D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CÀLCUL DEL VALOR
ESTIMAT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DEL CENTRE PROPI
CRAE EL CALAMOT, PER A L’ANY 2021
L’objecte d’aquest contracte és la prestació servei de neteja al Centre Residencial
d’Acció Educativa CRAE El Calamot a Cornellà de Llobregat, dependent de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
Les hores de servei requerides son 37,5 hores setmanals.
Costos de personal
Els costos de personal s’han obtingut en base a:
- Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya
(codi núm. 79002415012005).
- La jornada de caràcter general és de 40 hores setmanal durant la vigència del
Conveni, sent el seu còmput anual de 1.800 hores de treball efectiu.
Atès que s’ha calculat que es necessiten anualment 1.890 hores de servei, s’ha
comptabilitzat un cost de 1,05 professionals.
- Les taules salarials 2021: el salari mensual del personal operari del grup IV, nivell
4, netejador/a, és de 1.065,20 € (que inclou salari base de 882,34 € i plus conveni
de 182,86 €).
- El càlcul de les pagues segons conveni.
- L’increment d’aquest import brut és d’un 33 % a compte de la seguretat social.
- La previsió del cost de les substitucions de les vacances i possibles baixes és
d’un 10%.

Nº
Categoria
treballadors
Netejador/a
1,05
Substitucions
0,11
Total

Salari anual
15.941,74

Salari anual
total
16.738,83
1.673,88
18.412,71

SS 33%
5.523,81
552,38
6.076,19

Cost total
contracte
22.262,64
2.226,26
24.488,90

Despeses de funcionament
Els costos salarials són la part principal dels costos directes del contracte, els altres
costos directes que repercuteixen en el cost del contracte, d’acord amb el plec de
prescripcions tècniques, són les despeses de funcionament del servei, com el cost dels
estris i articles necessaris per a l’execució del servei de neteja: carros de neteja,
contenidors específics, dosificadors, aparells d’aspiració, detergents, productes per a
l’abrillantament, productes per a la restauració, el cost de subministrament i reposició de
consumibles com bosses de plàstic homologades, paper higiènic, paper eixugamans,
sabó de mans líquid, guants de nitril, davantals, mascaretes, ...
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Les despeses de funcionament han estat estimades en base al contracte menor per a
l’any 2020 (BE-2020-1524 Subministrament productes de neteja CRAE Calamot) per
aquest concepte.
Productes, estris, consumibles i equips de protecció individual: 6.598,58 €
D’acord amb el conveni s’ha tingut en compte també el cost de la roba de treball que
les empreses han de lliurar al treballador, almenys, dos equips de treball a l'any, cost
anual estimat en: 170,00 €.
Costos indirectes i benefici industrial
Per costos indirectes es comptabilitza el percentatge d’imputació de despeses generals
i costos estructurals de l’empresa de neteja (costos de gestió): serveis externs jurídics,
fiscals, laborals, mercantils i formació del personal, prevenció de riscos laborals i
vigilància de la salut, així com els guanys nets que pugui obtenir l’empresa.
S’ha fet una estimació d’un 2% pels costos indirectes i d’un 9% de benefici industrial.
Desglossament del cost anual del servei
El cost anual del servei quedaria desglossat de la manera següent:
Import
24.488,90 €
6.768,58 €
702,00 €
3.160,00 €
35.119,48 €

Costos de personal
Despeses de funcionament
Costos de gestió
Benefici
Total contracte

Percentatge
69,73%
19,27%
2,00%
9,00%
100,00%

Resultant un preu/hora de 18,58 € inclosos tots els conceptes (35.119,48 € / 1.890
hores de servei anuals).

El cost anual del contracte serà de 35.116,20 € (1.890 hores x 18,58 €/hora).

Import de licitació i valor estimat del contracte
D’acord amb el termini d’execució previst d’1 de juny del 2021, fins al dia 31 de desembre
de 2021.
Període 7 mesos: 1.117,50 hores
Preu hora: 18,58 €
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Pressupost del contracte

Import sortida
(IVA exclòs)

IVA

Import IVA

25.123,41 €

20.763,15 €

21%

4.360,26 €

El valor estimat del contracte és de 126.111,75 € que comprèn:
L’import del contracte inicial: 20.763,15 €, sense IVA
L’import màxim de les pròrrogues previstes: 105.348,60 €, sense IVA, referit a 3 anys.

Rosa Maria Pérez i Girbent
Subdirectora General d’Atenció a la Infància i Adolescència
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