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INFORME DE DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CÀLCUL DEL
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CUINA PER A LES RESIDÈNCIES
DE GENT GRAN DE GRÀCIA I DE MIL·LENARI DEL MUNICIPI DE BARCELONA

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Lot 1 RGG GRÀCIA
Metodologia
 Per a l’elaboració del pressupost se han tingut en compte els costos directes,
indirectes i el benefici industrial necessaris per desenvolupar les activitats objectes
de contracte durant el temps d’execució d’aquest.
 Aquest desglossament es refereix a la manera que l’òrgan de contractació ha
calculat el pressupost base de licitació de forma estimativa i te el caràcter de
pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte.
 Important: hem fet servir com a criteri per determinar la xifra dels imports de licitació
l’arrodonidament a 2 decimals en línia amb el criteri tècnic que s’emplena en el
sistema de gestió d’expedients de contractació de la Generalitat de Catalunya
(GEEC/GEEC 2.0).
 El cost majoritari del servei és el derivat de les relacions laborals i la matèria primera.
Tot seguit s’indica els conceptes que s’han tingut en compta en l’elaboració dels
mateixos:
o El cost salarial, s’ha fet servir com a referència les tasques establertes al Plec
de Prescripcions Tècniques i les hores totals de servei1.
o Els conceptes salarials inclosos, com es detalla en l’apartat següent són,
d’acord amb el Conveni laboral sectorial de referència2:
 Salari base.
 Festius ordinaris efectivament realitzats3.
 Festius especials establerts per el Conveni laboral de referència.
 Gratificacions extraordinàries.
 Antiguitat.
 Quotes de la Seguretat Social vigents.
o Matèria primera necessària per a l’elaboració dels àpats dels residents i que
d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques són per a pensió completa
són sis i per a mitja pensió són dos, llevat que en aquest últim cas s’hi puguin
donar situacions que pressuposen un règim i per necessitats de la persona
atesa, s’hagi d’aplicar el règim de pensió completa4.
o Per adequar el servei a la realitat de les despeses sobre contingències
professionals, s’ha tingut com a referent necessari, la mitjana de dies de
duració d’una incapacitat laboral temporal a l’estat espanyol, així com la
mitjana dels salaris base dels professionals del servei objecte de licitació,

Aquestes hores són les mínimes que l’empresa ha de realitzar al llarg de l’execució del contracte.
(Vid. Clàusula 8.8. PPT)
2
Conveni col·lectiu estatal de servei d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la
promoció de l’autonomia personal. Codi nº 99010825011997.
3
Per a la seva determinació s’ha tingut en compta el calendari laboral oficial a Catalunya, el qual es
pot
consultar
al
web
de
la
Generalitat
de
Catalunya
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/ci/calendari_laboral/
4
A la clàusula quatre del PPT s’explica amb detall els àpats indicats.
1

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00
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aquesta s’ha multiplicat per dotze mesos.5 Tot sense perjudici dels
pagaments que les previsores socials hi puguin realitzar.
Per a la determinació del càlcul dels costos indirectes s’ha tingut en compte, les
despeses d’estructura, considerades com aquelles que l’empresa disposa per tal de
donar suport als treballadors i assolir els objectius del contracte, i les despeses
financeres per obtenir capital per desenvolupar la gestió del servei.
Per últim, en relació al benefici industrial, s’ha determinant en el 4,65% d’acord amb
la ràtio sectorial I561 tenint en compta que l’adjudicatària tindrà beneficis
complementaris per l’explotació del servei d restauració del casal de la residència,
d’acord amb el que s’indica al PPT6.

Costos de mà d’obra
1. Costos salarials
Costos de personal
Costos personal

Hores

Cuiner
Cuiner
Ajudant cuina
Netejador
Cambrer
Ajudant Cambrer
Supervisor

1.792
1.792
1.792
1.792
896
1.478
896

Festius

40
40
40
40
20
33
20

Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No

Festius
especials (4)

Gratificaciones
extraordinarias (5)

1.141,31
1.141,31
1.141,31
1.141,31

66,08

1.141,31

59,9

2.031,80
2.031,80
1.845,22
1.845,22
941,35
1.528,87
1.384,90

Base 2019 (1) Festivitat (3)

997,16
997,16
903,87
903,87
451,94
745,69
673,71

66,08
59,9
59,9

Experiència (6)

TOTAL

QUOTA SS (7)

PAGO

449,76
449,76
899,52
1124,4
562,2
674,88

15.654,87
15.654,87
14.792,39
15.017,27
6.926,77
12.353,27
9.469,42

5.479,20
5.479,20
5.177,34
5.256,04
2.424,37
4.323,64
3.314,30

21.134,07
21.134,07
19.969,73
20.273,31
9.351,14
16.676,91
12.783,72
121.322,96

(1) Aplicació de la base salarial a la jornada efectivament realitzada
(2) Preu: 18,71 € i jornada trabajada
(3) Cost per jornada efectiva i que no sigui un festiu especial. Art 42 D) Conveni sectorial. Preu 18,71 €. 59 diumenges i festius estatals i autonòmics, més 2 festius locals. Total 61 dies

(4) Art 45 Dies de Nadal (Ds) i Any nou (Dg)
(5) Art 42 G) Conveni sectorial, inclou antiguitat
(6) Antiguitat. Preu hora: 18,74 €/40 hores. Proporcional a la jornada del empleado
(7) Quota SS: 35,00 %

1 bis. Cost del personal per atendre els serveis de centre de dia i cuina:
- Hores estimades: 60 setmanals7.
- Categoria professional: cambrer (1) amb 30 hores de treball efectives i
cambrer (2) 30 hores de treball efectives.
- Conceptes a tenir en compte:
o Base:
 Cambrer (1): 747,87 €
 Cambrer (2): 747,87 €
o Gratificacions extraordinàries:
 Cambrer (1): 1.383,91 €
 Cambrer (2): 1.383,91 €
o Plus festius:
5

Les dades poden consultar-se al web de la Seguretat Social https://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46/f733f7
f5-7b96-4619-8c73-6fc6c61e93ba
6
Per a mes detall podeu consultar les darreres dades publicades per el Banc d’Espanya per el sector
de la restauració i punts de menjar. Ràtio sectorial I561. Any 2019.
7
D’acord amb la clàusula 8.8 PPT, el nombre total d’hores són 293. Només a efectes de determinació
dels costos laborals, s’ha tingut en compta 233 hores de servei a la residència i 60 hores de servei
per a centre de dia i casal. En qualsevol cas, no s’intenta alterar la capacitat d’organització dels
recursos humans de l’empresa adjudicatària per tal de complir totes les prestacions objecte de
contracte.
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 Cambrer (1): 1,711,97 €
 Cambrer (2): 1,711,97 €
o Quotes de previsió social, mateix règim que el personal destinat a
la cuina de la residència:
 Cambrer (1): 4,224,61 €
 Cambrer (2): 4,224,61 €
o Total de la retribució:
 Cambrer (1): 16.294,93 €
 Cambrer (2): 16.294,93 €
Import total: 32.589,86 €

2. Costos derivats de l’absentisme laboral temporal8
14,27
810,49
385,39
4.624,63

Entesa com la mitjana de duració d'una incapacitat temporal,
Mitjana sou base
Adeqüació el nombre de dies a la duració d'una incapacitat
Cost anual €

Costos de matèria primera
-

-

S’ha tingut com a referències el nombre d’usuaris del centre i el nombre d’àpats per a
12 mesos tant de la residència com del centre de dia:
o Nombre de places de residència: 66
o Nombre de places de centre dia: 14
o Àpats anuals 29.200:
 24.090 pensions per a residents.
 5.110 pensions per a usuaris de centre de dia9.
o Preus unitaris
 Pensió completa: 5,50 €10.
 Cost en relació als àpats anuals: 160.600,00 €
Cost total de la matèria primera empleada als menús de pensió completa:
160.600,00 € i representa el 46,46% del cost total del servei.
Consideracions:
o Està inclosa una part corresponent al cost de la matèria primera addicional,
relacionat amb les celebracions establertes a l’annex 2 del PPT i que tenen
lloc durant l’any i que impliquen despesa a part, com per exemple
celebracions d’aniversaris dels residents, festivitats del calendari, etc. Cada
establiment residencial no contempla les mateixes festivitats ni tots se
celebren de la mateixa manera ni amb el mateix tipus d’aliments.
o El preu/àpat es facilita com a preu unitari de facturació per a l’empresa, la
qual en el moment de presentar les factures haurà de tenir en compta el

8

D'acord amb les dades facilitades per la Seguretat Social a data abril de 2021. Respecte d'una
situació tipus i d’una mensualitat ordinària, l’ILT suposa el 47,55% de dies sota aquesta situació.
9
S’ha fet una proposta que inclou tots els àpats per tal que l’administració del centre pugui disposar
dels recursos suficients per poder atendre totes les necessitats dels seus usuaris, en atenció a la
situació de cadascun d’ells en qualsevol moment, per tant, cal tenir en compte el fet de que no
sempre en tots els casos s’aplicarà als usuaris el règim de la pensió completa.
10
Inclou: l’adquisició dels aliments.
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o

conjunt de costos directes, indirectes i benefici industrial. Que tal com s’indica
al PCAP fa referència al cost del servei11 .
Aquest preu inclou també la qualitat i les característiques dels aliments
ajustades a les prescripcions establertes en el PPT i la resta de documentació
de la licitació12 .

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Costos indirectes
Que inclou els costos estructurals que l’empresa adjudicatària posa a disposició del
compliment de les activitats objecte de contracte:
o
o
o
o
o
o

Les despeses indirectes relacionades amb el correcte manteniment de la
cuina com a espai de treball i elaboració d’aliments13.
S’inclou també la despesa d’estris i maquinària específica rellevant per el
correcte funcionament del servei.
L’estructura que l’empresa adjudicatària destinarà a l’execució del servei.
Els costos per desplegament de plans sectorials derivats de la situació
pandèmica.
Els costos per desplegament de les tasques de recollida selectiva, reducció
de l’empenta del carboni i lluita contra el malbaratament alimentari.
Els costos del servei de nutricionista, d’acord amb el que disposa el Plec
Tècnic.

Aquestes activitats tenen un cost anual previst de 11.451,14 € i representa el 3,34% del cost
total del servei.
Benefici industrial
Atès que el servei objecte de contracte inclou també la prestació del servei restaurant del
casal, s’ha ajustat el benefici d’explotació del servei, sent-hi del 4,36 % i amb un import de
15.089,77 €.
Dades resum del pressupost base de licitació del Lot 1
Personal
ILT
Matèria Primera
Estructura
Benefici Industrial
TOTAL

153.912,82
4.624,63
160.600,00
11.451,14
15.089,77
345.678,36

44,49%
1,34 %
46,46 %
3,34 %
4,36 %
100 %

Preu de la pensió completa efectivament realitzada en atenció al nombre d’àpats:
11,8383 €
D’acord amb l’import base de licitació, la facturació s’efectuarà mensualment i ha de tenir present el
nombre dels serveis (ordinaris de la Residència de gent gran, centre de dia i serveis extraordinaris)
efectivament realitzats. Per a més detall consultar el PCAP.
12
Clàusula 4 PPT.
13
Malgrat els edificis són propietat de la Generalitat, aquest concepte en aquest cas es determina,
fonamentalment, pel manteniment de l’espai ocupat amb la finalitat que en el moment que hagi de
finalitzar el contracte reverteixi a l’Administració amb les mateixes condicions materials que en el
moment inicial de prestar el servei.
11
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Imports

Sortida (IVA no inclòs)
Import IVA (10%)
Total (IVA inclòs)

RGG GRÀCIA
345.678,36 €
34.567,84 €
380.246,20 €

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Lot 2 RGG MIL·LENARI
Metodologia
 Per a l’elaboració del pressupost se han tingut en compte els costos directes,
indirectes i el benefici industrial necessaris per desenvolupar les activitats objectes
de contracte durant el temps d’execució d’aquest.
 Aquest desglossament es refereix a la manera que l’òrgan de contractació ha
calculat el pressupost base de licitació de forma estimativa i te el caràcter de
pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte.
 Important: hem fet servir com a criteri per determinar la xifra dels imports de licitació
l’arrodonidament a 2 decimals en línia amb el criteri tècnic que s’emplena en el
sistema de gestió d’expedients de contractació de la Generalitat de Catalunya
(GEEC/GEEC 2.0).
 El cost majoritari del servei és el derivat de les relacions laborals i la matèria primera.
Tot seguit s’indica els conceptes que s’han tingut en compta en l’elaboració dels
mateixos:
o El cost salarial, s’ha fet servir com a referència el nombre de treballadors
necessaris per a la realització de les tasques d’acord amb el tipus de jornada
que realitza cadascú.14 Els conceptes salarials inclosos, com es detalla en
l’apartat següent són, d’acord amb el Conveni laboral sectorial de
referència15:
 Salari base.
 Festius ordinaris efectivament realitzats16.
 Festius especials establerts per el Conveni laboral de referència.
 Gratificacions extraordinàries.
 Antiguitat.
 Quotes de la Seguretat Social vigents.
o Matèria primera necessària per a l’elaboració dels àpats dels residents i que
d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques són per a pensió completa
són sis i per a mitja pensió són dos17.
o Per adequar el servei a la realitat de les despeses sobre contingències
professionals, s’ha tingut com a referent necessari, la mitjana de dies de
duració d’una incapacitat laboral temporal a l’estat espanyol, així com la
mitjana dels salaris base dels professionals del servei objecte de licitació,

D’acord amb les necessitats del servei i per facilitar l’elaboració d’aquest pressupost base de
licitació, el nombre de professionals són de 5.
15
Conveni col·lectiu estatal de servei d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la
promoció de l’autonomia personal. Codi nº 99010825011997.
16
Per a la seva determinació s’ha tingut en compta el calendari laboral oficial a Catalunya, el qual es
pot
consultar
al
web
de
la
Generalitat
de
Catalunya
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/ci/calendari_laboral/
17
A la clàusula quatre del PPT s’explica amb detall els àpats indicats.
14
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aquesta s’ha multiplicat per dotze mesos.18 Tot sense perjudici dels
pagaments que les previsores socials puguin realitzar.
Per últim, per a la determinació del càlcul dels costos indirectes s’ha tingut en
compte, les despeses d’estructura, considerades com aquelles que l’empresa
disposa per tal de donar suport als treballadors i assolir els objectius del contracte, i
les despeses financeres per obtenir capital per desenvolupar la gestió del servei.

Costos de mà d’obra
1. Costos salarials
Costos personal

Hores

Cap de cuina
Cuiner
Auxiliar neteja
Auxiliar neteja
Auxiliar neteja

1.791,0
1.791,0
1.791,0
1.432,8
1.074,60

Festius

40
40
40
32
24

Sí
Sí
No
No
Sí

Base 2019 (1) Festivitat (3) Festius especials (4) Gratificaciones extraordinarias (5) Experiència (6)

1.347,42
997,16
903,87
723,10
542,32

1.141,31
1.141,31

66,08
66,08

1.141,31

59,9

2.732,32
2.031,80
1.845,22
1.483,67
1.122,12

112,44
93,7
93,7
89,95
22,49

TOTAL

QUOTA SS (7)

PAGO

20.221,19
15.298,81
12.785,36
10.250,78
8.853,69

7.077,42
5.354,58
4.474,88
3.587,77
3.098,79

27.298,61
20.653,39
17.260,24
13.838,55
11.952,48
91.003,26

(1) Aplicació de la base salarial a la jornada efectivament realitzada
(2) Preu: 18,71 € i jornada trabajada
(3) Cost per jornada efectiva i que no sigui un festiu especial. Art 42 D) Conveni sectorial. Preu 18,71 €. 59 diumenges i festius estatals i autonòmics, més 2 festius locals. Total 61 dies
(4) Art 45 Dies de Nadal (Ds) i Any nou (Dg)
(5) Art 42 G) Conveni sectorial, inclou antiguitat
(6) Antiguitat. Preu hora: 18,74 €/40 hores. Proporcional a la jornada del empleado
(7) Quota SS: 35,00 %

2. Costos derivats de l’absentisme laboral temporal19
14,27
902,77
429,27
5.151,23

Entesa com la mitjana de duració d'una incapacitat temporal
Mitjana sou base
Adequació a la mitjana de dies de duració
Cost anual €

Costos de matèria primera
-

S’ha tingut com a referències el nombre d’usuaris del centre i el nombre d’àpats per a
12 mesos de la residència:
o Nombre de places de residència: 62
o Àpats anuals 22.692.20
o Preus unitaris
 Pensió completa: 6,34 €21.
 Cost en relació als àpats anuals: 143.867,28 €

18

Les dades poden consultar-se al web de la Seguretat Social https://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46/f733f7
f5-7b96-4619-8c73-6fc6c61e93ba
19
D'acord amb les dades facilitades per la Seguretat Social a data abril de 2021. Respecte d'una
situació tipus i d’una mensualitat ordinària, l’ILT suposa el 47,55% de dies sota aquesta situació.
20
S’ha fet una proposta que inclou tots els àpats per tal que l’administració del centre pugui disposar
dels recursos suficients per poder atendre totes les necessitats dels seus usuaris, en atenció a la
situació de cadascun d’ells en qualsevol moment, per tant, cal tenir en compta el fet de que no
sempre en tots els casos s’aplicarà als usuaris el règim de la pensió completa.
21
Inclou: l’adquisició dels aliments.
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Cost total de la matèria primera empleada als menús de pensió completa:
143.867,28 € i representa el 53,19% del cost total del servei.
Consideracions:
o Està inclosa una part corresponent al cost de la matèria primera addicional,
relacionat amb les celebracions establertes a l’annex 2 del PPT i que tenen
lloc durant l’any i que impliquen despesa a part, com per exemple
celebracions d’aniversaris dels residents, festivitats del calendari, etc. Cada
establiment residencial no contempla les mateixes festivitats ni tots se
celebren de la mateixa manera ni amb el mateix tipus d’aliments.
o El preu/àpat es facilita com a preu unitari de facturació per a l’empresa, la
qual en el moment de presentar les factures haurà de tenir en compta el
conjunt de costos directes, indirectes i benefici industrial. Que tal com s’indica
al PCAP fa referència al cost del servei22 .
Aquest preu inclou també la qualitat i les característiques dels aliments ajustades a
les prescripcions establertes en el PPT i la resta de documentació de la licitació23 .

Costos indirectes
Que inclou els costos estructurals que l’empresa adjudicatària posa a disposició del
compliment de les activitats objecte de contracte
o
o
o
o
o
o

Les despeses indirectes relacionades amb el correcte manteniment de la
cuina com a espai de treball i elaboració d’aliments24.
S’inclou també la despesa d’estris i maquinària específica.
L’estructura que l’empresa adjudicatària destinarà a l’execució del servei.
Els costos per desplegament de plans sectorials derivats de la situació
pandèmica.
Els costos per desplegament de les tasques de recollida selectiva, reducció
de l’empenta del carboni i lluita contra el malbaratament alimentari.
Els costos del servei de nutricionista, d’acord amb el que disposa el Plec
Tècnic.

Aquestes activitats tenen un cost anual previst de 14.387,00 € i representa el 5,32% del cost
total del servei.
Benefici industrial
Atès que el servei objecte de contracte inclou també la prestació del servei restaurant del
casal, s’ha ajustat el benefici d’explotació del servei, sent-hi del 5,95 % i amb un import de
16.089,77 €.
Preu de la pensió completa efectivament realitzada en atenció al nombre d’àpats:
11,9204 €25
D’acord amb l’import base de licitació, la facturació s’efectuarà mensualment i ha de tenir present el
nombre dels serveis (ordinaris de la Residència de gent gran, centre de dia i serveis extraordinaris)
efectivament realitzats. Per a més detall consultar el PCAP.
23
Clàusula 4 PPT.
24
Malgrat els edificis són propietat de la Generalitat, aquest concepte en aquest cas es determina,
fonamentalment, pel manteniment de l’espai ocupat amb la finalitat que en el moment que hagi de
finalitzar el contracte reverteixi a l’Administració amb les mateixes condicions materials que en el
moment inicial de prestar el servei.
22
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DEPT. DE DRETS SOCIALS

Dades resum del pressupost base de licitació del Lot 2
Personal
ILT
Matèria primera
Estructura
Benefici in
TOTAL

Imports

91.003,26
5.151,23
143.867,28
14.387,00
16.089,77
270.498,54

Sortida (IVA no inclòs)
Import IVA (10%)
Total (IVA inclòs)

33,64%
1,90%
53,19%
5,32%
5,95%
100,00%
RGG MIL·LENARI
270.498,54 €
27.049,85 €
297.548,39 €

Pressupost base de licitació (PBL)
Sortida (IVA no inclòs)
Imports
Import IVA (10%)
Total (IVA inclòs)
PBL (IVA inclòs)

LOT 1
345.678,36 €
34.567,84 €
380.246,20 €

LOT 2
270.498,54 €
27.049,85 €
297.548,39 €

677.794,59 €

IMPORT PRÒRROGUES (fins a 4 anys més):

Any 2023 (IVA no inclòs)
Any 2024 (IVA no inclòs)
Imports
Any 2025 (IVA no inclòs)
Any 2026 (IVA no inclòs)
Subtotal
Import pròrrogues (IVA no inclòs)

LOT 1
LOT 2
345.678,36 €
270.498,54 €
345.678,36 €
270.498,54 €
345.678,36 €
270.498,54 €
345.678,36 €
270.498,54 €
1.382.713,44 €
1.081.994,16 €
2.464.707,60 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE = 3.080.884,5 € (sense IVA) que inclou el contracte
inicial i les pròrrogues previstes.

Cap de Servei de Recursos Propis

Xifra matemàtica financera: 11,92043627710206, i que a efectes pràctics d’elaboració d’aquest
document és de 11,9204 €
25
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