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1 – INTRODUCCIÓ: LA
PÀGINA WEB
“www.marketplacevo.cat”
Des de la Taula Vallès Oriental Avança, espai de
concertació territorial en l'àmbit de les polítiques de
desenvolupament local, es considera un element
de vital importància la col·laboració entre les
empreses.
Aquest fet ha pres especial rellevància en el
moment que es produeix la crisi sanitària de la
Covid-19. En
aquest
context
es
presenta el MarkeplaceVO,
en
el
qual es
recullen ofertes
i demandes de productes
o serveis d'empreses de diferents àmbits o sectors
(comerç,
indústria,
oci,
hostaleria
i
restauració, productes de la terra i productes
del Covid-19). També es recull informació sobre
necessitats de formació i ocupació de les
empreses per detectar els àmbits que s'han de
millorar.
L'objectiu bàsic d'aquest Marketplace és donar
l'oportunitat a les empreses de la comarca
de treballar conjuntament i establir sinergies entre
elles. Aquesta col·laboració pot fer que alguns dels
processos de les empreses siguin més eficients i,
per tant, puguin reduir els seus costos.
L'ànima d'aquest projecte se centra en
la creativitat de les empreses i en el talent existent
en aquestes, per facilitar la creació d'ocupació en
aquests moments de crisi.
En aquest context, és fa necessària la contractació
d’un servei de creació, manteniment, suport tècnic
i posicionament d’una nova pàgina web:
www.marketplacevo.cat.

PRESTACIONS
D’acord amb les característiques i funcionalitats
especificades i detallades al plec de prescripcions
tècniques, i a efectes del present estudi de costos,
el servei objecte del contracte es pot agrupar i
resumir en les dues prestacions principals
següents1:

1

Al PPT es fa una descripció més detallada de les prestacions i les
fases que les composen.
2
En aquest document es considera el terme “treballadors” com un
valor genèric i s’utilitza com una referència en plural a un col·lectiu

a) Desenvolupament (a nivell wireframing,
disseny, maquetació i programació) de la
pàgina web “www.marketplacevo.cat”. S’estima
que per a aquesta prestació caldrà dedicar-hi
unes 280 hores de feina per part de l’equip de
treball. Un cop desenvolupada la pàgina, cal
afegir els temps de difusió del registre de les
empreses actuals, formació sobre el
funcionament, testeig, posada en marxa i
entrega, amb un total estimat de 45 hores.
b) Manteniment anual de la pàgina web
“www.marketplacevo.cat”, consistent en prestar
suport tècnic al Consell Comarcal en relació a
consultes tècniques de la pàgina web, gestionar
i controlar el tràfic, realitzar còpies de seguretat
diària de les dades i posicionar la pàgina web i
el seu contingut en el mercat estatal. A
aquestes tasques se’ls estima una previsió de
feina de 48 hores anuals.

USUARIS
Tots aquells agents privats amb
interessos econòmics a la comarca
del Vallès Oriental que, de forma
gratuïta,
vulguin
difondre
i
promocionar els seus serveis i/o
productes i oferir-los a possibles demandants.

2 – OBJECTE DE L’ESTUDI2
Es busca establir un model de costos que permeti
conèixer el cost que suposa tant la creació de la
pàgina web com el seu manteniment posterior i el
suport tècnic al Consell Comarcal.
Els imports resultants de l’estudi han de ser els
adequats per al compliment efectiu del contracte i
han d’estar en consonància amb els preus de
mercat, desglossant els costos directes i indirectes
i altres despeses eventuals calculades per a la
seva determinació, tenint en compte els costos
derivats de l’aplicació de les normatives laborals
vigents, altres costos que es derivin de l’execució
material dels serveis, les despeses generals i
d’estructura i el benefici industrial.
Atès que el cost econòmic principal són els costos
laborals, es consideren els termes econòmics dels
convenis
col·lectius
sectorials,
nacionals,
autonòmics i provincials aplicables al lloc de
prestació dels serveis.

constituït tant per homes com per dones, (Guia d’usos no sexistes de
la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya).
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3 – ENCÀRREC
Ha estat encarregat pel Servei de Millora
Estratègica i Corporativa del Consell Comarcal del
Vallès Oriental.

4 – FONTS
Les fonts utilitzades han estat les següents:
• XVII conveni col·lectiu estatal d’empreses de
consultoria i estudis de mercat i de la opinió
pública
(codi
de
conveni
núm.
99001355011983)3.
• Dades internes del Consell Comarcal.
• Ràtios sectorials del Banc d’Espanya

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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5 – PROCEDIMENT
Tenint en compte que les despeses salarials
constitueixen una part molt significativa dels costos
totals, aquest estudi s’inicia analitzant els diferents
temps que formen part de l’horari dels treballadors
que prestaran el servei de forma directa amb
l’objectiu de calcular el temps carregable o de
servei efectivament prestat (apartat 6). El detall
dels càlculs efectuats es mostra a l’Annex 1.
Posteriorment es defineixen els tipus de costos a
tractar (directes, indirectes i generals d’estructura)
(apartat 7) i es fa una enumeració dels elements
de cost que haurà de suportar l’empresa o entitat
prestadora del servei, classificant-los segons els
tipus establerts anteriorment, (apartat 8).
A continuació es fa una breu descripció dels
elements de cost enumerats (apartat 9).
Tot seguit s’explicarà com s’ha efectuat la
valoració dels diferents tipus de costos (apartat
10).

6 – TEMPS DE SERVEI:
TEMPS CARREGABLE I NO
CARREGABLE
Si bé al conveni col·lectiu de referència4 s’estableix
una jornada anual de 1.800 hores, per calcular el
cost salarial directe per hora de servei, caldrà
restar d’aquest còmput totes aquelles hores en què
els treballadors no estan prestant de forma directa
el servei pel qual se’ls ha contractat. Aquestes
hores són, entre d’altres, les de formació, les de
permisos, les de coordinació, etc. La seva suma
serà el temps “no carregable” i caldrà deduir-lo de
les 1.800 hores anuals per tal d’obtenir el temps
carregable o les hores efectives de servei.
Es calcularà el cost salarial directe per hora de
servei dividint els costos anuals suportats pel
personal que presta el servei de forma directa
entre les hores carregables anuals.
Cal considerar els temps següents:
Temps d’absentisme: dins d’aquest concepte
s’inclouen les absències per permisos, per
incapacitat temporal, per representacions sindicals
i per altres imprevistos. Es considera una taxa
d’absentisme del 5% de les hores laborables
anuals segons conveni.
Temps dedicat pels treballadors a coordinació:
es consideren 8 hores anuals dedicades a
coordinació.
Temps dedicat pels treballadors a formació: es
calcula que es portaran a terme un total de 80
hores anuals de formació per treballador/a. Al
tractar-se d’una feina altament especialitzada i en
un entorn canviant, es considera que el temps
anual dedicat a la formació dels treballadors ha de
ser relativament elevat.
Descans reglamentari: aquells treballadors amb
jornades continuades de 6 o més hores tenen dret
a gaudir d’un descans retribuït de 15 minuts, dins
la jornada laboral. Això implica haver d’estimar el
percentatge de treballadors que tenen una jornada
continuada igual o superior a 6 hores, per tal de
calcular les despeses que suposa el gaudi
d’aquest descans reglamentari.
Es considera que el tant per cent de treballadors
que fan més de 6 hores és del 100%.

3

L’article 1.2 del conveni estableix que estaran inclosos a l’àmbit
funcional del present conveni i obligades per ell, les empreses de
serveis d’informàtica, (...)

4

Veure apartat 9
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Temps dedicat a formació per riscos laborals:
es considera 3 hores anuals per treballador/a.
A les fitxes de l’annex 1 es pot veure la
quantificació dels temps que s’han definit en
aquest apartat.

7 – DEFINICIÓ DE COST I
DELS TIPUS DE COST
UTILITZATS
Entendrem per cost la mesura, en termes
monetaris, de les transaccions internes i dels
recursos sacrificats pel contractista per a
aconseguir l’objecte del contracte.
Tant sols s’admeten com a costos del contracte els
que reuneixin les característiques següents:
-

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

-

Que siguin estrictament necessaris per a
la prestació del servei.
Que siguin raonables, tant des d’un punt
de vista tècnic com econòmic.
Que siguin afectables a la prestació del
servei.
Que compleixin la normativa de costos
aprovada (principis de comptabilitat).
Que no estiguin expressament prohibits
als plecs.

Segons la seva relació amb el servei, els costos es
classificaran en:
Directes: són els costos que sense cap mena de
dubte es poden assignar directament a un servei,
tenen una relació directa amb el mateix. (Sous i
salaris dels treballadors que presten el servei).
Indirectes de producció: són necessaris pel
funcionament dels serveis i, per afectar-los a tots
de manera conjunta, no es poden assignar de
forma fàcil o unívoca a un servei. Necessitem
fórmules de repartiment per assignar-los a cada
servei.
Generals d’estructura: són necessaris pel
funcionament
de
l’organització,
generals
d’administració i serveis centralitzats, realitzats per
àrees que presten suport a tota la organització i
que no es poden assignar de manera unívoca a un
servei específic perquè són compartits amb altres
activitats, projectes o departaments. Necessitem
fórmules de repartiment per assignar-los als
serveis.

8 – ENUMERACIÓ I
CLASSIFICACIÓ DELS
ELEMENTS DE COST
Els elements de cost que formen part del servei,
degudament classificats segons els criteris de
l’apartat anterior i que es descriuran a l’apartat
següent són:
COSTOS DIRECTES
Personal que presta el servei de forma directa:
- Gestor/a de projectes.
- Analista programador/a; Dissenyador/a
pàgina web.
- Programador/a junior; Tècnic/a de
manteniment web; Operador/a d'ordinador.

COSTOS INDIRECTES DE PRODUCCIÓ DEL
SERVEI
- Aplicacions i programes informàtics
- Llicències
- Servidors
- Altres (resta d’estructura tecnològica)

COSTOS GENERALS D'ESTRUCTURA
-

Amortitzacions
Assegurances
Comunicacions generals de l’entitat
Direcció
Facturació i comptabilitat
Gestoria i recursos humans
Lloguer d’instal·lacions
Prevenció de riscos laborals
Altres

El cost resultant del sumatori dels elements del
quadre anterior caldrà incrementar-lo en un 6% de
marge de benefici per tal de trobar l’import per hora
definitiu.
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9 – DESCRIPCIÓ DELS
DIFERENTS ELEMENTS DE
COST5

% seguretat social (quota patronal): s’aplica un
33,00% sobre el sou brut anual.

En aquest apartat es descriuran els conceptes de
cost relacionats a l’apartat anterior.

TIPUS DE PRESTACIÓ

Els percentatges de dedicació previstos per a cada
categoria a les diferents prestacions del contracte
són els següents:
Gestor de
Disseny. / Tècnic/a de
projectes Progr. web mant. web

DESENVOLUPAMENT
WEB

30,0%

70,0%

0,0%

9.1 – DESCRIPCIÓ DELS COSTOS
DIRECTES

MANTENIMENT

12,5%

25,0%

62,5%

Despeses per sous més seguretat social
corresponents als treballadors que presten els
serveis directament.

9.2 – DESCRIPCIÓ DELS COSTOS
INDIRECTES DE PRODUCCIÓ

DESPESES SALARIALS
Per al càlcul dels costos salarials estimats s’han
tingut en compte els conceptes següents:
Sous, jornada laboral, festius, vacances,
assumptes propis, descans reglamentari i
altres, definits dins el XVII conveni col·lectiu
estatal d’empreses de consultoria i estudis de
mercat i de l’opinió pública (codi de conveni núm.
99001355011983)6. Si bé en aquest conveni de
referència es fa una desagregació dels salaris per
categories professionals, cal remarcar que no
existeix desagregació pel que fa al gènere i per tant
la retribució és la mateixa per homes i per dones7.
Els sous bruts establerts al conveni per les
diferents categories previstes són els següents:
Dissenyador/a Tècnic de
Programador/a manteniment
pàgina web
web

Categoria

Gestor de
projectes

Salari Base

25.035,54

23.099,31

14.817,89

1.754,77

1.541,06

1.042,67

3.755,33

3.464,90

2.222,68

30.545,64

28.105,27

18.083,24

10.080,06

9.274,74

5.967,47

40.625,70

37.380,01

24.050,71

Plus
Conveni
Complement
d'antiguitat
Sous i
salaris
totals
Seguretat
social (33%)
Despesa
salarial
anual

S’estima una antiguitat mitjana de 10 anys per als
treballadors, originant unes despeses salarials del
5% del salari base per cada trienni.

5

Els imports que figuren en aquest estudi són estimacions que
pretenen representar una realitat diversa i per tant cal considerar-los
orientatius, ja que el seu valor definitiu depèn de l’organització
interna de cada empresa o entitat.

Les despeses indirectes es calcularan com un tant
per cent a aplicar sobre les despeses directes i
comprenen les despeses d’aplicacions i
programes informàtics, llicències, servidors i altres
despeses d’estructura tecnològica.
Ateses les dades de les ràtios sectorials
publicades per la central de balances del Banc
d’Espanya, les despeses indirectes d’aquest
sector tenen un import considerable respecte el
total de despeses suportades, tot i que cal precisar
que l’estructura de les despeses d’aquestes
empreses no te per què coincidir amb l’estructura
del servei que s’està analitzant. Es per això que es
fa una estimació de les despeses indirectes
aplicant un percentatge del 50% a les despeses
directes de personal.

9.3 – DESCRIPCIÓ DELS COSTOS
GENERALS O D’ESTRUCTURA
Es calcularan com un percentatge del 12% a
aplicar sobre la suma de les despeses directes i
indirectes.
Són les següents:
Amortització de l’immobilitzat.
Assegurances per eventuals responsabilitats.
Comunicacions generals de l'entitat.
Direcció.
Facturació i comptabilitat.
Gestoria i recursos humans.
Lloguer d’instal·lacions.
Prevenció de riscos laborals.
Altres: despeses no previstes o incloses als ítems
anteriors.

6

Resolució 120/2019 del Tribunal Administratiu de Contractació
Pública de la Comunitat de Madrid.
7
En referencia al que estableix l’article 100.2 de la llei 9/2017, de
contractes del sector públic.
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10 – VALORACIÓ DELS
ELEMENTS DE COST

11.2 – Manteniment, suport tècnic i
altres

Costos directes: estaran formats per les
despeses del personal directe i es calculen segons
l’import del conveni laboral de referència, citat a
l’apartat anterior.

Amb una previsió de 48 hores anuals.

Costos indirectes: es calculen aplicant un 50%
als costos directes. Aquest percentatge s’ha
calculat estimant diferents hipòtesi de cost pels
diferents elements que formen part d’aquesta
tipologia de costos.

Ambdós serveis es consideren viables d’acord
amb l’estructura de costos indicada als
quadres següents:

Costos generals d’estructura: s’obtenen aplicant
un 12% a la suma dels costos directes i indirectes.
Aquest percentatge s’ha calculat estimant diferents
hipòtesi de cost pels diferents elements de cost
que formen part d’aquest concepte.

11 – CONCLUSIÓ

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Un cop determinats i valorats tots els elements de
cost que formen part dels serveis es procedeix a
valorar separadament els costos de les dues grans
tasques que el composen:

11.1 - Desenvolupament (a nivell de
disseny i programació)
Fases del disseny i creació de la
web
1. Wireframing i disseny
2. Maquetació i programació i
desenvolupament
3. Difusió del registre de les
empreses actuals
4. Formació sobre el funcionament
de la plataforma

Hores de
feina
previstes8
40
240
5
10

5. Testeig i resolució

10

6. Posada en marxa

10

7. Entregables

10

HORES TOTALS PREVISTES

325

8

La durada definitiva de les diferents fases dependrà de les
característiques de cada licitador i pot no coincidir amb les
estimacions fetes en aquesta taula.
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ESTUDI DE COSTOS
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Quadre 1) Costos del desenvolupament (a nivell de disseny i programació) de la
pàgina web “www.marketplacevo.cat”:

7.962,83 €

COSTOS DIRECTES DE PERSONAL9

Gestor de projectes
Programador/a, dissenyador/a web
TOTAL

HORES COST/HR.
97,50
25,95 €
227,50
23,88 €
325,00

COSTOS INDIRECTES (MATERIALS I
DESP.GRALS.FABRICACIÓ)

SUBTOTAL
2.530,13 €
5.432,70 €
7.962,83 €

50,00%

Aplicacions i programes informàtics
Llicències
Servidors
Altres (resta d'estructura tecnològica)
11.944,25 €

COSTOS DIRECTES MÉS INDIRECTES

DESPESES GRALS. D'ESTRUCTURA

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

3.981,42 €

12,00%

1.433,31 €

Assegurances
Direcció
Amortitzacions
Formació
Prevenció riscos laborals
Comunicacions
Facturació, comptabilitat i RRHH
Altres
13.377,56 €

COST TOTAL = DIRECTES + INDIRECTES + GRALS.

BENEFICI INDUSTRIAL

6,00%

14.180,21 €

DESP. TOTAL + BENEFICI INDUSTRIAL, ABANS D'IVA

IVA

COST DEL SERVEI, IVA INCLÒS

9

802,65 €

21,00%

2.977,84 €

17.158,05 €

Els percentatges de dedicació de cada categoria són orientatius i poden variar en funció de de l’organització de cada empresa o entitat.
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ESTUDI DE COSTOS
www.marketplacevo.cat

Quadre 2) Costos anuals de manteniment, suport tècnic al Consell Comarcal, gestió
i control del tràfic, realització de còpies de seguretat, posicionament i hosting:

1.503,06 €

COSTOS DIRECTES DE PERSONAL

Gestor de projectes
Programador/a, dissenyador/a web
Tècnic/a de manteniment web
Hosting web
TOTAL

HORES COST/HR. SUBTOTAL
6
155,70 €
25,95 €
12
286,56 €
23,88 €
30
460,80 €
15,36 €
600,00 €
600,00 €
48,00
1.503,06 €

COSTOS INDIRECTES (MATERIALS I
DESP.GRALS.FRABRICACIÓ)

50,00%

751,53 €

Aplicacions i programes informàtics
Llicències
Servidors
Altres (resta d'estructura tecnològica)
2.254,59 €

COSTOS DIRECTES MÉS INDIRECTES

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

DESPESES GRALS. D'ESTRUCTURA

12,00%

370,55 €

Assegurances
Direcció
Amortitzacions
Formació
Prevenció riscos laborals
Comunicacions
Facturació, comptabilitat i RRHH
Altres
2.525,14 €

COST TOTAL = DIRECTES + INDIRECTES + GRALS.

BENEFICI INDUSTRIAL

6,00%

2.676,65 €

DESP. TOTAL + BENEFICI INDUSTRIAL, ABANS D'IVA

IVA

COST ANUAL DEL SERVEI, IVA INCLÒS

151,51 €

21,00%

562,10 €

3.238,75 €
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Ìa6a23b53-8bee-49c9-8d18-dce0acc95a26,Î

DOCUMENT

1.- Juan Sala Font (SIG) (Usuaris de gestió), 11/11/2021 14:34

ESTUDI DE COSTOS
www.marketplacevo.cat

ANNEX I - CÀLCUL DEL COST SALARIAL PER HORA
SERVEI

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CREACIÓ, MANTENIMENT, SUPORT TÈCNIC I POSICIONAMENT DE LA NOVA
PÀGINA WEB "www.marketplace.cat"

LLOC DE TREBALL

ÀREA D'ACTIVITAT 3: Consultoria, desenvolupament i sistemes. GRUP A, NIVELL I
Gestor de projectes
XVII conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoría i estudis de mercat i de la opinió pública.
Codi conveni: 99001355011983

CONVENI D'APLICACIÓ

L'esmentat conveni no fa distinció de gènere a les retribucions de les diferents categories

HORES
DIES I HORES SEGONS CONVENI

IMPORTS
DIES / HORES

PER ANY

PER DIA
LABORABLE

PER HORA
COSTOS SEGONS CONVENI
LABORABLE

366,0

25.035,54 €

111,27 €

DISSABTES (entrar núm. anual si no es treballa)

52,0

1.754,77 €

7,80 €

DIUMENGES (entrar núm. anual si no es treballa)

52,0

3.755,33 €

16,69 €

FESTES NO RECUPERABLES

14,0

- €

- €

- € ALTRES

0,0

- €

- €

- € ALTRES

23,0

- €

- €

141,0

30.545,64 €

135,76 €

DIES NATURALS A L'ANY

ASSUMPTES PROPIS (dies per any)
VACANCES RETRIBUIDES (dies per any)

DIES DE L'ANY "NO LABORABLES"

DIES DE TREBALL "LABORABLES"
JORNADA LABORAL (hores)

TOTAL HORES LABORABLES *

225,0

33%

8,0

10.080,06 €

44,80 €

1.800,0

40.625,70 €

180,56 €

* Vàries sentències, algunes del Tribunal Suprem, estableixen que 40
hores setmanals equivalen a una jornada màxima anual de 1.826 hores
i 27 minuts.
El conveni estableix un nombre 1.800 hores anuals.

13,91 € SALARI BASE
0,97 € PLUS CONVENI
2,09 € ANTIGUITAT: 3 TRIENNIS

- € ALTRES
16,97 € TOTAL RETRIBUCIÓ SALARIAL

33%

33% TIPUS SEGURETAT SOCIAL
5,60 € IMPORT SEGURETAT SOCIAL
22,57 € COST SALARIAL ANUAL

El COST SALARIAL ANUAL serà el total que percebria, segons conveni, un treballador a jornada complerta. Aquest
sou ja inclou la part de les vacances.

INCREMENT DEL INCREMENT DEL
COST PER DIA COST PER HORA COST
D'ABSENTISME D'ABSENTISME

DIES NO TREBALLATS: ABSENTISME

DIES

PER ANY*

PERMISOS (promig) **

2,000

---

1,69 €

0,21 € COST DELS PERMISOS

IMPREVISTOS (enfermetat, etc.)

9,250

---

7,81 €

0,98 € COST DELS IMPREVISTOS

ALTRES IMPREVISTOS

0,000

---

- €

TOTAL ALTRES DIES NO TREBALLATS

11,250

---

9,50 €

% D'ABSENTISME RESULTANT

5,00%

* Les dades d'aquest apartat caldrà estimar-les.
** Es refereix a permisos per trasllat de domicili, malaltia de familiars,
per casament ...

DIES I HORES DE DISPONIBILITAT
DIES DE DISPONIBILITAT
TOTAL HORES DE DISPONIBILITAT

DIES DE TASQUES COMPLEMENTÀRIES

DIES / HORES
213,75
1.710,00

DIES

- € COST DELS ALTRES IMPREVISTOS

1,19 € TOTAL COST ALTRES DIES NO TREBALLATS **

* El cost per any que figura com a "COST SALARIAL ANUAL" no varia ja que és el total que percebrà el treballador
pels seus serveis. El que sí que varia és el sou diari o per hora, al canviar el nombre d'hores efectivament prestades.
** En cas de que hi hagi dies d'absentisme, el "COST PER DIA LABORABLE" de l'apartat anterior s'haurà
d'incrementar sumant-li el "TOTAL COST ALTRES DIES NO TREBALLATS".
PER ANY

PER DIA

40.625,70 €

PER HORA

190,06 €

COST DELS DIES I HORES DE DISPONIBILITAT

23,76 € COST DELS DIES DE DISPONIBILITAT

El COST DE DISPONIBILITAT és aquell cost que suportarà l'empresa pel treballador, un cop s'ha deduit, de les hores
de treball laborables segons conveni, totes aquelles hores en que el treballador no presta el servei per motius
d'absentisme, com per exemple dies de baixa per enfermetat, malaltia de familiars, etc.

PER ANY (no
INCREMENT DEL INCREMENT DEL
COST
varia al canviar les
COST PER DIA COST PER HORA
hores)

10,000

---

9,71 €

1,21 € COSTOS DE FORMACIÓ

COORDINACIÓ (dies)

1,000

---

0,97 €

0,12 € COSTOS DE COORDINACIÓ

DESCANSOS dies (15 minuts per dia de presència)

6,680

---

6,49 €

0,81 € COSTOS DELS DESCANSOS

DESPLAÇAMENTS (dies)

0,000

---

- €

RISCOS LABORALS (dies)

0,375

---

0,36 €

---

17,53 €

FORMACIÓ (dies)

TOTAL DIES DE TREBALL NO PRINCIPAL

18,055

% DE DIES DE TREBALL NO EFECTIUS

8,02%

- FORMACIÓ: 80 hores anuals.
- COORDINACIÓ: 8 hores anuals
- RISCOS LABORALS: estimació de 3 hores anuals

- € COSTOS DELS DESPLAÇAMENTS
0,05 € COSTOS DE RISCOS LABORALS
2,19 € TOTAL COST DELS DIES DE TREBALL NO PRINCIPAL

Els dies de treball no efectius, en que el treballador fa activitats complementàries o auxiliars de l'activitat principal
o descansa o es desplaça entre un servei i un altre, suposen un cost per l'empresa que caldrà sumar al "COST DE
DISPONIBILITAT" per tal de trobar el cost per unitat de temps en que el treballador ha prestat l'activitat principal
per la qual ha estat contractat: EL COST DE TREBALL EFECTIU

DISTRIBUCIÓ DE LES HORES

DISTRIBUCIÓ DEL COST
5%

DADES AUXILIARS
% PERSONAL AMB JORNADA DE 6 o + HORES *
PERÍODE DE DESCANS (minuts)
MINUTS DIARIS DE DESPLAÇAMENTS

% / MINUTS
100%
15

5%

8%

ABSENTISME

ABSENTISME

TASQUES COMPLEMENTÀRIES

TASQUES COMPLEMENTÀRIES
TASQUES PRINCIPALS

TASQUES PRINCIPALS

0
87%

87%

DIES I HORES DE TREBALL PRINCIPAL
DIES DEDICATS A LA TASCA PRINCIPAL

8%

DIES / HORES

195,70

HORES DEDICADES A LA TASCA PRINCIPAL

1.565,56

% DE DIES EFECTIUS TREBALLATS RESPECTE ALS NOMINALS

86,98%

PER ANY

40.625,70 €

PER DIA

207,60 €

PER HORA COST

25,95 € COST TREBALL PRINCIPAL O EFECTIU

El COST PEL TREBALL EFECITU equival al cost que suporta l'empresa per les hores dedicades directament a la tasca
específica del seu lloc de treball, sense comptar les hores dedicades a formació, coordinació, descans i altres, que
tot i formar part de la seva jornada de treball no estan dedicades al servei en concret.
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1.- Juan Sala Font (SIG) (Usuaris de gestió), 11/11/2021 14:34

ESTUDI DE COSTOS
www.marketplacevo.cat
SERVEI

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CREACIÓ, MANTENIMENT, SUPORT TÈCNIC I POSICIONAMENT DE LA NOVA
PÀGINA WEB "www.marketplace.cat"

LLOC DE TREBALL

ÀREA D'ACTIVITAT 3: Consultoria, desenvolupament i sistemes. GRUP C, NIVELL I
Analista programador/a; Dissenyador/a pàgina web
XVII conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoría i estudis de mercat i de la opinió pública.
Codi conveni: 99001355011983

CONVENI D'APLICACIÓ

L'esmentat conveni no fa distinció de gènere a les retribucions de les diferents categories

HORES
DIES I HORES SEGONS CONVENI

IMPORTS
DIES / HORES

PER DIA
LABORABLE

PER HORA
COSTOS SEGONS CONVENI
LABORABLE

366,0

23.099,31 €

102,66 €

DISSABTES (entrar núm. anual si no es treballa)

52,0

1.541,06 €

6,85 €

DIUMENGES (entrar núm. anual si no es treballa)

52,0

3.464,90 €

15,40 €

FESTES NO RECUPERABLES

14,0

- €

- €

- € ALTRES

0,0

- €

- €

- € ALTRES

23,0

- €

- €

141,0

28.105,27 €

124,91 €

DIES NATURALS A L'ANY

ASSUMPTES PROPIS (dies per any)
VACANCES RETRIBUIDES (dies per any)

DIES DE L'ANY "NO LABORABLES"

DIES DE TREBALL "LABORABLES"
JORNADA LABORAL (hores)

TOTAL HORES LABORABLES *

225,0

33%

8,0

9.274,74 €

41,22 €

37.380,01 €

166,13 €

1.800,0

* Vàries sentències, algunes del Tribunal Suprem, estableixen que 40
hores setmanals equivalen a una jornada màxima anual de 1.826 hores
i 27 minuts.
El conveni estableix un nombre 1.800 hores anuals.

12,83 € SALARI BASE
0,86 € PLUS CONVENI
1,92 € ANTIGUITAT: 3 TRIENNIS

- € ALTRES
15,61 € TOTAL RETRIBUCIÓ SALARIAL

33%

33% TIPUS SEGURETAT SOCIAL
5,15 € IMPORT SEGURETAT SOCIAL
20,77 € COST SALARIAL ANUAL

El COST SALARIAL ANUAL serà el total que percebria, segons conveni, un treballador a jornada complerta. Aquest
sou ja inclou la part de les vacances.

INCREMENT DEL INCREMENT DEL
COST PER DIA COST PER HORA COST
D'ABSENTISME D'ABSENTISME

DIES NO TREBALLATS: ABSENTISME

DIES

PER ANY*

PERMISOS (promig) **

2,000

---

1,55 €

0,19 € COST DELS PERMISOS

IMPREVISTOS (enfermetat, etc.)

9,250

---

7,19 €

0,90 € COST DELS IMPREVISTOS

ALTRES IMPREVISTOS

0,000

---

- €

TOTAL ALTRES DIES NO TREBALLATS

11,250

---

8,74 €

% D'ABSENTISME RESULTANT

5,00%

* Les dades d'aquest apartat caldrà estimar-les.
** Es refereix a permisos per trasllat de domicili, malaltia de familiars,
per casament ...

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

PER ANY

DIES I HORES DE DISPONIBILITAT
DIES DE DISPONIBILITAT
TOTAL HORES DE DISPONIBILITAT

DIES DE TASQUES COMPLEMENTÀRIES

DIES / HORES
213,75
1.710,00

DIES

- € COST DELS ALTRES IMPREVISTOS

1,09 € TOTAL COST ALTRES DIES NO TREBALLATS **

* El cost per any que figura com a "COST SALARIAL ANUAL" no varia ja que és el total que percebrà el treballador
pels seus serveis. El que sí que varia és el sou diari o per hora, al canviar el nombre d'hores efectivament prestades.
** En cas de que hi hagi dies d'absentisme, el "COST PER DIA LABORABLE" de l'apartat anterior s'haurà
d'incrementar sumant-li el "TOTAL COST ALTRES DIES NO TREBALLATS".
PER ANY

PER DIA

37.380,01 €

PER HORA

174,88 €

COST DELS DIES I HORES DE DISPONIBILITAT

21,86 € COST DELS DIES DE DISPONIBILITAT

El COST DE DISPONIBILITAT és aquell cost que suportarà l'empresa pel treballador, un cop s'ha deduit, de les hores
de treball laborables segons conveni, totes aquelles hores en que el treballador no presta el servei per motius
d'absentisme, com per exemple dies de baixa per enfermetat, malaltia de familiars, etc.

PER ANY (no
INCREMENT DEL INCREMENT DEL
COST
varia al canviar les
COST PER DIA COST PER HORA
hores)

10,000

---

8,94 €

1,12 € COSTOS DE FORMACIÓ

COORDINACIÓ (dies)

1,000

---

0,89 €

0,11 € COSTOS DE COORDINACIÓ

DESCANSOS dies (15 minuts per dia de presència)

6,680

---

5,97 €

0,75 € COSTOS DELS DESCANSOS

DESPLAÇAMENTS (dies)

0,000

---

- €

RISCOS LABORALS (dies)

0,375

---

0,34 €

---

16,13 €

FORMACIÓ (dies)

TOTAL DIES DE TREBALL NO PRINCIPAL

18,055

% DE DIES DE TREBALL NO EFECTIUS

8,02%

- FORMACIÓ: 80 hores anuals.
- COORDINACIÓ: 8 hores anuals
- RISCOS LABORALS: estimació de 3 hores anuals

- € COSTOS DELS DESPLAÇAMENTS
0,04 € COSTOS DE RISCOS LABORALS
2,02 € TOTAL COST DELS DIES DE TREBALL NO PRINCIPAL

Els dies de treball no efectius, en que el treballador fa activitats complementàries o auxiliars de l'activitat principal
o descansa o es desplaça entre un servei i un altre, suposen un cost per l'empresa que caldrà sumar al "COST DE
DISPONIBILITAT" per tal de trobar el cost per unitat de temps en que el treballador ha prestat l'activitat principal
per la qual ha estat contractat: EL COST DE TREBALL EFECTIU

DISTRIBUCIÓ DE LES HORES

DISTRIBUCIÓ DEL COST
5%

DADES AUXILIARS
% PERSONAL AMB JORNADA DE 6 o + HORES *
PERÍODE DE DESCANS (minuts)
MINUTS DIARIS DE DESPLAÇAMENTS

% / MINUTS
100%
15

5%

8%

ABSENTISME

ABSENTISME

TASQUES COMPLEMENTÀRIES

TASQUES COMPLEMENTÀRIES
TASQUES PRINCIPALS

TASQUES PRINCIPALS

0
87%

87%

DIES I HORES DE TREBALL PRINCIPAL
DIES DEDICATS A LA TASCA PRINCIPAL

8%

DIES / HORES

195,70

HORES DEDICADES A LA TASCA PRINCIPAL

1.565,56

% DE DIES EFECTIUS TREBALLATS RESPECTE ALS NOMINALS

86,98%

PER ANY

37.380,01 €

PER DIA

191,01 €

PER HORA COST

23,88 € COST TREBALL PRINCIPAL O EFECTIU

El COST PEL TREBALL EFECITU equival al cost que suporta l'empresa per les hores dedicades directament a la tasca
específica del seu lloc de treball, sense comptar les hores dedicades a formació, coordinació, descans i altres, que
tot i formar part de la seva jornada de treball no estan dedicades al servei en concret.
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1.- Juan Sala Font (SIG) (Usuaris de gestió), 11/11/2021 14:34

ESTUDI DE COSTOS
www.marketplacevo.cat
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CREACIÓ, MANTENIMENT, SUPORT TÈCNIC I POSICIONAMENT DE LA NOVA
PÀGINA WEB SERVEI
"www.marketplace.cat"
D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA I ASSESSORAMENT JURÍDIC

SERVEI

SERVEI

DEL SERVEI
D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ
LES E,
DONES
ÀREA D'ACTIVITAT
3: Consultoria,
desenvolupament
i sistemes.AGRUP
NIVELL COMARCAL
I
Programador junior; tècnic de manteniment web; operador d'ordinador

LLOC DE TREBALL

LLICENCIATS/DES: PSICÒLEG/A I JURISTA

CATEGORIA

XVII conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoría i estudis de mercat i de la opinió pública.
col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves,
Codi conveni:Conveni
99001355011983

CONVENI
D'APLICACIÓ
CONVENI
D'APLICACIÓ

famílies
situació
de retribucions
risc (Codi conveni
79002575012007)
L'esmentat conveni
no fai d'altres
distinció en
de gènere
a les
de les diferents
categories

HORES
DIES I HORES SEGONS CONVENI
DIES

IMPORTS
DIES / HORES
/ HORES

LABORABLE

366,0

14.817,89 €

65,86 €

DIES I HORES SEGONS CONVENI
DISSABTES (entrar núm. anual si no es treballa)

52,0

DIES / HORES1.042,67 €

PER ANY
4,63 €

DIES NATURALS
L'ANY
DIUMENGES
(entrar núm. anual A
si no
es treballa)

52,0

365,0
2.222,68 €

FESTES
NO RECUPERABLES
DISSABTES
(entrar

14,0

52,0

0,0

52,0

DIES NATURALS A L'ANY

núm. anual si no es treballa)

ASSUMPTES PROPIS (dies per any)

DIUMENGES (entrar núm. anual si no es treballa)

VACANCES RETRIBUIDES (dies per any)

FESTES NO RECUPERABLES

DIES DE L'ANY "NO LABORABLES"

ASSUMPTES
PROPIS
(dies per any)
DIES
DE TREBALL
"LABORABLES"
VACANCES
RETRIBUIDES
(dies per any)
JORNADA
LABORAL
(hores)
TOTAL
LABORABLES
*
DIESHORES
DE L'ANY
"NO LABORABLES"

23,0
141,0

225,0
8,0
1.800,0

* Vàries
algunes del
Tribunal Suprem, estableixen que 40
DIESsentències,
DE TREBALL
"LABORABLES"
hores setmanals equivalen a una jornada màxima anual de 1.826 hores
JORNADA
LABORAL (hores)
i 27
minuts.
El conveni estableix un nombre 1.800 hores anuals.

TOTAL HORES LABORABLES

PERMISOS (promig) **

2,000

- €
€ ALTRES
7.887,31
€ IMPORT- SEGURETAT
SOCIAL

- €

- €

- € ALTRES

32.535,15 € COST SALARIAL ANUAL

18.083,24 €

3,1

8,23 € SALARI BASE

- €
- € ALTRES SOCIAL
32,00%
TIPUS SEGURETAT

- €

12,0

LABORABLE

COSTOS
SEGONS CONVENI
0,58 € PLUS CONVENI

24.647,84
BRUT
ANUAL PREVIST
AL CONVENI*
9,88 € € SOU 1,23
€ ANTIGUITAT:
3 TRIENNIS

- €

80,37 €

33%El

10,05 € TOTAL RETRIBUCIÓ SALARIAL

COST SALARIAL
el TIPUS
total que
percebriaSOCIAL
un treballador/a a
33% ANUAL serà
33%
SEGURETAT

jornada complerta,
aplicant
el conveni col·lectiu de referència, més el cost de
22,0
5.967,47 €
26,52 €
3,32 € IMPORT SEGURETAT SOCIAL
la seguretat social a càrrec de l'empresa. El sou ja inclou la part de les
24.050,71 €
106,89 €
13,36 € COST SALARIAL ANUAL
141,1
vacances.
Si bé al conveni de referència es fa una desagregació dels salaris per
223,9
El COST SALARIALcategories
ANUAL seràprofessionals,
el total que percebria,
segons conveni,
un existeix
treballadordesagregació
a jornada complerta.
Aquest
cal remarcar
que no
pel que
fa
sou
ja inclou la part de les vacances.
7,70
1.724

El conveni estableix 1.665 hores anuals, tot i que el 100% d'aquestes no
correspondran
a treball
efectiu, ja que cal considerarDIES
l'absentisme i el PER ANY*
DIES
NO TREBALLATS:
ABSENTISME
temps destinat a altres tasques complementàries realitzades pel

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

PER DIA
PER HORA
COST SALARIAL
LLICENCIATS/DES:
PSICÒLEG/A
I JURISTA
COSTOS SEGONS
CONVENI

PER ANY

---

CÀLCUL DEL COST PER HORA DE SERVEI

INCREMENT DEL INCREMENT DEL
COST PER DIA COST PER HORA COST
D'ABSENTISME D'ABSENTISME

1,00 €
0,13 € COST DELS PERMISOS
COSTOS DIRECTES: LLICENCIATS/DES: PSICÒLEG/A I JURISTA
4,63 €
0,58 € COST DELS IMPREVISTOS

32.535,15
Cost/hora x Hores previstes de servei
- € COST DELS ALTRES IMPREVISTOS
DIES NO TREBALLATS: ABSENTISME
DIES
COSTOS INDIRECTES
20,00%
6.507,03
TOTAL ALTRES DIES NO TREBALLATS
11,250
--5,63 €
0,70 € TOTAL COST ALTRES DIES NO TREBALLATS **
TOTAL ALTRES DIES NO TREBALLATS
8,956
Gestió administrativa
% D'ABSENTISME RESULTANT
5,00%
*
El
cost
per
any
que
figura
com
a
"COST
SALARIAL
ANUAL"
no
varia
ja
que
és
el
total
que
percebrà
el
treballador
% D'ABSENTISME RESULTANT
4,00%
Coordinació
pels seus serveis. El que sí que varia és el sou diari o per hora, al canviar el nombre d'hores efectivament prestades.
* Les dades d'aquest apartat caldrà estimar-les.
Desplaçaments
** En cas de que hi hagi dies d'absentisme, el "COST PER DIA LABORABLE" de l'apartat anterior s'haurà
Esrefereix
fa unaaestimació
l'absentisme
les dades
del Consell Comarcal.
** Es
permisos perde
trasllat
de domicili,amb
malaltia
de familiars,
AltresDIES NO TREBALLATS".
d'incrementar sumant-li el "TOTAL COST ALTRES
per casament ...
COSTOS DIRECTES MÉS INDIRECTES
39.042,18
DIES / HORES
PER ANY
PER DIA
PER HORA
COST DELS DIES I HORES DE DISPONIBILITAT
DIES
I
HORES
DE
DISPONIBILITAT
DIES I HORES DE DISPONIBILITAT
DIES / HORES
DIES DE DISPONIBILITAT
213,75
24.050,71 €
112,52 €
14,06 € COST DELS DIES DE DISPONIBILITAT
DIES DE DISPONIBILITAT
214,94
DESPESES GRALS. D'ESTRUCTURA
5,00%
1.952,11
TOTAL
HORES
DE DISPONIBILITAT
1.710,00
El COST DE DISPONIBILITAT és aquell cost Assegurances
que suportarà l'empresa pel treballador, un cop s'ha deduit, de les hores
TOTAL
HORES
DE DISPONIBILITAT
1.655,04
de treball laborables segons conveni, totes aquelles hores en que el treballador no presta el servei per motius
Direcció
d'absentisme, com per exemple dies de baixa per enfermetat, malaltia de familiars, etc.
Amortitzacions
Formació
PER ANY (no
DIES DE TASQUES COMPLEMENTÀRIES
DIES
Prevenció riscos laborals
INCREMENT DEL INCREMENT DEL
DIES
COST
DIES
DE TASQUES
COMPLEMENTÀRIES
varia al canviar les
FORMACIÓ
(dies)
3,896
Comunicacions
COST PER DIA COST
PER HORA
hores)
COORDINACIÓ
(dies)
3,896
Facturació,
comptabilitat
i RRHH
FORMACIÓ (dies)
10,000
--5,75 €
0,72 € COSTOS DE FORMACIÓ
DESCANSOS dies (20 min. per dia de presència) *
4,652
Altres
COORDINACIÓ (dies)
1,000
--0,57 €
0,07 € COSTOS DE COORDINACIÓ
DESPLAÇAMENTS (dies)
10,105
COST TOTAL = DIRECTES + INDIRECTES + GRALS.
40.994,29
DESCANSOS dies (15 minuts per dia de presència)
6,680
--3,84 €
0,48 € COSTOS DELS DESCANSOS
RISCOS LABORALS (dies)
0,390
DESPLAÇAMENTS (dies)
0,000
--- €
- € COSTOS DELS DESPLAÇAMENTS
TOTAL DIES DE TREBALL NO PRINCIPAL
22,940
BENEFICI INDUSTRIAL
6,00%
2.459,66
RISCOS LABORALS (dies)
0,375
0,22 €
0,03 € COSTOS DE RISCOS LABORALS
% DE DIES DE TREBALL NO EFECTIUS
10,25% --TOTAL COST DELS DIES DE TREBALL NO PRINCIPAL
TOTAL
DIES
NO PRINCIPAL
18,055
--10,38 € + BENEFICI
1,30 €INDUSTRIAL,
* Tant
solsDE
el TREBALL
personal amb
jornades de 6 o més hores.
DESP. TOTAL
ABANS D'IVA
43.453,95
% DE
DIES DE
TREBALL NO EFECTIUS
8,02%
DADES
AUXILIARS
% / MINUTS
Els dies de treball no efectius, en que el treballador fa activitats complementàries o auxiliars de l'activitat principal
PREVISTES
DE suposen
SERVEI
ANUAL
1.478,41
% PERSONAL AMB JORNADA DE 6 o + HORES
50,00%
o descansa o es HORES
desplaça entre
un servei i un altre,
un cost
per l'empresa que caldrà sumar al "COST
DE
- FORMACIÓ: 80 hores anuals.
DISPONIBILITAT"
per tal de trobar el cost per unitat de temps en que el treballador ha prestat l'activitat principal
PERÍODE DE DESCANS (minuts)
20
- COORDINACIÓ: 8 hores anuals
per la qual ha estat contractat: EL COST DE TREBALL EFECTIU
% TEMPS
I MIN.estimació
DIARISdeDEDICATS
A DESPLAÇ.: 5%
23,1
COST PER HORA DE SERVEI, ABANS D'IVA
29,39
- RISCOS
LABORALS:
3 hores anuals

IMPREVISTOS (enfermetat, etc.)

9,250

---

ALTRES IMPREVISTOS

0,000

---

- €

TEMPS CARREGABLE
10,00%
2,94
DISTRIBUCIÓIVA
DE LES HORES
DISTRIBUCIÓ DEL
COST
DIES I HORES DE TREBALL PRINCIPAL
DIES / HORES
5%
5%
8%
8%
DIES DEDICATS A LA TASCA PRINCIPAL
192,00
COST PER HORA DE SERVEI, IVA INCLÒS
32,33
DADES
AUXILIARS
% / MINUTS
HORES
DEDICADES A LA TASCA PRINCIPAL
1.478,41
ABSENTISME
ABSENTISME
% PERSONAL
AMB
JORNADA
DE
6
o
+
HORES
*
100%
% DE DIES EFECTIUS TREBALLATS RESPECTE ALS NOMINALS
85,75%
TASQUES COMPLEMENTÀRIES
TASQUES COMPLEMENTÀRIES
DISTRIBUCIÓ DE LES HORES LABORABLES
4,00%
PERÍODE DE DESCANS (minuts)
15
TASQUES PRINCIPALS
10,25%
El COST CARREGABLE o DE TRBALL PRINCIPAL O EFECTIU es calcula TASQUES PRINCIPALS
MINUTS
DIARIS
DE DESPLAÇAMENTS
0 (sou +
dividint
la despesa
directa total a suportar pel treballador
87%
87%
ABSENTISME
seguretat social a càrrec de l'empresa) entre el temps carregable (en
anys, dies o hores).
DIES / HORES
PER ANY
PER DIA
PER HORA COST
DIES I HORES DE TREBALL PRINCIPAL
TASQUES
COMPLEMENTÀRIES
D'aquesta manera el cost carregable o cost pel treball efectiu o principal
DIES DEDICATS A LA TASCA PRINCIPAL
195,70
24.050,71 €
122,90 €
15,36 € COST TREBALL PRINCIPAL O EFECTIU
incorpora tant les despeses del temps dedicat al treball efectiu com el
85,75%
PRINCIPALS
TEMPSl'empresa per les hores
HORES
A LA TASCA
PRINCIPAL o el dedicat
1.565,56
El COST PEL TREBALL TASQUES
EFECITU equival
al cost queOsuporta
dedicades directament a la tasca
cost DEDICADES
del temps suportat
per l'absentisme
a tasques

complementàries.

% DE DIES EFECTIUS TREBALLATS RESPECTE ALS NOMINALS

86,98%

específica del seu lloc CARREGABLE
de treball, sense comptar les hores dedicades a formació, coordinació, descans i altres, que
tot i formar part de la seva jornada de treball no estan dedicades al servei en concret.

Els imports que figuren en aquest estudi són estimacions que pretenen representar una realitat diversa i per tant cal considerar -los orientatius, ja que el seu valor
definitiu depèn de l'organització interna de cada empresa o entitat.
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ANNEX II - PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR
ESTIMAT DEL CONTRACTE
El pressupost base de licitació, es defineix a l’article 100.1 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, com el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de
contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, llevat de disposició en contra.
En el moment d’elaborar-lo, s’ha tingut cura de que sigui adequat als preus del mercat. A l’hora, al tractar-se
d’un contracte en què el cost dels salaris de les persones ocupades per a la seva execució formen part del
preu total del contracte, en el càlcul del pressupost base de licitació ha tingut en compte, de manera
desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professional, els costos salarials estimats a partir del
conveni laboral de referència.
Un cop determinats els preus de les diferents prestacions que composen el servei, el pressupost base de
licitació es detalla al quadre següent:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Creació de la pàgina web
3 anys de manteniment

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pressupost base de licitació

IMPORT ABANS
D'IVA

TIPUS
D'IVA

IMPORT IVA
INCLÒS

14.180,21 €

21,00%

17.158,05 €

8.029,95 €

21,00%

9.716,24 €

22.210,16 €

26.874,29 €

El pressupost base de licitació desgranat segons les els diferents tipus de cost definits a l’apartat 7 és el
següent:

PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ PER TIPUS DE
DESPESES

MANTENIMENT,
DESENVOLUP.
SUPORT TÈCNIC
WEB
I ALTRES

TOTAL

COSTOS DIRECTES

7.962,83

4.509,18

12.472,01

COSTOS INDIRECTES

3.981,42

2.254,59

6.236,01

DESPESES ESTRUCTURALS

1.433,31

811,65

2.244,96

802,65

454,53

1.257,18

14.180,21

8.029,95

22.210,16

2.977,84

1.686,29

4.664,13

17.158,05

9.716,24

26.874,29

BENEFICI INDUSTRIAL
DESPESA TOTAL ABANS D'IVA
IVA (21%)
DESPESA TOTAL IVA INCLÒS
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El valor estimat del contracte, es defineix a l’article 101.1 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, en el cas dels contractes d’obres, subministraments i serveis, com l’import total, sense
incloure l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les estimacions de l’òrgan de contractació.
En el càlcul del valor estimat s’han de tenir compte, com a mínim, a més dels costos derivats de l’aplicació de
les normatives laborals vigents, altres costos que es derivin de l’execució material dels serveis, les despeses
generals d’estructura i el benefici industrial. Així mateix, s’han de tenir en compte:
a) Qualsevol forma d’opció eventual i les pròrrogues eventuals del contracte.
b) Quan s’hagi previst abonar primes o efectuar pagaments als candidats o licitadors, la seva quantia.
c) En cas que, de conformitat amb el que disposa l’article 204, s’hagi previst en el plec de clàusules
administratives particulars o en l’anunci de licitació la possibilitat que el contracte sigui modificat, s’ha
de considerar valor estimat del contracte l’import màxim que aquest pugui assolir, tenint en compte la
totalitat de les modificacions a l’alça previstes.
En els contractes de serveis i de concessió de serveis en què sigui rellevant la mà d’obra, en l’aplicació de la
normativa laboral vigent a què es refereix el paràgraf anterior s’han de tenir especialment en compte els costos
laborals derivats dels convenis col·lectius sectorials aplicables.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Creació de la pàgina web

IMPORT ABANS D'IVA
14.180,21 €

3 anys de manteniment

8.029,95 €

Modificat (20%)10

4.442,03 €

Total del valor estimat del contracte (IVA exclòs)

26.652,19 €

10

Atès que en aquest moment encara no es disposa del preu inicial del contracte, entès aquest com el preu d’adjudicació, el càlcul de
l’import de les modificacions previstes a l’article 204 de la LCSP està basat en el pressupost base de licitació, sens perjudici de que quan
les modificacions hagin de produir-se efectivament, en la fase d’execució del contracte, hagin d’ajustar-se de manera que respectin el
límit fixat legalment, que és del 20% del preu inicial, sempre i quan en els plecs de clàusules administratives particulars s’hagi advertit
expressament aquesta possibilitat.
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ANNEX III – COST DELS MODIFICATS
Atesa la possibilitat de fer modificacions del contracte establerta al plec de clàusules administratives i d’acord
amb el que estableix l’article 204 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es fan
els càlculs següents destinats a valorar les modificacions que es puguin dur a terme:
a) Es considera que les modificacions es faran amb la mateixa estructura de categories professionals i
els mateixos criteris utilitzats per la creació de la pàgina web. Així doncs, es pot calcular el cost per
hora de creació o modificació de la web segons el detall del quadre següent:

MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB
COSTOS DIRECTES DE PERSONAL
Gestor de projectes
Programador, dissenyador web
TOTAL

24,51
HORES
0,30
0,70
1,00 €

PREU SUBTOTAL
25,95 €
7,79 €
23,88 €
16,72 €
24,51 €

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

COSTOS INDIRECTES (MATERIALS I DESP.GRALS.FABRICACIÓ) 50,00%
Aplicacions i programes informàtics
Llicències
Servidors
Altres (resta d'estructura tecnològica)
COSTOS DIRECTES MÉS INDIRECTES
DESPESES GRALS. D'ESTRUCTURA
Assegurances
Direcció
Amortitzacions
Formació
Prevenció riscos laborals
Comunicacions
Facturació, comptabilitat i RRHH
Altres
COST TOTAL = DIRECTES + INDIRECTES + GRALS.

12,00%

BENEFICI INDUSTRIAL

6,00%

4,41

2,47
43,65

21,00%

COST DEL SERVEI, IVA INCLÒS

36,77

41,18

DESP. TOTAL + BENEFICI INDUSTRIAL, ABANS D'IVA
IVA

12,26

9,17
52,82

b) Si tenim en compte que l’import màxim legal dels modificats és del 20% del valor estimat del
contracte, en resulta un total màxim del conjunt dels modificats que es poden a realitzar de
4.442,03 euros, abans d’IVA.
c) Obtingut l’import màxim dels modificats i el seu cost per hora, es pot fer una estimació de les
hores màximes que es poden dedicar fer modificacions:
4.442,03 euros
= 101,76 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠
43,65 euros/ℎ𝑜𝑟𝑎
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Per tant, el màxim d’hores totals destinades als modificats modificació o modificacions de la pàgina
web serà de 101,76 a un import màxim de 43,65 euros/hora abans d’IVA i de 52,82 euros/hora amb
l’IVA inclòs del 21%.
En qualsevol cas, els imports aquí indicats es veuran disminuïts en la mateixa proporció que
s’hagi fet la baixa del preu de licitació per part del contractista.

Joan Sala
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Granollers, 4 de novembre de 2021
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