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Informe sobre la valoració de les repercussions de l’actuació projectada en
compliment dels principis d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera
Expedient de contractació: OTU/2022/214
Servei gestor: Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport
Contracte mixt de Subministrament i Servei anomenat: INSTAL·LACIÓ I POSADA EN
FUNCIONAMENT D'UN SISTEMA D'AJUDA A L'EXPLOTACIÓ (SAE) PER AL
SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE SABADELL
Pressupost de licitació: 1.240.900,00 euros
Valor Estimat del contracte: 1.025.537,19 euros
Termini d’execució: 1 any
Data d’inici prevista: 1 de desembre de 2022.
D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de de novembre, de
contractes del sector públic a l’expedient de contractació s’ha d’incorporar la valoració
de les repercussions de cada nou contracte, excepte els contractes menors, en el
compliment per l’entitat dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
que determina l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
De conformitat amb l’esmentat article 7.3 s’ha de valorar les repercussions i efectes dels
contractes sobre les despeses i ingressos futurs així com supeditar-se de forma estricta
al compliment de les exigències dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
L’article 4 de la Llei 2/2012, determina que sostenibilitat financera és la capacitat per
finançar compromisos de despeses presentes i futures dins dels límits de dèficit, deute
pública i morositat de deute comercial conforme a l’establert en aquesta llei, la normativa
sobre morositat i en la normativa europea.
Projecció de les repercussions pressupostaries del contracte durant la seva vida útil1
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(n)

n+1

n+2

n+3

n+4

a) Increment de despeses de manteniment
anuals respecte a la liquidació de l'exercici
anterior

55.996 €

55.996 €

55.996 €

55.996 €

55.996 €

b) Reducció de despeses de manteniment
anuals respecte a la liquidació de l'exercici
anterior

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

c) Increment ingressos anuals derivats de la
inversió respecte a la liquidació de l'exercici
anterior

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Aquestes quantitats són màximes, sent la final la resultant de la licitació que es realitzi, que necessàriament serà igual
o menor a aquestes.
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Resultat de la repercussió pressupostària
(a-b+c)

55.996 €

55.996 €

55.996 €

55.996 €

55.996 €

MOTIVACIÓ
Aquesta repercussió pressupostària per exercicis futurs correspon a la previsió
d’increment de les despeses de manteniment del nou sistema d’ajuda a l’explotació,
SAE, dels mòduls de funcionalitat objecte de licitació i dels sistemes de
telecomunicacions. S’ha estimat com a cost de manteniment del sistema el corresponent
al 10% del cost de licitació segons consultes realitzades a altres operadors, i a partir del
termini màxim de 10 anys contemplat a la Taula d’amortització simplificada de l’Agència
Tributària respecte a Equipos para tratamiento de la información y sistemas y programas
informáticos.
Tanmateix, donat que actualment ja existeix un sistema d’ajuda a l’explotació SAE, que
és objecte de renovació, el cost de manteniment és parcialment cobert per les despeses
actuals del sistema objecte de renovació, i que l’increment resultant corresponent a les
noves funcionalitats o augment d’equips, es considera que no ha de suposar la
necessitat específica d’un increment significatiu de pressupost futur, atès que suposaria
respecte a un exercici estàndard com va ser el 2019 un 0,4% del cost d’explotació del
servei de transport públic urbà.
Que el resultat de la repercussió pressupostària de l’actuació es computarà dins del
compte d’explotació del servei de transport públic urbà de la ciutat de Sabadell,
mitjançant l’aprovació de les liquidacions anuals corresponents.
CONCLUSIÓ
UNICA. De les dades anteriors i a la vista del pressupost definitiu d’aquest
subministrament i servei, es conclou que és possible executar l’esmentada despesa
sense comprometre el compliment a l'objectiu d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
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