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Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació i valor estimat del contracte
relatiu al contracte de Desinfecció a les escoles municipals durant els casals d'estiu de
l'any 2021
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. Objecte del contracte
Desinfecció als centres on es realitzen activitats i casals d’estiu durant el període comprés
entre l’1 de juliol i al 12 de setembre de mesura d’actuació per la Covid19.
2. Durada del contracte
La durada del contracte s’estableix entre el l’1 de juliol i al 12 de setembre segons el calendari
de previsió d’obertura dels equipaments i especificat en el plec de prescripcions tècniques.
3. Pressupost de licitació
a) Preu unitari del servei
El càlcul del preu unitari del servei s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i
indirectes.
Costos Directes
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: conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya per
als anys 2017 a 2021. Codi núm. 79002415012005
Segons conveni s’estableix un preu unitari per la categoria professional de netejador/a de 14,89
€/h. S’especifica el desglossament a continuació:

Concepte

Import

Sou segons conveni any 2021
Cost Seg. Social 33,50%
Diversos 10%

15.941,86
5.340,52
2.128,24

absentisme 14,50%
TOTAL

3.394,54
26.805,16

Cost/h:
material (6%)
TOTAL COSTOS DIRECTES

14,89 €/h
0,89 €
15,78 €
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Costos Indirectes

Concepte

Import

Despeses Generals 13% s 15,78 €
Benefici industrial 6% s 17,83 €

2,05
1,07
Preu /h

18,90

Segons conveni s’estableix un preu unitari per la hora de desinfecció en festiu i per la categoria
professional de netejador/a de 17,89 €/h. S’especifica el desglossament a continuació:

Concepte
Sou segons conveni any 2021
(festiu)
Cost Seg. Social 33,50%

Import
19.146,34
6.414,02

Diversos 10%

2.556,04

absentisme 14,50%

4.076,88
TOTAL

32.193,28

Cost/h festiu
material (6%)
TOTAL COSTOS DIRECTES

17,89 €
1,07 €
18,96 €

Costos Indirectes

Concepte

Import

Despeses Generals 13% s 18,96 €
Benefici industrial 6% s 21,42 €

2,46 €
1,29 €

Preu /h festiu

22,71

b) Pressupost anual màxim estimatiu
Lot 1: Desinfeccions Escoles d’infantil i primària, Escola de música i Escoles Bressol
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet
l’Ajuntament, és el de 21.473,99 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent 17.747,10 €,
pressupost net i 3.726,89 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %.
Aquest pressupost s’ha obtingut tenint en compte les hores de servei que es preveu s’hauran
de realitzar segons calendari previst d’obertura dels centres i que s’estima seran 939 h
Lot 2: Desinfeccions dels casals i activitats programades pel servei d’Esports i de Cultura
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet
l’Ajuntament, és el de 32.934,63 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent 27.218,70 €,
pressupost net i 5.715,93 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %.
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Aquest pressupost s’ha obtingut tenint en compte les hores de servei que es preveu s’hauran
de realitzar segons calendari previst d’obertura dels centres i que s’estima seran 1332 hores de
desinfecció i 90 hores extres.
Concepte

Lot 1

Lot 2

Import anual

Preu base de licitació

17.747,10 €

27.218,70 €

44.965,80 €

IVA (21%)

3.726,89 €

5.715,93 €

9.442,82 €

Total

21.473,99 €

32.934,63 €

54.408,62 €

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.

Pressupost base de licitació (sense IVA)

44.965,80 €

Possible pròrroga

0

Possibles modificacions

0

Total valor estimat del contracte

44.965,80 €
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