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Informe justificatiu de preus de la licitació del servei de neteja
del centre Institut Pineda de Mar

GENERALITAT DE CATALUNYA

El pressupost base de licitació s’ha calculat tenint en compte els costos que es
detallen a continuació:
-

costos salarials del conveni laboral vigent del sector de la neteja
estimació de costos operatius d’explotació i supervisió
benefici industrial

En aquest sentit, s’han tingut en compte les següents variables:
-

m2/h a netejar del centre: 2500 m2
preu/h del personal netejador segons conveni regulador
dedicació horària de cada dia de treball i nombre de jornades laborals
càlcul en percentatges de materials de neteja, supervisió i organització dels
serveis i benefici industrial

Salari preu/hora
14
€ Preu/h IVA exclòs
16,94 € Preu/h IVA inclòs
Pressupost base de licitació:
31.973,76 € Preu/anual IVA exclòs
38.688,25 € Preu/anual, 21% IVA inclòs
L’import del pressupost base s’ha calculat:
-

Durada del contracte: de 9 de setembre de 2019 a 30 de juny de 2020
Horari: 12 hores de neteja diàries
Dies treballats: 183 dies que treballen els netejadors durant el contracte
Hores treballades : 2.196
Percentatge de materials de neteja, supervisió i organització dels serveis i
benefici industrial: 4%
Preu/mensual
3.197,37 € Preu/mensual IVA exclòs
3.868,82 € Preu/mensual 21% IVA inclòs (10 mesos l’any, del 9 de setembre al 30 de
juny))
No es preveuen pròrrogues
VEC: 31.973,76 euros IVA exclòs
Pineda de Mar, 29 de maig de 2019
Joan Carles Tagua Jiménez
Secretari del centre
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