

15,9%

Pneumàtics

12.475,91 €

2,9%

Reparacions i conservacions

38.298,15 €

8,8%

Total costos directes

386.898,32 €

88,9%

Costos indirectes

48.307,89 €

11,1%

Personal de conducció

Costos totals (directes + indirectes)

85% costos respecte total pressupost

Costos pressupost licitació
(vehicles 55-35-19 places)
85% costos respecte total pressupost

Costos directes

Lot 1 CP Brians 1 i Brians 2

435.206,21 € 100,00%

Benefici industrial

76.801,10 €

Total pressupost de licitació (sense IVA)
Lot 2 CP Joves i Quatre Camins

512.007,30 €

15,00%

4. JUSTIFICACIÓ DE LA PLURIENNALITAT
Des d’un punt de vista normatiu, els articles 101, 117 i 324 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, fan esment al caràcter pluriennal que poden tenir els contractes del sector públic i a la seva
tramitació anticipada.
Així mateix, l’article 36 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de finances publiques de Catalunya, estableix que l’autorització de despeses amb un abast pluriennal es
podrà efectuar, d’acord amb l’apartat c) d’aquest article, quan es tracta de “despeses en béns i serveis la
contractació dels quals, sota les modalitats establertes en la Llei de contractes de les administracions
públiques, no pugui ésser estipulada o resulti antieconòmica en el termini d'un any”.
També estableix el mateix article, en el seu punt 3 que “el nombre d'exercicis als quals es poden aplicar les
despeses esmentades a les lletres a), b), c) i f) de l'apartat 2, no ha d'ésser superior a quatre. Així mateix, la
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part de la despesa corresponent als exercicis futurs i l'ampliació, quan s'escaigui, del nombre d'anualitats ha
d'ésser determinada pel Govern a proposta del conseller o de la consellera d'Economia i Finances”.
L’article 29.1 de la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que la
durada dels contractes del sector públic s’ha d’establir tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre’n la realització periòdicament a concurrència,
sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes.
L’article 29.4 de la mateixa llei disposa que els contractes de subministraments i de serveis de prestació
successiva tenen un termini màxim de durada de cinc anys, incloses les possibles pròrrogues que en aplicació
de l’apartat segon d’aquest article acordi l’òrgan de contractació, respectant les condicions i els límits que
estableixen les respectives normes pressupostàries que siguin aplicables a l’ens contractant.
Es proposa un expedient pluriennal per un període d’execució de 36 mesos prorrogable 24 mesos més. S’ha
optat per una durada superior a l’any perquè es tracta d’una despesa recurrent del Departament en què la
perspectiva d’un contracte pluriennal pot afavorir ofertes a la baixa per part de les empreses. Així, en disposar
d’un horitzó financer de negoci més ampli, les empreses poden ajustar els seus marges de benefici i això es
pot traduir en una millora de preus per a l’Administració. Més encara en sectors com el del transport de
viatgers, en què la inversió requerida en la flota de vehicles és molt elevada i la fluctuació de costos,
especialment pel combustible, és també molt variable.
D’altra banda, també cal tenir en compte que en contractes de certa complexitat, com el present, la
contractació per curts períodes de temps suposa un elevat cost administratiu que va en contra del principis
recollits a l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que han d’inspirar
l’actuació de les administracions públiques, com els d’economia i eficiència en l’assignació i la utilització dels
recursos públics. Per aquest motiu, i a fi de guanyar en eficiència es proposa la licitació per un període de 3
anys més la possibilitat de prorrogar-lo 2 més.
Altrament, també pot implicar un trencament en la continuïtat de la prestació del servei que no esdevé en cap
cas convenient. La successió d’empreses en períodes anuals o inferiors a l’any, amb canvis freqüents en la
direcció del servei, produeix desajustos operatius que han de mirar de reduir-se al mínim imprescindible, atès
l’objecte del contracte que incideix directament en aspectes logístics de seguretat elemental.
En conseqüència, ateses les raons exposades anteriorment, es proposa la tramitació d’un expedient
pluriennal, que abasti els exercicis pressupostaris 2021 a 2024, per al contracte.
En conseqüència, atenent als punts de vista normatiu, tècnic i econòmic exposats anteriorment, juntament
amb la necessitat de garantir una continuïtat en aquest servei, es proposa tramitar un contracte del servei de
transport del personal dels centres penitenciaris Brians 1, Brians 2, Joves i Quatre Camins per un període de
36 mesos amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos més. D’aquesta manera es dona una llarga cobertura a
l’objecte del contracte, garantint una continuïtat en el servei. L’opció de prorrogar-lo o no s’exercirà en funció
de si el servei ha estat satisfactori, de canvis normatius o de variacions de preus rellevants en el sector del
transport que facin aconsellable una nova licitació o la pròrroga del mateix.

La sub-directora general de Recursos Humans i Econòmics
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