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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE RELATIU AL CONTRACTE DE CONTRACTACIO DE SERVEI PER AL CONTROL I VIGILANCIA
DELS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MINORISTES DEL MUNICIPI
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes d’indicar l’objecte,
justificar el pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del contracte:
1.
2.

Objecte del contracte: CONTRACTACIO DE SERVEI PER AL CONTROL I VIGILANCIA DELS
ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MINORISTES DEL MUNICIPI
Durada del contracte: La durada del contracte s’estableix en 2 anys + 2 pròrrogues

3.

Pressupost de licitació:

i. Preu unitari del servei
El càlcul del preu unitari del servei s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i
indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul dels costos salarials que s’estimen necessaris per a
la prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el conveni col·lectiu del sector
aplicable:
lot 1- colectivo estatal de empresas de consultoria u estudiós de mercado y de la opinión
pública
lot 2- colectivo estatal de empresas de consultoria u estudiós de mercado y de la opinión
pública
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent:
Lot 1:

Costos
directes

Cost salarial d’acord amb el conveni:
colectivo estatal de empresas de consultoria u
estudiós de mercado y de la opinion pública (tit.
Grau superior)
Cost de la Seguretat Social (31% de 11,30)
Altres costos relatiu al personal (formació, prevenció de
riscos, vestuari,...)

11,30 €/h

3,50 €/h
20 €
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Costos de material, maquinària o vehicles i instal·lacions
Costos de combustible o energia
Costos
indirectes

Percentatge del 17 % sobre costos directes

Benefici
industrial

Percentatge del 6 % sobre costos directes + costos
indirectes

Cost total

10 €
4,35 €
8,355 €
3,45 €
60,95 €

Lot 2:
Cost salarial d’acord amb el conveni:
colectivo estatal de empresas de consultoria u
estudiós de mercado y de la opinión pública (tit.
Grau superior)

Costos
directes

Cost de la Seguretat Social

11,30 €/h

3,50 €

Altres costos relatiu al personal (formació, prevenció de
riscos, vestuari,...)

20 €

Costos de material, maquinària o vehicles i instal·lacions

20 €

Costos de combustible o energia
Costos
indirectes

Percentatge del 17 % sobre costos directes

Benefici
industrial

Percentatge del 6 % sobre costos directes + costos
indirectes

Cost total

4,35 €
10,30 €
4,25 €
73,10 €

Lot 1
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es
compromet l’Ajuntament, és el de 9.059,43 € IVA inclòs, amb el desglossament següent
7.487,14 €, pressupost net i 1.572,29 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del
21%.
Aquest pressupost s’ha obtingut tenint en compte:
Segons el manteniment del Mapa de risc estan classificats i censats 643 establiments
minoristes d’alimentació classificats per alt, mig i baix risc als quals se’ls assigna una
periodicitat determinada.
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Tenint en compte que per a les primeres visites als establiments sedentaris es requereix una
mitjana de 2 hores mentre que per a les segones visites es requereix una mitjana de 1 hora.
Tenint en compte que per a les primeres visites als establiments no sedentaris es requereix
una mitjana de 40 minuts mentre que per a les segones visites es requereix una mitjana de
30 minuts.
Per l’exercici 2019 s’estima que com a mínim caldria portar a terme visites de vigilància i
control per part d’una empresa externa a:
 35 establiments sedentaris:
Les dades d’anys anteriors ens determinen que aquests establiments a prop del 90 %
rebran dos visites d’inspecció de comprovació de la correcció de les deficiències
detectades i el 10% una visita de comprovació:
35 establiments sedentaris:
90% = 31 establiments que necessitaran de 2 visites
31 x (60,95 €/h x 2h) + 31 x (60,95 €/h x 1h)= 5.637,35 €
10% = 4 establiments que necessitaran de 1 visita
10 x (60,95 €/h x 2h)= 1.219 €
En total 66 visites que tindran com a màxim un cost de 6.856,35 €
 10 establiments no sedentaris:
Les dades d’anys anteriors ens determinen que aquests establiments a prop del 70 %
rebran dos visites d’inspecció de comprovació de la correcció de les deficiències
detectades i el 30 % una visita de comprovació:
10 establiments no sedentaris:
70% = 7 establiments que necessitaran de 2 visites
7 x (60,95 €/h x 40 minuts) + 7 x ( 60,95 €/h x 30 minuts)= 497,70 €
30% = 3 establiments que necessitaran de 1 visita
3x (60,95 €/h x 40 minuts)= 121,89 €
En total 17 visites que tindran com a màxim un cost de 619,59 €
Total: 7.475,94 € (IVA no inclòs)
Lot 2
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es
compromet l’Ajuntament, és el de 2.000€, exempt d’IVA.
Aquest pressupost s’ha obtingut tenint en compte que a l’any 2018 s’han portat a terme 26
hores de formació repartides en 5 sessions formatives.
26 hores de formació com a mínim x 73,10 €/h= 1.900 €
4.

Valor estimat del contracte: S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense
incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
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El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 de
la LCSPS, el següent:
a.

Desglossament del valor estimat del contracte:
-

Pressupost base de licitació lot 1 (sense IVA):
Pressupost base de licitació lot 2 (sense IVA):
Possible pròrroga lot 1:
Possible pròrroga lot 2:
Possibles modificacions lot 1:
Possibles modificacions lot 2:

Total valor estimat del contracte:

14.974,28 €
4.000 €
14.974,28 €
4.000 €
2.994,85 €
800 €
41.743,41 €
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