Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i
Seguretat Minera

CONTRACTE EMO 2021 166
Informe justificatiu del preu de licitació del contracte “Control de les auditories
energètiques de grans empreses amb establiments a Catalunya 2021”

DEP. D'EMPRESA I TREBALL

Determinació del preu del contracte
Pressupost base de licitació
L’article 100 LCSP estableix el pressupost base de licitació com el límit màxim de despesa
que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’IVA.
En aquest sentit, l’Informe Justificatiu de la celebració d’aquest contracte, en el punt Valor
estimat del contracte, proposa un preu de licitació de QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS
SETANTA-TRES euros (47.873,00 €) i CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS
AMB TRENTA-TRES euros (57.926,33 €), IVA inclòs,
Per a calcular el pressupost base de licitació, s’ha tingut en compte de l’anàlisi de la base
de dades de la Central de Balanços del Banc d'Espanya per obtenir les ràtios sectorials
d'empreses no financeres, en aquest cas, del sector “M71 Serveis tècnics d’arquitectura i
enginyeria; assajos i anàlisis tècnics”; any 2019 (últim any disponible); i "totes les mides"
per xifra de negoci, amb l’objectiu de conèixer el percentatge de benefici industrial i de
despeses generals d’estructura.
A continuació es reprodueix la taula de ràtios del sector (consulta març 2021).

Datos
en %

Ratios Sectoriales de las Sociedades no Financieras

País: España
Año: 2019
Sector de actividad (CNAE): M71 Servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería; ensayos y análisis técnicos
Tamaño (cifra neta de negocio): Total tamaños
Tasa de cobertura (% número de empresas): 17,73
Tasa de cobertura (% número de empleados): 30,29
Ratio

Nombre de Ratio

Empresas

Q1

Q2

Q3
(1)

Costes operativos, beneficios y rentabilidades
R01

Valor añadido / Cifra neta de negocios

7084

16,11 38,31

62,36

R02

Gastos de personal / Cifra neta de negocios

7084

0,00 21,96

47,59

R03

Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios

7084

1,16

8,48

21,95

R04

Resultado económico bruto / Total deuda neta

4020

0,42 13,64

46,40
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R05

Resultado económico neto / Cifra neta de negocios

7084

-0,43

5,62

17,25

R16

Cifra neta de negocios / Total activo

7211

33,93 91,90 172,31

R10

Resultado económico neto / Total activo

7211

-0,51

R11

Resultado antes de impuestos / Fondos propios

R12

4,38

14,59

6622

0,61 10,29

29,51

Resultado después de impuestos / Fondos propios

6622

0,45

8,06

23,45

R17

Existencias / Cifra neta de negocios

7084

0,00

0,00

0,39

R18

Deudores comerciales / Cifra neta de negocios

7084

5,11 17,38

34,82

R19

Acreedores comerciales / Cifra neta de negocios

7084

0,00

0,00

2,96

R20

Capital circulante / Cifra neta de negocios

7084

0,00 12,52

31,88

R07

Gastos financieros y asimilados / Cifra neta de negocios

7084

0,00

0,08

0,71

R06

Gastos financieros y asimilados / Resultado económico bruto

5593

0,00

0,70

6,60

R09

Resultado financiero / Cifra neta de negocios

7084

-0,58

-0,03

0,00

R08

Resultado financiero / Resultado económico bruto

5593

-5,67

-0,35

0,00

R13

Inmovilizado financiero / Total activo

7211

0,00

0,06

2,06

R14

Inmovilizado material / Total activo

7211

1,20

8,75

33,80

R15

Activo circulante / Total activo

7211

45,67 77,17

94,20

R21

Activos financieros a corto plazo y dispon. / Total activo

7211

10,74 31,19

58,12

R22

Fondos propios / Total patrimonio neto y pasivo

7211

27,62 57,37

82,56

R23

Provisiones para riesgos y gastos / Total patrimonio neto y pasivo

7211

0,00

0,00

0,00

R24

7211

0,00

0,00

10,22

7211

0,00

0,00

2,54

R26

Deudas con entidades de crédito / Total patrimonio neto y pasivo
Deudas con entidades de crédito, medio y largo plazo / Total
patrimonio neto y pasivo
Deudas con entidades de crédito, corto plazo / Total patrimonio
neto y pasivo

7211

0,00

0,00

0,72

R27

Deudas a medio y largo plazo / Total patrimonio neto y pasivo

7211

0,00

0,00

10,60

R28

Deudas a corto plazo / Total patrimonio neto y pasivo

7211

10,34 27,77

56,28

Tasa de variación de la cifra neta de negocios

7004

19,00

33,51

Capital circulante

Gastos e ingresos financieros

Estructura del activo

Estructura del pasivo

R25

Actividad
T1
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Fuente: Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España (Central de Balances) / Registros de España
(Registros Mercantiles - CPE).- Comité Europeo de Centrales de Balances.
Aviso: Las empresas incluidas en la base de datos RSE no forman una muestra estadística. La base RSE excluye las empresas sin empleo ni
actividad. Se prohíbe la redistribución de los datos, incluso cuando se pretenda hacerlo a título gratuito. ©Copyright Banco de España/Registros de
España. 2005. Madrid. Reservados todos los derechos.

DEP. D'EMPRESA I TREBALL

(1) Valores de los cuartiles de la distribución estadística.

El percentatge de benefici industrial s’obté directament del Q2 del ràtio R3, 8,48%, mentre
que el percentatge de despeses generals d’estructura s’obté del càlcul especificat en la
següent taula que dóna com a resultat unes despeses generals d’estructura d’un 17,66 %.
El valor total del contracte i de les diferents partides segons les dades anteriors es resumeix en la
taula següent.
VALOR
CONTRACTE

%
(A) VALOR DEL SERVEI = (B)+(C)+(D)

R01 = VALOR AFEGIT/XIFRA NETA NEGOCIS

38,31

R02 = DESPESES PERSONAL/XIFRA NETA NEGOCIS

21,96

R14 = IMMOBIILITZAT MATERIAL/TOTAL ACTIUS

47.873,00

73,86

35.359,00

17,66

8.454,37

8,48

4.059,63

8,75

(B) = TOTAL COST SERVEI = (B1)+(B2)
(COST DIRECTE+DESPESES GENERALS)
(B1)=((A)-R01)*(1-R14/100)
(MATERIALS +DESPESES GENERALS)

100,00

56,292

(@) % QUE REPRESENTA EL PERSONAL DIRECTE
(B2) COST LABORAL DIRECTE: R02*(@)

0,8
17,568

(C) DESPESES GENERALS D'ESTRUCTURA=(A)-(B)-(D)
(D) R03 RESULTAT EXPLOTACIÓ (O BENEFICI INDUSTRIAL)

Per a determinar el desglossament del 73,86% que correspon als costos del servei, s’ha pres com
a referència el Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics i s’ha
fet un estudi de costos anuals d’una empresa que dedicaria a la realització de treballs com els que
es liciten, un responsable, quatre experts en tractament de dades i personal administració.
Aquest desglossament es resumeix en la taula següent on els valors anuals calculats (VALOR
ANUAL) només s’utilitzen als efectes de determinar el percentatge (% CONTRACTE) de cada
partida sobre el cost total. Aquest % CONTRACTE aplicat al valor al VALOR SERVEI de la taula
anterior ens proporciona el VALOR CONTRACTE de cada una de les partides.
REPARTIMENT DE COSTOS (B)

VALOR
ANUAL

COSTOS DIRECTES PERSONAL (SALARIS)
ALTRES COSTOS DIRECTES (ORDINADORS, SERVIDORS)
COSTOS INDIRECTES (ADMINISTRATIUS)
TOTAL COST SERVEI (B)
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%
CONTRACTE

VALOR
CONTRACTE

122.892,07

58,315

27.917,14

15.000,00

7,118

3.407,60

17.758,53

8,427

4.034,26

155.650.60

73,860

35.359,00
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COSTOS DIRECTES

DEP. D'EMPRESA I TREBALL

Els valors anual de cada partida s’obtenen dels següents càlculs, prenent com a base 211 dies
laborables/any i 1540 h/any.

Costos salarials
Per a calcular els costos salarials s’han pres com a referència els valors de la taula salarial
de l’any 2020 (actualitzada en un 0,9% per a l’any 2021), incrementats amb les cotitzacions
que ha d’aportar l’empresa per a cada treballador, aplicant la següent fórmula.
Cost salarial = Total anual (1+actualització)*(Increment cotització empresarial)
D’aquesta manera els costos salarials anuals corresponents a cada perfil professional són:
- Experts en tractament de dades (4).
S’assimila al Nivell 5 de la taula del conveni i el seu cost serà:
16.627,17*(1+0,009)*(1,312) = 22.011,18 €
- Auditor (1).
S’assimila al Nivell 1 de la taula del conveni i el seu cost serà:
26.323,57*(1+0,009)*(1,312) = 34.847,35 €
Així els costos salarials anuals d’un auditor i 4 experts en tractament de dades seran:
4*22.011,18+34.847,35 = 122.892,07 €
ALTRES COSTOS DIRECTES
El concepte “Altres costos directes” contempla les despeses en aparells informàtics
directament emprats en aquest activitat.
El seu cost anual es calcula com la quarta part de 5 ordinadors i servidors, entenent que la
vida útil de cadascun d’ells és de 4 anys, passats els quals l’empresa es planteja la seva
actualització. S’estima un valor de 2.000 €/u.
5*2000/4 = 2.500,00 €
Contracte de notificacions digitals de correus per un valor de 12.500,00 €
COSTOS INDIRECTES
Serien els costos d’Administració destinats a la realització d’aquesta activitat, pel quals es
pren com a referència la remuneració d’un auxiliar administratiu dedicat, assimilat al Nivell
8 de la taula de conveni de l’any 2020 (actualitzada en un 0,9% per a l’any 2021),
incrementada amb les cotitzacions que ha d’aportar l’empresa per al treballador. Aquests
es valoren en:
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13.414,73*(1+0,009)*(1,312) = 17.758,53 €
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Amb aquests càlculs, el desglossament de costos d’aquest contracte serà el següent:
Costos
salarials
58,315%

Resta costos
directes
7,118%

Costos
indirectes
8,427%

Despeses generals
d’estructura
17,660%

Benefici
industrial
8,480%

TOTAL

27.917,14 €

3.407,60 €

4.034,26 €

8.454,37 €

4.059,63 €

47.873,00 €

PREU UNITARI D’INSPECCIÓ
El preu unitari d’inspecció per aquest contracte s’ha establert en 49,00 €/expedient, el
qual és el resultat de dividir el valor total del contracte pel número d’expedients a controlar.
PREU UNITARI = 47.873,00/977 = 49,00 €/expedient
Fent la justificació en contrari, si es parteix dels costos salarials anuals d’auditor i quatre
experts en tractament de dades i 1.540 h/any de treball s’obtenen els costos salarials
unitaris (hH) següents:
Auditor: 22,63 €/hH.
Expert en tractament de dades: 14,29 €/hH.
Per determinar els temps de dedicació unitària a l’execució del contracte, cal dividir el
valor dels costos salarials obtinguts anteriorment (27.917,14 €) entre la suma dels
productes del personal considerat per el cost unitari hH de cadascun d’ells.
Temps dedicació = COST SALARIAL CONTRACTE/(1 AUDITOR * COST UNITARI
AUDITOR + 4 EXPERTS * COST UNITARI EXPERT)
Aquesta operació ens dona una dedicació de 349,88 hH d’auditor i 1399,52 hH d’expert
per a realitzar el control dels 977 expedients, la qual cosa suposa una dedicació de 0,36
hH auditor/expedient i 1,43 hH expert/expedient.
Finalment, el preu unitari d’inspecció es troba amb l’expressió següent arrodonida:
PREU UNITARI INSPECCIÓ = (DEDICACIÓ AUDITOR*COST AUDITOR+DEDICACIÓ
EXPERT*COST EXPERT)*NÚM CONTROLS/PERCENTATGE SALARIS FRONT COST
TOTAL SERVEI
P:U.I. = (0.36*22,63+1,43*14,29)*977/(58,315/100) = 49,00 €

El cap del Servei d’Inspecció i Control d’Instal·lacions Elèctriques
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