ANNEX 2

LOT 1

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
En relació al pressupost base de licitació del contracte de serveis anomenat “SERVEIS
ESPECIALITZATS A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES”, es fa constar que el
desglossament és el que a continuació es detalla, en compliment de la previsió establerta a l’article
100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i dels Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer:
LOT 1: Assessorament jurídic

Import IVA inclòs

a) Costos directes 1
Costos salarials

27.445,82€

Complement per dedicació extraordinària
TOTAL SUMA COSTOS DIRECTES

27.445,82€

b) Costos indirectes 2
Despeses generals d'estructura 2%

548,92€

Benefici industrial 5%
TOTAL SUMA COSTOS INDIRECTES
TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (costos directes + costos indirectes)

1.372,29€
1.921,21€
29.367,03€

Desglossament costos salarials, si s’escau:

Conveni col·lectiu que s‘ha pres com a referència:
No disposant d’un preu de mercat establert ni de cap conveni col·lectiu sectorial, el preu s’ha determinat en
base al preu que ha assolit la prestació del servei en períodes anteriors
(Aquesta indicació no prejutja el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.)

1

Categoria professional

Retribució salarial anual(sense iva)

Professional de l’àmbit jurídic (advocacia)

22.682,50€

Nombre de treballadors/es
per lot
2

Són costos directes aquells que s’associen al producte o servei de forma clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment, com per
exemple: matèries primeres, mà d’obra directa.
2
Són costos indirectes aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, servei o centre de cos, com per exemple la ma
d’obra indirecta, els costos de producció, els costos comercials, d’administració i financers.

ANNEX 2

LOT 2

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
En relació al pressupost base de licitació del contracte de serveis anomenat “SERVEIS
ESPECIALITZATS A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES”, es fa constar que el
desglossament és el que a continuació es detalla, en compliment de la previsió establerta a l’article
100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i dels Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer:

LOT 2: Atenció terapèutica corporal

Import IVA inclòs

a) Costos directes 3
Costos salarials

14.229,60€

Complement per dedicació extraordinària
TOTAL SUMA COSTOS DIRECTES

14.229,60€

b) Costos indirectes 4
Despeses generals d'estructura 2%

284,59€

Benefici industrial 5%

711,48€
996,07€

TOTAL SUMA COSTOS INDIRECTES
TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (costos directes + costos indirectes)

15.225,67€

Desglossament costos salarials, si s’escau:
Contempla el càlcul proporcional segons hores i conveni, incloent complements per dedicació extraordinària
(accions, activitats, etc., fora de la jornada laboral).
Conveni col·lectiu que s‘ha pres com a referència:
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)
(Aquesta indicació no prejutja el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.)

3

Categoria professional

Retribució salarial anual(sense iva)

Personal de l’àmbit de les teràpies
corporals

11.760.00€

Nombre de treballadors/es
per lot
1

Són costos directes aquells que s’associen al producte o servei de forma clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment, com per
exemple: matèries primeres, mà d’obra directa.
4
Són costos indirectes aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, servei o centre de cos, com per exemple la ma
d’obra indirecta, els costos de producció, els costos comercials, d’administració i financers.

ANNEX 2

LOT 3

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
En relació al pressupost base de licitació del contracte de serveis anomenat “SERVEIS
ESPECIALITZATS A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES”, es fa constar que el
desglossament és el que a continuació es detalla, en compliment de la previsió establerta a l’article
100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i dels Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer:

LOT 3: Teràpia emocional grupal
a) Costos directes

Import IVA inclòs

5

Costos salarials

8.481,31€

Complement per dedicació extraordinària
TOTAL SUMA COSTOS DIRECTES
b) Costos indirectes

8.481,31€

6

Despeses generals d'estructura 2%

169,62€

Benefici industrial 5%
TOTAL SUMA COSTOS INDIRECTES
TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (costos directes + costos indirectes)

424,07
593,69
9.075€

Desglossament costos salarials, si s’escau:
Contempla el càlcul proporcional segons hores i conveni, incloent complements de per dedicació
extraordinària (accions, activitats, etc., fora de la jornada laboral).
Conveni col·lectiu que s‘ha pres com a referència:
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)
(Aquesta indicació no prejutja el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.)
Nombre de treballadors/es
Categoria professional
Retribució salarial anual(sense iva)
per lot
Professional en psicologia
23.023,84 €
1

5

Són costos directes aquells que s’associen al producte o servei de forma clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment, com per
exemple: matèries primeres, mà d’obra directa.
6
Són costos indirectes aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, servei o centre de cos, com per exemple la ma
d’obra indirecta, els costos de producció, els costos comercials, d’administració i financers.

