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Informe justificatiu de preus de la licitació del servei de menjador del centre 
escolar Escola la Font de Manresa. 
El pressupost de licitació s’ha calculat tenint en compte els costsos que es detallen a 
continuació: 

- Costos salarials del conveni laboral vigent del sector d’hosteleria. 
- Estimació de costos operatius d’explotació i supervisió. 
- Benefici industrial. 

En aquest sentit, s’han tingut en compte sobretot les següents variables: 

- Preus unitaris màxims, en base al preu menú fixat anualment mitjançant Resolució 
del Departament d’Educació, en el qual es contempla un preu màxim per als usuaris 
habituals i esporàdics. 

L’import s’ha calculat en funció: 

 
- Determinació del preu: d’acord amb l’establert a la resolució que fixa el preu màxim 

de la prestació de servei de menjador escolar dels centres educatius de titularitat del 
Departament d’Educació per a cada curs escolar. 

- Valor estimat del contracte: 593.658,00 €, IVA exclòs 

625.146,30 €, IVA inclòs 

- Pressupost de licitació: 
Import màxim: 
197.886,00 € Preu/anual IVA exclòs 
208.382,10 € Preu/anual IVA inclòs 
 

Preu unitari (alumnes ordinaris): àpat: 2,85 € (IVA exclòs del 10 %) i monitoratge 3,17 €, IVA 
exempt. 

Preu del menú 6,02€, IVA exclòs, per un total de 170 menús diaris x 177 dies: 181.141,80 €, 
IVA exclòs. 

Preu del menú 6,33 €, IVA inclòs, per un total de 170 menús diaris x 177 dies: 190.469,70 €, 
IVA inclòs. 

 

Preu unitari (alumnes esporàdics): àpat: 3,13 € (IVA exclòs del 10 %) i monitoratge 3,48 €, 
IVA exempt. 

Preu del menú 6,61€, IVA exclòs, per un total de 10 menús diaris x 177 dies: 11.699,70 €, 
IVA exclòs. 
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Preu del menú 6,96€, IVA inclòs, per un total de 10 menús diaris x 177 dies: 12.319.20 €, 
IVA inclòs. 

 

Preu per àpat (altres usuaris: professors, PAS previstos): 2,85€, IVA exclòs, per un total de 
10 àpats diaris x 177 dies: 5.044,50€, IVA exclòs. 

Preu per àpat 3,16 €, IVA inclòs, per un total de 10 àpats diaris x 177 dies: 5.593,20 €, IVA 
inclòs. 

 
 
 

A títol orientatiu l’escola té una mitjana diària d’uns 160-180 comensals alumnat i 10 adults. 
 
L’empresa haurà d’especificar l’import corresponent del servei d’alimentació i l’import 
corresponent del servei de monitoratge. Hi ha un 10% d’IVA, aplicable només al preu 
d’alimentació. 
 
L’import total del contracte serà aquell que correspongui al nombre de menús realment 
servits d’acord amb els preus unitaris oferts. En aquest sentit, la facturació presentada a la fi 
del període contractual podria suspoar una quantitat inferior a la màxima inicialment prevista. 
Aquest fet no donarà dret a l’adjudicatària a cap tipus d’indemnització. 
 
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost de licitació. 

 
 
El cap d’estudis  
 
 
 
 
 
 
Jaume Parcerisa Egea 
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