Desglossament de costos del pressupost i càlcul valor estimat del contracte
a) Criteris per a l’elaboració del pressupost
El pressupost d’aquesta licitació s’ha elaborat d’acord amb els següents criteris:
 S’ha considerat per al període 1 any


Per al càlcul del salari del personal, s’ha considerat la següent dedicació:
o 12 mesos de dedicació
o 21 dies hàbils cada mes
o 37,5 hores de jornada setmanal en el cas de la persona terapeuta ocupacional (B1)
o 25 hores de jornada setmanal en el cas de la persona auxiliar administrativa (D2)
o El conveni de la Generalitat de Catalunya per al personal laboral (VI Conveni)
o Estimació de la quota empresarial en un 33% per sobre de la retribució bruta del
treballador.



S’ha fet una estimació del 25% de despeses generals anuals i una quantitat fixa per al
manteniment, reposició o reparació de productes de suport de l’exposició de 2.000€.



El cost total anual és la suma del total de RRHH més les despeses generals i més el
manteniment, reposició i reparació de productes de suport de l’Exposició (sense IVA).

b) Desglossament de costos del pressupost

Salari brut
conveni
anual
(1)

Cost SSempresa
(33%)
anual
(2)

Cost brut
total any
(3)

24.624,50

8.126,09

32.750,59

A. Terapeuta
ocupacional
(37,5h/set.)
B. Auxiliar
Administratiu/va
(25h/set.)

11.297,79

3.728,27

Manteniment,
reposició,
reparació dels
Productes
suport de
l'Exposició
€

47.776,65

11.944,16

2.000,00

15.026,06

TOTAL ANUAL (sense IVA)

61.720,81€

trimestral x 4 (sense IVA)

15.430,20€

IVA al 21%

12.961,37€

TOTAL ANUAL + IVA

74.682,18€

trimestral x 4 + IVA

18.670,54€

c) Càlcul del valor estimat del contracte

Passeig del Taulat, 266-270
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Total RRHH
(3A + 3B)

Despeses generals
anuals:
(subministraments;
assegurances;
ofimàtica; material
activitats,
desplaçaments;
gestió, etc.)
25%

El contracte es planteja prorrogable 4 anys més per motius d’interès públic, sent per tant, el total
màxim de 5 anys, incloses les pròrrogues i sense modificacions previsibles.
VEC= 61.720,81 x 5 anys = 308.604,05€
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