D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CÀLCUL DEL VALOR
ESTIMAT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TALLER FORMATIU I MANTENIMENT
D’HORT, GRANJA I NETEJA DE BOSCOS AL CENTRE RESIDENCIAL
D’EDUCACIÓ INTENSIVA (CREI) ELS CASTANYERS, DE PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS, DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

L’objecte d’aquest contracte és un servei de taller formatiu i manteniment d’hort, granja
i neteja de boscos per al centre residencial d’educació intensiva (CREI) Els Castanyers,
ubicat al Camí de la Serra, s/núm. de Palau-Solità i Plegamans.
El taller tindrà un màxim de 8 places i consistirà en:
- La creació i manteniment d’una granja de petits animals (aus, conills...).
- La creació i manteniment d’un hort de verdures i hortalisses.
- La neteja i aprofitament de zones forestals i comunes del centre
El taller haurà de romandre en funcionament durant tot l’any, adaptant-se al calendari
escolar. Fora de les hores lectives el personal adscrit al servei s’encarregarà de les
tasques de de gestió (preparació i compra de material, programació, elaboració de
documentació, ...) i de mantenir els espais de l’hort i la granja.
1. Costos directes
a) Costos de personal
El servei haurà de comptar amb un professional responsable de l’activitat, a jornada
completa (38 hores/setmana) tot l’any, amb titulació de mestre de taller o equivalent,
això equival a 1.984 hores de servei anuals (52 setmanes + 1 dia (365 dies) x 38
hores/setmana), que en relació amb una jornada de 1.724 hores de treball afectiu,
segons Conveni, equival a 1,15 treballadors.
S’ha previst l’aplicació del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb
infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de
conveni núm. 79002575012007), que fins a la signatura d’un nou Conveni, manté la
seva vigència.
El desglossament dels costos salarials s’ha fet en base a aquestes dades, incrementant
aquests imports bruts un 33% a compte de la seguretat social que ha de pagar l’empresa
per als treballadors i preveient el cost de les substitucions de les vacances i possibles
baixes.
Els costos salarials són el 82,75% del preu del contracte.
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Nº
treballadors

Cost
mensual

Cost anual

SS 33%

Cost total
contracte

Sou base
Complement
CREI

1,15

1.716,84 €

27.660,64 €

9.128,01 €

36.788,65 €

1,15

154,85 €

2.494,85 €

823,30 €

3.318,15 €

Baixes i
substitucions

0,10

3.015,55 €

995,13 €

4.010,68 €

33.171,04 €

10.946,44 €

44.117,48 €

Total

b) Altres costos directes
Els costos salarials són la part principal dels costos directes del contracte, els altres
costos directes que repercuteixen en el cost del contracte, són les despeses de
funcionament del servei, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques: els materials,
les eines i l’utillatge, que inclou la roba de treball del personal, necessaris per al
desenvolupament de l’activitat.
En base a la memòria d’execució del servei de l’últim exercici finalitzat, presentada per
l’entitat adjudicatària, i al seguiment del servei, s’ha estimat un import aproximat de
1.600,00 euros anuals per aquests conceptes.
Aquests costos representen un 3% del preu del contracte.

2. Costos indirectes i benefici
a) Costos indirectes
D’altra banda s’han previst els costos indirectes: els serveis externs comptables, fiscals,
laborals, les despeses financeres i de formació del personal, la prevenció de riscos
laborals i la vigilància de la salut, així com els guanys nets que pugui obtenir l’empresa.
En base a la memòria econòmica del servei de l’últim exercici finalitzat presentada per
l’empresa adjudicatària del servei, s’ha calculat 4.400,00 que representen el 8,25% del
cost total del contracte. per aquests costos indirectes.
b) Benefici
Pel benefici industrial del s’ha calculat el 6%: 3.199,00 €.
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3. Desglossament del cost del pressupost

1.a) Costos de personal

44.117,48 €

1.b) Despeses de funcionament

1.600,00 €

2.a) Costos indirectes

4.400,00 €

2.b) Benefici brut

3.199,00 €

Cost anual

53.316,48 €

4. Desglossament del preu hora
Per tant, el servei objecte d’aquest contracte té un cost anual de 53.316,48 €, que dividit
entre les 1.984 hores anuals de servei que es requereixen, resulta un preu/hora de 26,87
€, inclosos tots els conceptes.
El preu /hora de servei quedaria desglossat d’acord amb la taula següent:
PREU HORA 26,87 €
Costos salarials
Despeses directes
Despeses indirectes
Benefici industrial
Total

82,75%
3%
8,25%
6%
100%

Aquests càlculs són a efectes d’establir el pressupost del contracte, sense que les
empreses hagin de confeccionar les seves ofertes pels mateixos imports i distribució.
En tot cas l’oferta ha de respectar el pressupost màxim i les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable

5. Càlcul del Valor estimat del contracte (VEC)
D’acord amb el termini d’execució previst des de l’1 de gener de 2022 fins el 31 de
desembre de 2022.
Preu hora
26,87 €
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Hores
1.984

Import sense IVA
53.310,08 €
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Pressupost del
contracte

Import sortida
(sense IVA)

58.641,09 €

53.310,08 €

IVA

Import IVA

10%

5.331,01 €

El valor estimat del contracte es de 266.550,40 € que comprèn:
L’import del contracte inicial: 53.310,08 €, sense IVA
L’import màxim de les pròrrogues previstes: 213.240,32 €, sense IVA, referit a 4 anys.

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