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ANNEX 7
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA i CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA
EL PARTICIPANT
Nom de la persona o de la raó social
amb
domicili al carrer
número
........................,
Codi
Postal
.........................
............................................................................... i amb NIF/ CIF

del

municipi

de

DECLARA que coneixent les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder concórrer
al procediment de CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SERVEI RELATIU AL
SERVEI D’ AJUDA A DOMICILI (SAD) A DIFERENTS MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL
VALLÈS OCCIDENTAL, i considera que està en situació de ser licitador del mateix.
A aquests efectes, fa constar
Que CONEIX el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que serveixen de base a aquesta convocatòria,
Que ACCEPTA incondicionalment les seves clàusules i,
Que REUNEIX totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’Administració.
I per això, formula oferta per a la prestació del “SERVEI D’ AJUDA A DOMICILI (SAD) A
DIFERENTS MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL”
a) Oferta econòmica, pels següents imports:


Preu hora de la prestació del Servei d’atenció a domicili ordinari
(laborables, jornada diürna de les 07:00h. fins a les 21:00h- jornada habitual de dilluns
a divendres, .-.......................................... euros/hora, essent l’IVA (..............%) d’import
............................ euros. Total amb IVA inclòs .......................................................
euros/hora.



Prestació del Servei d’auxiliar de la Llar
(laborables i jornada diürna de les 08:00h. fins a les 18:00h. (jornada habitual de dilluns
a divendres), .................................... euros/hora, essent l’IVA (...........%) d’import
............................ euros. Total amb IVA inclòs ............................................ euros/hora.



Preu hora de la prestació del Servei d’atenció a domicili en jornada de dissabtes,
diumenges, festius i nocturn,
................................
euros/hora, essent l’IVA
Carretera N-150, km. 15 - 08227 - Terrassa · Tel. 93 727 35 34
ccvoc@ccvoc.cat - http://www.ccvoc.cat/

Codi de Verificació
Servei
Expedient
Referència PAC
Quadre de Classificació

5R6G4H0E0T535T3V11TG
Serveis Jurídics
237/2021
Document 22936/2021
2.11.1. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
G1038. Expedients de concessió de serveis

(..........................................%) d’import ............................ euros. Total amb IVA inclòs
........................................................ euros/hora.


Preu hora de la prestació del Servei d’atenció a domicili - NPE (Necessitats de protecció
especial), ................................ euros/hora, essent l’IVA (..........................................%)
d’import
............................
euros.
Total
amb
IVA
inclòs
........................................................ euros/hora.



Servei del Banc de Dispositius de Suport a la Dependència, preu únic de
..................................... euros, IVA exclòs, essent l’ IVA d’ un ...................................%,
total preu amb IVA inclòs de ............................... euros per cada visita, lliurament de
material o recollida a domicili en dies laborables i jornada diürna de les 07:00h. fins a les
21:00h. (jornada habitual de dilluns a dissabte).

S’incorpora escandall de costos, d’acord amb l’annex 2 del PCAP
(*) Cal complimentar el document d’acord amb el preus de l’oferta.
Annex C. Proposta Escandall
SAD
Cost/ hora

€/hora

SALL
%

€/hora

%

Cost salarial SAD
Cost salarial atenció directa
Cost salarial atenció indirecta
- Temps desplaçament

- Hores no recuperables
- Descans
- Formació
- Absentisme
- Llicencies retribuïdes
- Coordinació
- Representació Sindical
- Altres
Cost salarial coordinació i administració
Cost generals

- Transport equip
- Telèfon equip
- Oficina
- Material de treball auxiliar
- Altres (assegurances, formació, etc.)
- Control Presencial

Costos suport serveis centrals
Costos financers
Subtotal
CANON

= 2%

Total
Total 4% IVA inclòs
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b) Millora de les condicions de treball del personal que executa el contracte:
(

) NO es compromet a implementar millora salarial.

(
) SÍ es compromet a implementar el següent increment, en el salari mensual brut, per a
tots els perfils professionals adscrits al servei per sobre de les taules salarials les taules
salarials vigents en cada moment per a cada una de les anualitats en què s’executi el
contracte.
(Escollir –en cas afirmatiu- una opció marcant amb una “X”)
Any 2022
(
(
(
(

)
)
)
)

Increment salarial d'0,5%.
Increment salarial d'un 1%
Increment salarial d'un 1,5%
Increment salarial d'un 2 % o més (en cas de ser superior especificar el

%).

Any 2023
(
(
(
(

)
)
)
)

Increment salarial d'0,5%.
Increment salarial d'un 1%
Increment salarial d'un 1,5%
Increment salarial d'un 2% o més (en cas de ser superior especificar el

%).

Cal annexar un quadre amb les categories professionals, amb el detall dels costos actuals i
l'increment proposat per a les anualitats 2022 i 2023, i orientativament, per a l’any 2024.
TAULA
SALARIAL
Coordinador/a
Tècnic
Coordinador/a
Gestió
Treballador/a
Familiar
Auxiliar Llar

€/ any brut
2021

€/ any brut
2022

€/ any brut
2023

€/ any brut
2024

20.797,17

22.460,82

22.573,12

22.685,99 €

16.637,76

17.968,78

18.058,62

18.148,92 €

16.234,65

17.533,78

17.621,45

17.709,56 €

13.918,17

15.031,63

15.106,79

15.182,32 €

Les millores salarials han de ser efectives a l'inici de la contractació i per als anys successius
s'haurà d'aplicar l'increment proposat en l'oferta inicial respecte de cadascuna de les taules
salarials previstes al Conveni col·lectiu d'aplicació

(data, signatura i segell de l’empresa)
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