ALLOTJAMENT URGENT
Estudi de costos

Índex
DADES GENERALS .......................................................................................................................... 2
NECESSITATS ................................................................................................................................. 3
ANTECEDENTS HISTÒRICS ......................................................................................................... 3
SITUACIÓ ACTUAL ..................................................................................................................... 3
PRESSUPOST MÀXIM ESTIMATIU .................................................................................................. 4
XIFRES GLOBALS LICITACIÓ ........................................................................................................... 5
DESAGREGACIÓ DELS COSTOS ...................................................................................................... 6
PERSONAL.................................................................................................................................. 6
ALTRES COSTOS DIRECTES......................................................................................................... 7
BENEFICI INDUSTRIAL ................................................................................................................ 7
LLOGUER ALLOTJAMENTS ......................................................................................................... 7
CONCLUSIONS ............................................................................................................................... 8

Àrea de Drets Socials i Educació

Departament d’Avaluació de Programes

ESTUDI DE COSTOS ALLOTJAMENT URGENT

DADES GENERALS
L’Àrea de Drets Socials i Educació de l’ Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, vol posar en
marxa un programa d’allotjament en hotels, per un costat per persones o famílies en situació
de risc i necessitat social com conseqüència de la pèrdua temporal de l’habitatge habitual ja
sigui per sinistre, desallotjament (casos d’habitatges ruïna o desnonaments), conflictes
familiars ( maltractaments, expulsions de la llar habitual, etc.) o la carència d’allotjament per
unes situacions sobrevingudes i temporals, i per l’altre, per persones sense llar en situació de
risc i vulnerabilitat social.
Aquesta situació estructural s’ha vist empitjorada per les conseqüències indirectes de la
pandèmia de COVID sobre l’economia,, que ha provocat una caiguda generalitzada i un
empitjorament de l’accés a l’habitatge de molts habitants del municipi que han vist reduir-se o
eliminar el seu poder adquisitiu.
Les situacions a atendre son els casos en els que des del servei d’atenció primària de la Àrea de
Drets Socials i Educació es valora que existeix una situació de desprotecció com a
conseqüència de que persones/famílies no tinguin habitatge, s’ofereix als interessats un
allotjament amb el fi de respondre aquesta situació de necessitat bàsica. D’aquesta forma es
proporcionaren a les persones que es trobin en aquesta situació, places en centres hotelers on
pernoctar. D’aquesta forma es pretén respondre a:
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Situacions d’urgència (situacions produïdes per un fet no previst o provocades davant
de carència d’allotjament)
Situacions en les que de forma planificada es valora que es el recurs adequat en base
al diagnòstic inicial de la situació.
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NECESSITATS
En primer lloc s’han determinat les necessitats treballant conjuntament amb el servei tècnic
de l’àrea. Aquestes són les dades històriques dels darrers anys i les projectades per a 2021, en
base a un escenari pessimista sobre la situació actual.

ANTECEDENTS HISTÒRICS
Hi ha un gran creixement d’aquestes necessitats, explicat per diverses raons. Arrel de la crisi de
2008, que principalment va ser immobiliària, va esclatar la bombolla dels preus de les llars i
van créixer els requisits a l’hora d’accedir al finançament bancari. En general, els crèdits van
veure’s restringits per unes normes molt més exigents i uns tipus d’interès molt més alts
impulsats per l’euríbor i el reordenament bancari. No tan sols es va produir un important
procés d’impagaments d’hipoteques sinó que, alhora, es va generar un desmesurat augment
del preu dels lloguers, creant una segona bombolla. Aquesta circumstància ha fet que els
llogaters no puguin cobrir amb el seu poder adquisitiu els preus de mercat dels lloguers actuals
i incorren en impagaments, fins a finalment ser desnonats. Com a segona onada de
conseqüències, s’ha vist un creixement paral·lel de pisos ocupats i s’han creat màfies entorn
el seu mercat negre. Els habitants d’aquests pisos també pateixen desnonaments al final dels
processos judicials que els resolen.

SITUACIÓ ACTUAL
Tot i que aquests allotjaments són temporals, molt freqüentment la reubicació de les famílies
mitjançant la mesa d’emergència és difícil i triga a fer-se efectiva, ja que el parc de pisos
públics és realment escassa.
Com a dada il·lustrativa, al tancament de gener de 2021 el balanç ha sigut el següent:


43 persones ateses des de serveis socials i 302 nits/habitacions:
-

75 Habitacions individuals
44 Habitacions dobles:
58 Habitacions triples:

-

31 Habitacions quàdruples
94 Habitacions quíntuples:
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PRESSUPOST MÀXIM ESTIMATIU
A continuació s’enuncien les necessitats previstes, com a punt de partida del contracte i base
econòmica per a les ofertes de les empreses licitadores, el qual es desagrega al llarg dels puts
següents:


Règim habitacions/nits previstes anuals:

Règim d'allotjament

Allotjament (1 persona)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
Allotjament (2 persones)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
Allotjament (3 persones)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
Allotjament (4 persones)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
Allotjament (5 persones)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
TOTAL
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Nº nits
previstes

500,00
400,00
400,00
300,00
500,00
400,00
400,00
300,00
500,00
400,00
400,00
400,00
500,00
400,00
400,00
300,00
500,00
400,00
400,00
350,00
8.150,00
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PRESSUPOST MÀXIM ESTIMATIU
Cost personal (salaris i seguretat social)
Cost habitacions
Costos directes
Benefici empresarial
Altres costos (software, gestió administrativa, etc.)
Costos indirectes
Base imposable
IVA (21%)
Total

66.481,48 €
718.000,00 €
784.481,48 €
7.977,78 €
33.240,74 €
41.218,52 €
825.700,00 €
173.397,00 €
999.097,00 €

XIFRES GLOBALS LICITACIÓ
Segons les xifres globals del pressupost de licitació, i en base al tipus i numero
d’habitacions/nits d’allotjaments, els preus màxims de sortida per a la licitació són els
següents:

Règim d'allotjament

Allotjament (1 persona)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
Allotjament (2 persones)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
Allotjament (3 persones)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
Allotjament (4 persones)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
Allotjament (5 persones)
Allotjament I esmorzar
MP

Preu màxim lloguer
diari (sense IVA ni
cost gestió)

45,00 €
48,00 €
55,00 €
65,00 €
55,00 €
61,00 €
75,00 €
95,00 €
65,00 €
74,00 €
95,00 €
125,00 €
75,00 €
87,00 €
115,00 €
155,00 €
90,00 €
105,00 €
140,00 €

Cost de gestió
(15%)

6,75 €
7,20 €
8,25 €
9,75 €
8,25 €
9,15 €
11,25 €
14,25 €
9,75 €
11,10 €
14,25 €
18,75 €
11,25 €
13,05 €
17,25 €
23,25 €
13,50 €
15,75 €
21,00 €

Nº nits
previstes

500,00
400,00
400,00
300,00
500,00
400,00
400,00
300,00
500,00
400,00
400,00
400,00
500,00
400,00
400,00
300,00
500,00
400,00
400,00

Total despesa gestió
(sense IVA)

3.375,00 €
2.880,00 €
3.300,00 €
2.925,00 €
4.125,00 €
3.660,00 €
4.500,00 €
4.275,00 €
4.875,00 €
4.440,00 €
5.700,00 €
7.500,00 €
5.625,00 €
5.220,00 €
6.900,00 €
6.975,00 €
6.750,00 €
6.300,00 €
8.400,00 €
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PC
TOTAL

190,00 €

28,50 €

350,00

9.975,00 €

1.815,00 €

272,25 €

8.150,00

107.700,00 €

DESAGREGACIÓ DELS COSTOS
Els costos de la intermediació són les despeses de personal (CD), els altres costos i el benefici
empresarial. Els costos de les habitacions només els repercuteix i no són susceptibles d’estudi
en profunditat.

PERSONAL
El cost del personal de la gestió s’ha determinat en base al Convenio colectivo laboral de
ámbito estatal para el sector de agencias de viajes (códi núm. 99100075122018) i el IV Acuerdo
para el Empleo y la Negociación Colectiva para los años 2018, 2019 y 2020.
Per calcular el cost del personal s’ha tingut en compte les següents peculiaritats del servei, les
quals afecten especialment el contracte, en un supòsit de màxims:
 Categoria professional Nivell 7 :
Sou mensual 1.461,18 € per a jornada completa (Taules salarials 2018 actualitzades a
un 3%) La dedicació estimada és de 4.379,86hores anuals, i precisarà de diverses
persones (dues persones a jornada completa i una a mitja jornada, com a mínim,
aproximadament)
La seguretat social s’ha estimat en un 30% del salari brut.
El resultat final d’aquesta partida és el següent:
Total Cost personal
Salari personal
Seguretat social
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66.481,48 €
51.139,60 €
15.341,88 €
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ALTRES COSTOS DIRECTES
El total de despesa anual per a aquest concepte és 33.240,74 € . La partida es composa de
les despeses estructurals, per les tasques de d’administració de l’empresa contractista. Més
concretament, els costos contemplats en aquest epígraf son: assegurances, gestió de personal,
tasques administratives internes, gestió fiscal, legal, comptable i coordinacions , així com
d’altres de naturalesa anàloga, que siguin necessàries i imprescindibles per a la realització
d’aquest servei.

BENEFICI INDUSTRIAL
El benefici de l’empresa licitadora s’han fixat en un percentatge del 8% sobre el cost suportat
de la gestió de despesa, resultant l’import de
7.977,78 € anuals, com a retribució del
contractista. S’ha de tenir en compte que la pròpia gestió del servei és un avantatge per al
contractista, ja que s’assegura la intermediació d’una cartera de demanda d’habitacions de
volum considerable, per la qual rebrà altres gratificacions per part de les empreses hoteleres.

LLOGUER ALLOTJAMENTS
En funció del tipus d’habitació, s’ha establert un preu màxim, d’acord amb els preus de mercat.
S’ha tingut en compte els marges habituals del sector i els determinats per a altres licitacions.
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CONCLUSIONS
Les xifres globals finals són les següents:

Pressupost licitació per a 1 any (sense IVA)
IVA total període (21%)
Pressupost màxim estimatiu per a 1 any(amb IVA)

825.700,00 €
173.397,00 €
999.097,00 €

El VEC final per a la licitació (IVA exclòs)és el següent: 825.700,00 €
Pressupost max. estimatiu

825.700,00 €

Pròrrogues
-

Modificació
-

Santa Coloma de Gramenet, 18 de maig de 2021

Economista
Departament d’Avaluació de Programes
Àrea de Drets Socials i Educació
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