MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ

1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ
Àrea de Medi Ambient i Territori
2.- DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:
2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte
a) Descripció:
L’objecte del contracte és la prestació del servei de gestió integrada del tractament fitosanitari als espais
públics del municipi de Sant Celoni, d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques redactat per l’Àrea de
Medi Ambient i Territori de l’Ajuntament de Sant Celoni. Concretament, l’objecte del servei és:
a) En relació a l’arbrat públic:
• Seguiment periòdic de l’estat de salut de l’arbrat públic
• Avaluació i proposta de mesures de prevenció/tractament
• Elaboració de document d’assessorament i pla de treball
• Execució de mesures de prevenció/tractament
b) En relació a les males herbes:
• Redacció del document d’assessorament anual per a l’ús d’herbicides
Els serveis esmentats es realitzaran en subjecció a aquesta memòria, al plec tècnic i al contracte signat entre
les parts.
b) Lots:
□ No hi ha lots
En tractar-se d’un contracte de gestió integrada, és necessària una planificació conjunta i una execució
conjunta de qualsevol de les actuacions objecte del contracte. La gestió integrada inclou l’observació
temporal de l’evolució de les plagues de caràcter fitosanitari i la seva gestió immediata amb mitjans diversos.
Per tot això, la divisió del contracte en lots suposaria una dificultat en la correcta execució des del punt de
vista tècnic, atesa la necessitat de coordinar amb precisió temporal i específica cadasuna de les accions a
realitzar. En el cas dels serveis relacionats amb les males herbes, es tracta exclusivament de l’elaboració
d’un document d’assessorament anual que s’inclou en els treballs d’inspecció; la dedicació a aquesta tasca
és tan petita que no té prou consistència com per valorar-la en un lot específic. Així mateix, el preu del
contracte és molt petit per poder-lo fraccionar. Per tant, no procedeix la divisió en lots.
c) Codificació:
Codi CPV, aprovat per Reglament número 213/2008 de la Comissió Europea:
90922000-6 Serveis de control de plagues
Codi CPA: 74.90.20. Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales ncop
2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 21.03.2013, va aprovar la moció presentada pel grup municipal
de la CUP en defensa de la salut i contra l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics en els espais públics.
En la moció aprovada es va acordar la revisió del model de manteniment de l’arbrat viari i de les zones verdes del
municipi i l’estudi de sistemes alternatius a l’ús de productes fitosanitaris.
En compliment dels compromisos adquirits, l’Àrea de Medi Amibent i Territori va proposar i consolidar un sistema de
gestió integrada del servei de control fitosanitari que comporta la prevenció i la lluita sostenible d’aquest tipus de
plagues, tal i com és d’execució obligatòria en les disposicions europees.
1

Aquest contracte permetrà resoldre les molèsties i perills a les persones i el debilitament de l’arbrat de l’espai públic
municipal causats per plagues d’animals invertebrats i/o fongs. Així mateix, amb aquest contracte es complirà amb els
compromisos municipals de consolidar un sistema de gestió integrada del control fitosanitari en l’arbrat urbà.
2.3 Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir
Mitjançant la contractació d’una empresa de gestió integrada de plagues de caràcter fitosanitari s’aconsegueix un
control més efectiu i sostenible de les plagues de l’arbrat urbà i, per tant, un millor estat de salut dels arbres i una
disminució de les molèsties i perills a les persones.
2.4 Insuficiència de mitjans:
L’Àrea de Medi Ambient i Territori d’aquest ajuntament en aquests moments no disposa de prou personal, ni dels
coneixements tècnics necessaris ni de les eines per poder executar aquestes tasques.
3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:
3.1.- Responsable del contracte
El tècnic responsable del contracte haurà de ser un tècnic de medi ambient de l’Àrea de Medi Ambient i Territori:
Marta Miralles Cassina.
3.2.- Pressupost base de licitació i distribució en anualitats
3.2.1. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 16.561,89 € (IVA 21% exclòs) per a un contracte d’un any i set mesos, en
previsió que el contracte s’iniciï a 1 de juny de 2021.
L’IVA 21% d’aquest import és 3.478,00 €.
Pressupost Base de licitació Total 20.039,89 € (IVA21% inclòs)
El contracte està integrat per dues parts:
a) Despesa fixa o servei ordinari, que inclou totes les inspeccions de control biològic realitzades per un tècnic
especialista, l’emissio dels corresponenhts informes, la redacció dels documents d’assessorament i dels plans
de treball segons normativa i l’atenció a consultes dels tècnics municipals).
b) Despesa variable o execució dels diversos serveis de tractament o alternatives de prevenció segons el tipus i
l’estat de la plaga.
La justificació d’aquest pressupost s’incorpora com a annex 1 a aquesta memòria.
3.2.2. Distribució del Pressupost base de licitació en anualitats
Tenint en compte una previsió d’inici del contracte a 1 de juny de 2021, el desglossament del pressupost base de
licitació per a cadascuna de les anualitats que abastaria el seu termini de durada (1 any i set mesos) és el següent:
Any 2021 (7 mesos, a partir de l’1 de juny)
CONCEPTE

Pressupost
base

IVA
(21%)

Pressupost
base total
(IVA inclòs)

Despesa fixa

1.798,57 €

377,70 €

2.176,26 €

Despesa variable

6.122,67 €

1.285,76 €

7.408,43 €

7.921,23 €

1.663,46 €

9.584,69 €

TOTALS:
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Any 2022 (12 mesos)
CONCEPTE

Pressupost
base

IVA
(21%)

Pressupost
base total
(IVA inclòs)

Despesa fixa

2.517,99 €

528,78 €

3.046,77 €

Despesa variable

6.122,67 €

1.285,76 €

7.408,43 €

8.640,66 €

1.814,54 €

10.455,20 €

TOTALS:

3.2.3. El sistema de determinació de preus ha estat:


Preus unitaris

El preu s’ha determinat per unitats d’execució. Aquest pressupost és adequat als preus de mercat actuals i es
desglossa en els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva determinació tal i com
s’indica a l’annex 1 d’aquesta memòria.
Els preus han estat calculats segons la base de preus i rendiments de l’ITeC (Institut de Tecnologia de la construcció
de Catalunya), que es pot consultar a l’enllaç següent:
https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec
En el cas de preus de materials i/o productes no localitzats en aquesta base, s’han estimat segons preus de mercat
i/o preus licitats/adjudicats en contractes similars de l’administració local.
3.3.- Consignació pressupostària
La despesa d’aquesta contractació es farà efectiva anualment a càrrec de la partida següent:
Classificació
Orgànica
05
Programa

311D0

Econòmica

22799

Definició
Espai Públic
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER
PREFERENT_Sanitat_Protecció de la salubritat pública_
GESTIÓ DE SALUBRITAT EN EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS_Material,
subministraments i altres_Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals

3.4.- Valor estimat
El valor estimat del contracte és de 37.227,53 € IVA exclòs, per un any i set mesos de contracte més dues possibles
pròrrogues d’un any cadascuna. S’hi ha inclòs un 10% del import total del contracte més dues pròrrogues per a poder
atendre una possible modificació del contracte.
A l’annex 2 de la present memòria es desglossa el càlcul del valor estimat de contracte.
3.5.- Terminis d’execució màxims i pròrroga
Es proposa una durada del contracte d’un any i set mesos, de tal manera que les següents contractacions podran
coincidir temporalment amb els períodes reals d’insepcció i tractament. Cal tenir en compte que els serveis integrals
de control fitosanitari es desenvolupen entre el mes d’abril i el mes de desembre, i només excecpcionalment s’hauran
de fer treballs de seguiment o tractaments fora d’aquest període.
Es preveuen dues pròrrogues consecutives d’un any de durada cadascuna d’elles.
Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització del contracte.
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La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresa contractista, sempre que el seu
preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte o de la
1a pròrroga.
3.6.- Tramitació de l’expedient
El contracte compleix amb els requisits per tramitar-se pel procediment obert simplificat abreujat.
3.7.- Criteris per a l’adjudicació
L’adjudicació del contracte s’efectuarà a l’oferta més econòmica que resulti del sumatori dels diferents preus unitaris
ofertats sobre les següents prestacions i preus de licitació:

PRESTACIÓ
1. Tractament amb atomitzadors i en forma de
reg en arbres
2. Alliberament d'organismes de control biològic
en arbres
3. Intervencions altres mitjans de defensa en
arbres (bioestimulants)
4. Endoteràpia
5. Inspecció de control biològic realitzat per
tècnic especialista i informes

PREU SORTIDA
(IVA EXCLÒS)
UNITATS
1.241,87 €/jornada
13,07 €/ut arbre
791,60 €/jornada
25,32 €/ut arbre
179,86 €/inspecció

3.8.- Solvència exigida
Per a l’execució del contracte el licitador haurà de disposar de classificació empresarial en el Grup M, Subgrup M-1.
Categoria 1. O, alternativament, haurà de dsposar de la solvència econòmica –financera i tècnica-professional
següent:
a) Solvència econòmica- financera
El licitador haurà d’haver tingut un volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del contracte que, referit a
l’any de major volum de negoci dels tres últims anys conclosos, sigui, com a mínim, el valor estimat del
contracte.
b) Solvència tècnica - professional
b.1. En els últims tres anys el licitador haurà d’haver realitzat serveis d’igual naturalesa que l’objecte del
contracte, amb un import acumulat en l’any de major execució igual o superior al 70 % del valor anual
estimat del present contracte.
b.2. El licitador haurà de disposar dels certificats ISO 14001 de gestió ambiental com a empresa de
tractaments fitosanitaris o equivalents.
b.3. El licitador haurà de disposar d’un equip de treball amb les titulacions acadèmiques i professionals
següents:
o Un tècnic amb la titulació o documentació acreditativa que l’habiliti com a assessor en gestió
integrada de plagues (GIP), en possessió de la qualificació professional d’enginyer agrònom,
enginyer agrícola, enginyer forestal, tècnic especialista forestal o grau en Biologia, Ciències
Ambientals o equivalent. En tots els casos, haurà de disposar del certificat d’haver realitzat el
curs de nivell qualificat en tractaments fitosanitaris emès pel DARPAMN. També haurà de
disposar del carnet d’Assessor en Control Integrat de Plagues (CIP) expedit per la Generalitat de
Catalunya, document imprescindible per poder indicar les diferents actuacions possibles en el
control de plagues.
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Un aplicador de fitosanitaris de nivell qualificat amb el carnet habilitador corresponent emès pel
DARPAMN.

Els tres mitjans de solvència tècnica – professional són acumulatius. En el cas d’empreses de nova creació
(entenent com a tal aquelles amb una antiguitat inferior a 5 anys) l’apartat b.1 no serà d’aplicació i només
s’haurà de donar complimemt als apartats b.2 i b.3.
c) Habilitació empresarial
D’acord amb el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa
fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal, el licitador haurà d’estar inscrit al Registre
oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya (ROPCAT) o a l’equivalent
registro oficial de productores y operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
3.9.- Mesa de contractació.
Atès que el contracte es tramitarà pel procediment obert simplificat abreujat, no és necessària la constitució de Mesa
de contractació.
3.10- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
El caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes s’apreciarà pels serveis tècnics municipals aplicant els
paràmetres de l’article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions públiques (RLCAP).
13.11- Autorització de variants.
No es preveuen.
3.12.- Garanties exigibles
Atesa la naturalesa del contracte, no es requereix el dipòsit de cap tipus de garantia.
3.13.- Drets i obligacions específics del contractista
Els drets i les obligacions específics del contractista aplicables a la contractació que s’està tramitant seran aquells
que es derivin de la documentació contractual i de la normativa aplicable.
S’entén per documentació contractual el Plec del prescripcions tècniques, el contracte administratiu i l’oferta de
l’adjudicatari un cop formalitzat el contracte.
Sens perjudici de l’anterior, el contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i
perjudicis, directes o indirectes, que pugui ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu, o d’una organització del servei
deficient, de conformitat amb el que preveu l’article 196 LCSP.
Així mateix, el contractista haurà de complir les següents obligacions:
a) Implantar el servei en un termini màxim d’una setmana des de la data de signatura del contracte.
b) Presentar, abans de l’inici de l’execució del contracte, un llistat de tot el personal designat per atendre’l, amb
indicació de la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, caldrà
comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació d’aquest personal i acreditar que la
seva situació laboral s’ajusta a dret.
c) Nomenar un Responsable del Contracte, segons allò establert al l’apartat 19 del Plec de prescripcions
tècniques.
d) Disposar d’un magatzem propi o contractat, inscrit al ROESP corresponent i amb llicència d’activitat
econòmica.
e) Tenir registrades totes les maquinàries de tractaments fitosanitaris que es puguin utilitzar en el servei al
Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DARPAMN) de la Generalitat de Catalunya.
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f) Disposar de codi de productor de residus i un contracte de gestió de residus amb un gestor autoritzat per
residus perillosos en petites quantitats.
g) Abans de finalitzar el contracte, l'empresa adjudicatària haurà d’executar les actuacions per al compliment del
punt 3.15, de compensació de diòxid de carboni equivalent, d’aquesta memòria.
3.14.- Lloc de lliurament
No procedeix.
3.15.- Condicions especials d’execució del contracte
Atès que el contracte suposarà una elevada mobilitat pel municipi, l’execució del contracte se subjectarà al
compliment de la següent condició especial d’execució d’entre les que enumera l’apartat 2 de l’article 202 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre:
• Compensació del diòxid de carboni equivalent (en endavant, CO2 equiv.)
La condició especial d’execució té com a finalitat que l’execució de la prestació, per part del proveïdor
contractat, tingui un impacte zero quant a emissions de CO2 equiv. Qualsevol emissió de CO2 equiv. per sobre de
zero en l’execució del contracte haurà de ser calculada i compensada econòmicament pel proveïdor.
Per complir amb la condició especial d’execució, l’empresa adjudicatària ha de presentar abans de la fi del
contracte, una declaració responsable en què especifiqui la prestació executada, les emissions de CO2 equiv.
generades i l’equivalent econòmic de les emissions. La tramitació i comprovació d’aquesta declaració sobre
emissions de CO2 equiv. l’han de dur a terme la persona responsable del contracte i el mateix proveïdor
mitjançant l’aplicació del fons de compensació de CO2, disponible al web de la Diputació de Girona
(https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml)
L’empresa adjudicatària, per emplenar degudament el full de compensació que li farà arribar la persona
responsable del contracte, ha de tenir en compte les hores mínimes de treball.
La persona responsable del contracte ha de validar la declaració sobre emissions de CO2 equiv. feta per
l’adjudictari. Posteriorment, l’adjudicatari ha de compensar el resultat de la seva declaració mitjançant un
certificat emès per una entitat de compra venda de crèdits de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquestes entitats
han de complir els requisits següents:
• Que la compra i venda de crèdits de GEH figuri al seu objecte social.
• Que hi hagi mecanismes a l’entitat que permetin tenir un control de la compra i venda de crèdits de GEH
El certificat de compensació dels crèdits ha de contenir, com a mínim, la informació següent:
• La quantitat de crèdits adquirits i la seva equivalència en tones de CO2 equiv.
• La tipologia i codificació dels crèdits adquirits que permeti la seva traçabilitat
• La raó social de l’empresa compradora els crèdits
• La comprovació de la retirada del mercat i cancel·lació dels crèdits
Els crèdits de GEH utilitzats per a la compensació d’emissions, cal que provinguin de reduccions d’emissions
de GEH de projectes generats i verificats sota uns estàndards de qualitat. Els crèdits de GEH del mercat
voluntari de carboni reconeguts per compensar en el marc d’aquest contracte són:
• Crèdits de GEH generats en el marc del Programa voluntari de compensació d’emissions de GEH
impulsat per la Generalitat de Catalunya
• VCU (d’acord amb l’estàndard Verified Carbon Standard)
• VER-GS (d’acord amb l’estàndard Gold Standard)
S’acceptaran altres crèdits de GEH per a compensar les emissions sempre que es justifiquin de manera
adequada la seva qualitat. Quan l’adjudicatari hagi obtingut el certificat de compensació d’emissions, l’ha de
lliurar a la persona responsable del contracte per tal que es pugui retornar al balanç zero en emissions de CO2
equiv. i es consideri acomplerta la condició especial d’execució.
Per formular la seva oferta econòmica, qualsevol empresa pot fer un precàlcul de l’impacte econòmic i de
generació de CO2 equiv. que originaria l’acompliment d’aquesta condició especial d’execució de caràcter
ambiental, accedint al web de la Diputació de Girona (https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml).
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3.15.- Obligacions essencials
Seran obligacions essencials subsistir en el moment de la perfecció del contracte i al llarg de tota la seva durada,
totes les circumstàncies indicades en l’apartat de solvència tècnica o professional.
Podent donar lloc a la resolució del contracte en cas d’incompliment.
3.16.- Forma de pagament
El pagament dels treballs es farà per servei realitzat i contra factura, prèviament conformada, d’acord amb el preu
convingut per contracte:
•

En les inspeccions periòdiques, es podrà fraccionar la facturació en dues factures semestrals, sempre després
d’haver lliurat tots els informes de les visites realitzades.
• En els cas dels tractaments realitzats, es facturaran mensualment. En el Pla de Treball previ s’haurà
especificat l’import del mateix, d’acord amb els preus convinguts per contracte, per a la seva acceptació
municipal.

En els tractaments el pressupost dels quals es fa per jornada de treball, també es podran fer facturacions de mitja
jornada, calculats com el preu de contracte dividit entre dos.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb la
normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
3.17.- Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència
No procedeix la revisió de preus.
3.18.- Supòsits en que els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució
No es preveuen causes especials de resolució del contracte més enllà de les previstes legalment.
3.19.- Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o justificació de la seva no necessitat
No procedeix, a causa de la naturalesa dels serveis objecte del contracte
3.20.- Penalitats
Quan el contractista, per causa imputables al mateix, incomplís l’execució de les prestacions definides en el
contracte, ja sigui en quan a temps o forma, l’Administració podrà optar indistintament per la seva resolució o bé
imposar la penalitat següent, en funció de la gravetat de l’ incompliment.
Per incompliment de les condicions especials d’execució o de les obligacions a què es refereix l’article 201 LCSP o
les previstes a l’apartat 3.13 de la present memòria , així com per compliment defectuós: Com a regla general, la
quantia serà d’un 1% de l’ import d’adjudicació del contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri
que l’ incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%,
respectivament. La reiteració en l’ incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.
3.21.- Cessió
No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent han estat la raó determinant
per l’adjudicació del contracte.
3.22.- Subcontractació
No és necessari incloure cap clàusula expressa al marge de les previstes en la Llei.
3.23.- Compromís d’adscripció de mitjans
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Els licitadors s’han de comprometre a adscriure al servei una persona responsable que actuï com a assessor en
gestió integrada de plagues (GIP) i que disposi de la documentació acreditativa habilitant, tal i com s’indica en la
clàusula 9 del Plec de prescripcions tècniques i a l’apartat 3.8. Documentació acreditativa de la solvència, punt b.3.
Per als tractaments haurà d’ adscriure un aplicador de fitosanitaris de nivell qualificat amb el carnet habilitador
corresponent emès pel DARPAMN, al que es fa referència a l’apartat 3.8. Documentació acreditativa de la solvència,
punt b.3.
3.24.- Modificacions de contracte
El servei objecte de la present contractació es podrà modificar, reduir o ampliar, sense superar el 10% del preu
d’adjudicació pels següents motius:
• Necessitats reals superiors a les estimades inicialment, d’acord amb allò previst a la disposició addicional
trenta-tresena de la LCSP.
En el supòsit de modificació, l’adjudicatari restarà obligat a executar el servei de referència, de conformitat amb allò
establert en el contracte, sense dret a indemnització i sense que, per cap motiu, pugui minvar injustificadament el
ritme dels treballs o serveis o suspendre’ls.
Per la resta de modificacions, el contracte se subjectarà allò previst a l’article 205 de la LCSP.
3.25.- Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes
En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a
l’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els criteris de preferència que s’indiquen a
la normativa general de contractació.
4. QUANT AL PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS:
Segons el que preveu l’article 116.3 LCSP “A l’expedient s’incorporaran el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte”.
En compliment del citat article, S’ACOMPANYA EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES que ha de regir la
realització de la prestació amb la definició de les seves qualitats, redactat per Marta Miralles Cassina, tècnica de
l’Àrea de Medi Ambient i Territori.
I per tal que així consti, signo el present informe que sotmeto a superior criteri.
Sant Celoni, a la data de signatura electrònica

Marta Miralles Cassina
Tècnica

Jordi Camps Guash
Coordinador
d’Espai Públic

Vist i plau
Lluís Obach Martínez
Director d’Àrea
de Medi Ambient i Territori
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ANNEX 1. Justificació econòmica. Pressupost base de licitació

a) COSTOS DIRECTES PER ANUALITAT DE SERVEI
CONCEPTE
Despesa fixa o servei ordinari
Inspecció de control biològic realitzat per tècnic
especialista
Tarifes despesa variable (execució tractament o
alternatives)
Tractament amb atomitzadors i en forma de reg en
arbres
Alliberament d'organismes de control biològic en arbres
Intervencions altres mitjans de defensa en arbres
(bioestimulants)
Endoteràpia

Unitats

Núm.
unitats

Inspeccions

14

151,14 € 2.115,96 €

any

2

1.043,59 € 2.087,17 €

ut d'arbre

150

jornada

1

665,21 €

665,21 €

ut d'arbre

35

21,28 €

744,82 €

Preu

Import

10,99 € 1.647,90 €

SUBTOTAL: 7.261,06 €

b) COSTOS INDIRECTES PER ANUALITAT DE SERVEI
CONCEPTE

Unitats

Núm.
unitats

Base

Import

%
%

13%
13%

7.261,06 €
2.115,96 €

943,94 €
275,07 €

%

13%

5.145,10 €

668,86 €

%
%

6%
6%

7.261,06 €
2.115,96 €

435,66 €
126,96 €

%

6%

5.145,10 €

308,71 €

Despeses generals
Despesa fixa o servei ordinari
Tarifes despesa variable (execució tractament o
alternatives)
Benefici industrial
Despesa fixa o servei ordinari
Tarifes despesa variable (execució tractament o
alternatives)

SUBTOTAL: 1.379,60 €
c) TOTAL
CONCEPTE

Unitats

Núm.
unitats

Preu

Import

COSTOS DIRECTES PER ANUALITAT DE SERVEI
Any
1
7.261,06 € 7.261,06 €
COSTOS INDIRECTES PER ANUALITAT DE SERVEI
Any
1
1.379,60 € 1.379,60 €
PREU UNITARI ESTIMAT PER ANUALITAT DE SERVEI: 8.640,66 €

d) Pressupost Base de licitació (juny 2021 a 31 desembre 2022)
CONCEPTE
Despesa fixa o servei ordinari
Tarifes despesa variable (execució
tractament o alternatives)

Núm.
Unitats

Preu
unitari

24

151,14 €

2

5.145,10 €
SUMA:

Preu unitari
amb costos
indirectes
(13+6%)

Base
licitació

IVA
licitació
(21%)

Total licitació
(IVA inclòs)

179,86 €

4.316,56 €

906,48 €

5.223,04 €

6.122,67 €

12.245,33 €

2.571,52 €

14.816,85 €

16.561,89 €

3.478,00 €

20.039,89 €

Pressupost Base de licitació (període total de licitació):

20.039,89 €
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e) Per cada anualitat del termini de durada del contracte (Previsió d'inici: 1 de juny 2021)
Any 2021 (1 de juny a 31 de desembre)
CONCEPTE
Despesa fixa o servei ordinari
Tarifes despesa variable (execució
tractament o alternatives)

Preu
unitari amb
costos
indirectes
(13+6%)

Núm.
Unitats

Preu
unitari

10

151,14 €

1

5.145,10 €

Base
licitació

IVA
licitació
(21%)

Total licitació
(IVA inclòs)

179,86 €

1.798,57 €

377,70 €

2.176,26 €

6.122,67 €

6.122,67 €

1.285,76 €

7.408,43 €

7.921,23 €

1.663,46 €

9.584,69 €

SUMA:

Pressupost Base de licitació (anualitat):

9.584,69 €

Any 2022 (12 mesos)
CONCEPTE
Despesa fixa o servei ordinari
Tarifes despesa variable (execució
tractament o alternatives)

Preu
unitari amb
costos
indirectes
(13+6%)

Núm.
Unitats

Preu
unitari

14

151,14 €

1

5.145,10 €

Base
licitació

IVA
licitació
(21%)

Total licitació
(IVA inclòs)

179,86 €

2.517,99 €

528,78 €

3.046,77 €

6.122,67 €

6.122,67 €

1.285,76 €

7.408,43 €

8.640,66 €

1.814,54 €

10.455,20 €

SUMA:

Pressupost Base de licitació (anualitat):

10.455,20 €

f) Pressupost pròrrogues
Any 2023 (12 mesos)
CONCEPTE
Despesa fixa o servei ordinari
Tarifes despesa variable (execució
tractament o alternatives)

Preu
unitari amb
costos
indirectes
(13+6%)

Núm.
Unitats

Preu
unitari

14

151,14 €

1

5.145,10 €

Base
licitació

IVA
licitació
(21%)

Total licitació
(IVA inclòs)

179,86 €

2.517,99 €

528,78 €

3.046,77 €

6.122,67 €

6.122,67 €

1.285,76 €

7.408,43 €

8.640,66 €

1.814,54 €

10.455,20 €

SUMA:

Pressupost Base de licitació (anualitat):

10.455,20 €

Any 2024 (12 mesos)
CONCEPTE
Despesa fixa o servei ordinari
Tarifes despesa variable (execució
tractament o alternatives)

Preu
unitari amb
costos
indirectes
(13+6%)

Núm.
Unitats

Preu
unitari

14

151,14 €

1

5.145,10 €
SUMA:

Base
licitació

IVA
licitació
(21%)

Total licitació
(IVA inclòs)

179,86 €

2.517,99 €

528,78 €

3.046,77 €

6.122,67 €

6.122,67 €

1.285,76 €

7.408,43 €

8.640,66 €

1.814,54 €

10.455,20 €

Pressupost Base de licitació (anualitat):

10.455,20 €

g) Per cada anualitat del termini de durada del contracte, incloses les pròrrogues
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CONCEPTE

ANY

Despesa fixa o servei ordinari
Tarifes despesa variable (execució tractament o alternatives)
TOTAL
Despesa fixa o servei ordinari
Tarifes despesa variable (execució tractament o alternatives)
TOTAL
Despesa fixa o servei ordinari
Tarifes despesa variable (execució tractament o alternatives)
TOTAL

2021
2021
2021
2022
2022
2022
2023

Despesa fixa o servei ordinari
Tarifes despesa variable (execució tractament o alternatives)
TOTAL
TOTAL

2023
2023
2024
2024
2024

Pressupost
Base

IVA
(21%)

Pressupost
Base Total
(IVA
inclòs)

1.798,57 €
6.122,67 €
7.921,23 €
2.517,99 €
6.122,67 €

377,70 €
1.285,76 €
1.663,46 €
528,78 €
1.285,76 €
1.814,54 €
528,78 €
1.285,76 €
1.814,54 €

2.176,26 €
7.408,43 €
9.584,69 €
3.046,77 €
7.408,43 €
10.455,20 €
3.046,77 €
7.408,43 €
10.455,20 €

8.640,66 €
2.517,99 €
6.122,67 €
8.640,66 €
2.517,99 €
6.122,67 €
8.640,66 €
33.843,22 €

528,78 €
3.046,77 €
1.285,76 €
7.408,43 €
1.814,54 € 10.455,20 €
7.107,08 € 40.950,29 €
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ANNEX 2. Justificació econòmica. Valor
estimat de contracte
2.1. Paràmetres
CONCEPTE
Base de licitació

Import
(sense IVA)
16.561,89 €

2.2. Determinació del valor estimat del
contracte
CONCEPTE
Import total del contracte (1any i 7
mesos)
Import eventuals pròrrogues (2
anys)
Import màxim modificacions
previstes (10%)
SUMA:

Import
(sense IVA)
16.561,89 €
17.281,32 €
3.384,32 €
37.227,53 €

Valor estimat del contracte : 37.227,53 €
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