ANNEX I. Model estudi de costos
1) Dades generals del servei de menjador
Nombre de dies lectius:
Mitjana d'alumnes (total menús cuinats)
Mitjana d'alumnes escola
Mitjana d'alumnes Educació secundària obligatòria (inclou els esporàdics):
Mitjana d'alumnes NEE (inclou els esporàdics):
Nombre d'alumnes usuaris (total menús cuinats
Previsió nombre de menús:
Previsió alumnes espai de migdia
NIF empresa que presta el servei de menjador escolar:
Tipus de servei:
Codi del centre:

176
231,5
212
0
0
40744
37312
Nom empresa:
Cuina Pròpia
ESCOLA SANTA EULALIA

1) Despeses "plat a taula"
1.1) Despeses de personal "plat a taula"

Grup professional
Nre. de personal per grup professional
Nre. d'hores per dia persona *

Cuiner/a

Ajudant/a de
cuina

Ajudant/a de
cuina

1
7,5

1
6,5

1
6

total hores/dia
20

* En cas que hi hagi personal amb diferent horari en el mateix grup professional, caldrà fer un promig per establir el nombre d'hores.

Informació de la despesa total. Costos anuals**
Sou brut anual amb pagues
Cost Seguretat social anual
Vestuari cost anual
Prevenció de riscos

22.025,78 €

17.673,70 €

14.159,25 €

22.025,78 €

17.673,70 €

14.159,25 €

...
Total:
** Les quanties d'aquest apartat corresponen a les despeses totals per a cada grup professional.

1.2) Despeses d'aliments i altres inherents al servei de menjador escolar, que no corresponguin a despeses de personal "plat a taula".
Cost anual
59.078,80 €
4.889,28 €
2.118,69 €

Matèria primera alimentària
Altres subministraments (no aliments)
Manteniment i reposició estris
Amortització d'inversions
...
...
Gestió empresarial (inclou benefici i altres despeses d'estructura)
Total:

15.482,72 €
81.569,49 €

Cost unitari
1,45 €
0,12 €
0,06 €
- €
- €
- €
0,38 €
2,01 €

Inclou despeses estructura, benefici industrial i marge comercial.
Aquest cost es distribueix 0,38 amb cuina + 0,28 amb
monitoratge

Resum despeses de personal i cost mitjà unitari per alumne/dia del plat a taula
Cuiner/a
Ajudant/a de cuina
Personal neteja
Despeses àmbit 1.2
IVA 10%

22.025,78 €
17.673,70 €
14.159,25 €
81.569,49 €
13.542,82 €
Total cost "plat a taula":

Cost unitari
0,54 €
0,43 €
0,35 €
2,00 €
0,33 €
3,66 €

2) Despeses monitoratge
Grup professional
Nre. de personal per grup professional
Nre. d'hores per dia persona *

Monitor/a
11
2,5

Coordinador/a
1
2,5

* En cas que hi hagi personal amb diferent horari en el mateix grup professional, caldrà fer un promig per establir el nombre d'hores.

Informació de la despesa total. Costos anuals**
Sou brut anual amb pagues
Cost Seguretat social anual
Vestuari cost anual
Prevenció de riscos
...
...
Gestió empresarial (inclou benefici i altres despeses d'estructura)
Total:

76.281,78 €

8.081,80 €

76.281,78 €

8.081,80 €

Resum despeses de personal i cost mitjà unitari per alumne/dia del plat a taula
Monitor/a
Coordinador/a
Costos de gestió

76.281,78 €
8.081,80 €
10.447,36 €
Total cost monitoratge:

Preu total proposat del servei de menjador escolar per alumne/dia:
S'ha tingut en compte un increment salarial dels treballadors d'1,5% en el total dels tres anys.

Cost unitari
2,04 €
0,22 €
0,28 €
2,54 €

6,20 €

Inclou despeses estructura, benefici industrial i marge comercial.
Aquest cost es distribueix 0,38 amb cuina + 0,28 amb
monitoratge

ANNEX I. Model estudi de costos
1) Dades generals del servei de menjador
Nombre de dies lectius:
Mitjana d'alumnes (total menús cuinats)
Mitjana d'alumnes escola
Mitjana d'alumnes Educació secundària obligatòria (inclou els esporàdics):
Mitjana d'alumnes NEE (inclou els esporàdics):
Nombre d'alumnes usuaris (total menús cuinats
Previsió nombre de menús:
Previsió alumnes espai de migdia
NIF empresa que presta el servei de menjador escolar:
Tipus de servei:
Codi del centre:

176
19,5
19,5
0
0
19,5
3432
3432
Nom empresa:
De Santa Eulalia
ESCOLA LILLET A GUELL

Càtering

1) Despeses "plat a taula"
1.1) Despeses de personal "plat a taula"
Ajudant/a de
cuina

Cuiner/a

Grup professional
Nre. de personal per grup professional
Nre. d'hores per dia persona *

Servei Neteja

* En cas que hi hagi personal amb diferent horari en el mateix grup professional, caldrà fer un promig per establir el nombre d'hores.

Informació de la despesa total. Costos anuals**
Sou brut anual amb pagues
Cost Seguretat social anual
Vestuari cost anual
Prevenció de riscos

...
Total:

-

€

-

€

-

€

** Les quanties d'aquest apartat corresponen a les despeses totals per a cada grup professional.

1.2) Despeses d'aliments i altres inherents al servei de menjador escolar, que no corresponguin a despeses de personal "plat a taula".
Cost anual

€

Cost unitari
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

- €
- €
- €
- €
1.812,45 €
- €
Total cost "plat a taula":

Cost unitari
- €
- €
- €
3,66 €
0,53 €
- €
4,18 €

Matèria primera alimentària
Altres subministraments (no aliments)
Manteniment i reposició estris
Amortització d'inversions
...
...
Gestió empresarial (inclou benefici i altres despeses d'estructura)
Total:

-

Resum despeses de personal i cost mitjà unitari per alumne/dia del plat a taula
Cuiner/a
Ajudant/a de cuina
Personal neteja
Despeses àmbit 1.2
Transport
IVA 10%

2) Despeses monitoratge
Grup professional
Nre. de personal per grup professional
Nre. d'hores per dia persona *

Monitor/a
1
1,5

Coordinador/a
1
4

* En cas que hi hagi personal amb diferent horari en el mateix grup professional, caldrà fer un promig per establir el nombre d'hores.

Informació de la despesa total. Costos anuals**
Sou brut anual amb pagues
Cost Seguretat social anual
Vestuari cost anual
Prevenció de riscos
...
...
Gestió empresarial (inclou benefici i altres despeses d'estructura)
Total:

4.160,82 €

12.273,44 €

4.160,82 €

12.273,44 €

Resum despeses de personal i cost mitjà unitari per alumne/dia del plat a taula
Monitor/a
Coordinador/a
Costos de gestió

4.160,82 €
12.273,44 €
617,76 €
Total cost monitoratge:

Preu total proposat del servei de menjador escolar per alumne/dia:
S'ha tingut en compte un increment salarial dels treballadors d'1,5% en el total dels tres anys.

Cost unitari
1,21 €
3,58 €
0,18 €
4,97 €

9,15 €

Dedicació setmana

Sou brut anual

12 pagues

cost empresa

Coordinador/a activitats
Monitor/ora d'educació en el lleure

37,5
37,5

100%
100%

18.493,24 €
15.868,39 €

1.541,10 €
1.322,37 €

28.664,52 €
24.596,00 €

Cuiner/a
Ajudant de cuina
Empleat/ada de neteja

37,5
37,5
37,5

100%
100%
100%

16.800,21 €
15.554,60 €
13.500,00 €

1.400,02 €
1.296,22 €
1.125,00 €

26.040,33 €
24.109,63 €
20.925,00 €

ESCOLA
Fixe discontinuu

10 mesos

ESCOLA SANTA EULALIA

Cost laboral

Cuiner/a
Ajudant de cuina
Empleat/ada de neteja

7,5
6,5
6

37,5
32,5
30

100%
87%
80%

26.040,33 €
20.895,01 €
16.740,00 €

21.700,27 €
17.412,51 €
13.950,00 €

+ Increment
1,5%
22.025,78 € (1)
17.673,70 € (1)
14.159,25 € (1)

Coordinador/a activitats
Monitor/ora d'educació en el lleure

2,5
2,5

12,5
12,5

33%
33%

9.554,84 €
8.198,67 €

7.962,37 €
6.832,22 €

8.081,80 € (1)
6.934,71 € (1)

4
1,5

20
7,5

53%
20%

15.287,75 €
4.919,20 €

12.092,06 €
4.099,33 €

12.273,44 € (2)
4.160,82 € (1)

10 mesos

LILLET A GUELL
Coordinador/a activitats
Monitor/ora d'educació en el lleure

(1) - Segons RESOLUCIÓ TSF/514/2019, de 26 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial del Conveni col·lectiu del sector
del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya
(2) - Segons conveni Consell Comarcal

