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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS REGULADORES DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES
PORTES, PORTALS, PERSIANES I BARRERES AUTOMÀTIQUES O MANUALS, DELS
MERCATS MUNICIPALS (MERCAT DEL LLEÓ I MERCAGIRONA), AIXÍ COM DEL
SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS PER A DUR A TERME AQUEST SERVEI.
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1. Objecte
L’objecte del contracte és definir i regular la contractació del servei de manteniment preventiu i
correctiu, de les portes, portals, persianes i barreres automàtiques o manuals, ubicades en els
mercats municipals de Girona, essent concretament el Mercat Municipal d’Abastaments (Mercat
del Lleó) i el Mercat de majoristes de fruites i verdures (Mercagirona), així com dels
subministraments de recanvis per a dur a terme aquest servei.
Es considera servei de manteniment i reparació de portes, portals, persianes i barreres
automàtiques o manuals i de subministrament de recanvis, el conjunt d’operacions preventives i
correctives que cal realitzar amb l’objectiu garantir el correcte funcionament de les portes.
Aquesta contractació es dividirà en dos lots diferenciats:
-

LOT 1- Servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes, portals,
persianes i barreres automàtiques o manuals del Mercat del Lleó, així com del
subministrament de recanvis per a dur a terme aquest servei.
o Prestació 1: revisió i manteniment preventiu semestral
o Prestació 2: operacions de manteniment correctiu de totes les portes, portals,
persianes i barreres automàtiques o manuals derivat de l'ús, deteriorament o
altres desperfectes
o Adequacions de les portes, portals, persianes i barreres automàtiques o manuals
per adaptació a normatives que puguin sorgir
o Millores o modernitzacions de les portes, portals, persianes i barreres
automàtiques o manuals
o Servei d’avaries 24 hores
o Subministrament del material de recanvi necessari per a dur-ne a terme el
manteniment, tant preventiu com correctiu

-

LOT 2- Servei de manteniment preventiu i correctiu de portes, portals, persianes i
barreres automàtiques o manuals de MERCAGIRONA, així com del
subministrament de recanvis per a dur a terme aquest servei.
o Prestació 1: revisió i manteniment preventiu semestral
o Prestació 2: operacions de manteniment correctiu de totes les portes, portals,
persianes i barreres automàtiques o manuals derivat de l'ús, deteriorament o
altres desperfectes
o Adequacions de les portes, portals, persianes i barreres automàtiques o manuals,
per adaptació a normatives que puguin sorgir
o Millores o modernitzacions de les portes, portals, persianes i barreres
automàtiques o manuals
o Servei d’avaries 24 hores
o Subministrament del material de recanvi necessari per a dur-ne a terme el
manteniment, tant preventiu com correctiu

La contractació d'aquest servei sorgeix per la necessitat de garantir el bon funcionament
d'aquests elements, tenint en compte les característiques específiques de cada un d'ells, els seus
usos, i els materials i elements dels que estan constituïts, mitjançant una empresa especialitzada
en el sector. És per això que s’ha dividit el present contracte amb els 2 lots descrits anteriorment,
atenent a l’especificitat de les portes que hi ha instalꞏlades actualment a cadascun d’ambdós
equipaments, el Mercat del Lleó i MERCAGIRONA.
Els elements a mantenir són els que es relacionen i es descriuen a l'annex 1 del present
document, més els que puguin aparèixer durant el transcurs del contracte. Aquests queden
situats gràficament en l’annex 2 del present document.
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D’altra banda, també es descriu el subministrament de recanvis inclosos per a portar a terme el
servei de manteniment, tant preventiu com correctiu.
Les prestacions que s'han de donar compliment per a cadascun dels 2 lots amb el present
contracte són:
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-

Prestació 1) Revisió i manteniment preventiu semestral de totes les portes automàtiques,
portals i barreres. Els treballs inclosos en aquesta prestació són:
 Revisió i comprovació de funcionament i d'equips de seguretat de les portes, portals,
persianes i barreres automàtiques o manuals. Queden incloses petites intervencions de
manteniment com engreixat i lubricació de juntes i guies, recanvis de cargols o altres
peces, petites soldadures, entre d’altres.
 Operacions de manteniment preventiu de les portes, portals, persianes i barreres
automàtiques o manuals, detallades al punt 7 del present document

-

Prestació 2) Operacions de manteniment correctiu derivat de l'ús, deteriorament o de
desperfectes que puguin patir les portes, portals, persianes i barreres automàtiques o
manuals, així com de l'adaptació a la normativa que pugui sorgir. Els treballs inclosos en
aquesta prestació són:
 Manteniment correctiu de totes les portes derivat de l'ús, deteriorament o altres
desperfectes
 Adequacions de les portes, portals, persianes i barreres automàtiques o manuals per
adaptació a normatives que puguin sorgir.
 Millores o modernitzacions de les portes, portals, persianes i barreres automàtiques o
manuals.

2. Normativa d’aplicació
El manteniment de les portes automàtiques, es realitza per qüestions de seguretat, prevenció i
s'haurà de donar compliment a la següent normativa:
- Codi Tècnic de l'edificació CTE DB-SI “Seguretat en cas d’incendi”
- UNE 85121-2010 “Puertas peatonales automáticas. Instalación, uso y mantenimiento”
- UNE-EN 13241-1:2004+A2:2017 “Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones”
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars s’ha confeccionat segons la legislació i
normatives vigents que li són d’aplicació, tenint en compte els criteris d’accessibilitat per a totes
les persones.
3. Instalꞏlacions actuals
Actualment, en els mercats municipals hi ha instalꞏlades un total de 30 portes, portals, persianes i
barreres automàtiques o manuals, de diferents tipologies, repartides de la següent manera:
-

Lot 1: Mercat del Lleó: 21 elements
o 16 portes automàtiques de vidre
o 4 persianes ràpides
o 1 persiana enrotllable

-

Lot 2: Mercagirona: 9 elements
o 1 portal metàlꞏlic correder de dues fulles (una fulla manual i l’altra motoritzada)
o 1 barrera manual
o 1 barrera automatitzada
o 4 persianes metàlꞏliques enrotllables motoritzades
o 2 portals metàlꞏlics correders d’accionament manual

Les característiques d’aquests elements es troben detallats a l’annex 1 del present document.
El licitador haurà d’acceptar les instalꞏlacions existents, fent-se càrrec de les mateixes en les
condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l’obliga a mantenir els
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elements instalꞏlats de tota classe, sense que puguin ser substituïts per altres de diferents tipus,
prèvia autorització de l’Ajuntament.

4. Àmbit del servei
4.1 Instalꞏlacions objecte del contracte
Les portes automàtiques del present contracte són les que apareixen i es detallen a la llista que
es relaciona a l’annex 1 del present plec de prescripcions tècniques, trobant-se ubicades en els
mercats respectius.
Tal com s’ha exposat, el Lot 1 inclourà les portes i elements ubicats en el Mercat del Lleó, i en el
Lot 2, les que facin referència a Mercagirona.
4.2 Instalꞏlacions actuals
Tots els licitadors hauran de conèixer la ubicació i les característiques tècniques de les portes
automàtiques i la resta d’elements, ubicats en ambdós mercats, per la qual cosa es recomana
una tasca d’inspecció prèvia i de recollida d’informació.
El contractista acceptarà les instalꞏlacions existents en les condicions actuals dels seus elements i
de la seva ubicació. Aprofitant les visites per a la primera verificació, l’empresa adjudicatària farà
entrega d’un informe exhaustiu, dins els primers 2 mesos de contracte, amb la descripció i
inventari de les instalꞏlacions actuals.
4.3 Altres instalꞏlacions
Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari es farà càrrec d’aquells elements nous, d’igual o
similar tipologia que els existents, que s’instalꞏlin en els dos equipaments citats (Mercat del Lleó i
Mercagirona), en les mateixes condicions contractuals que la resta i previ audiència i acceptació
per part del contractista.
En el cas que s'efectuï una reducció del nombre de portes, portals, persianes i barreres
automàtiques o manuals, el contractista no tindrà dret a percebre cap indemnització per cap mena
de concepte, inclòs pel benefici industrial deixat de percebre, i es reduirà del preu del contracte
resultant de la licitació, la part proporcional que correspongui per l'aplicació del preu unitari sobre
cada element, descrit en el punt 15.1 del present plec de prescripcions tècniques.
5. Termini i inici del servei
La prestació del servei de manteniment s’adjudicarà per un termini de 2 anys, prorrogable 2 anys
més, per períodes d’1 any, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues,
pugui excedir de 4 anys.
Aquest contracte s’iniciarà el dia següent a la data de formalització del contracte. S’estima que
l’inici del servei sigui, de manera aproximada, el 15 de juliol de 2021, sens perjudici que es pugui
iniciar en una data diferent, si així ho exigeixen la tramitació i la data de finalització del
procediment licitatori.
Aquest termini ha estat fixat per una millor eficiència i eficàcia en termes de costos econòmics del
contracte.
6. Transició del servei
El Contractista, un mes abans de finalitzar el contracte, facilitarà als serveis tècnics de
l’Ajuntament tota la informació referent a l’estat de les instalꞏlacions que sigui necessària perquè,
en el cas que es faci l’adjudicació a un contractista diferent, aquest pugui continuar la prestació
del servei, amb la informació el màxim d’actualitzada possible:
- Inventari de les instalꞏlacions amb detall dels elements: codi, ubicació, tipologia de la
porta, material, dimensions, tipus d’accionament, marca i model del motor, i les
observacions que es creguin convenients. Aquest estarà plenament actualitzat en el
programari de gestió del manteniment (TCQi) que disposa l’Ajuntament.
3

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 10397032

Altres: Plec Prescripcions Tècniques

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: PXIEB-UO6EL-PNJRR
Data d'emissió: 8 de julio de 2021 a les 11:42:55
Pàgina 4 de 15

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 6325389 PXIEB-UO6EL-PNJRR 7CB950FD7FEC8DEA3BDD734D337209769D248FC7) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

-

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Cap de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de AJUNTAMENT DE GIRONA

APROVAT

.Signat 30/06/2021 15:29

Històric d’actuacions realitzades (actuacions preventives i correctives) degudament
introduïdes al programa de gestió del manteniment (TCQi) de que disposa l'Ajuntament.

Un cop finalitzat el contracte es signarà una acta de recepció on es deixarà constància de
qualsevol observació que pugui ser d’interès pel nou contracte, i s'acompanyarà de tota la
documentació, informes i certificats requerits en els presents plecs.
Tanmateix, i en el supòsit de finalització o extinció del contracte, l’Ajuntament de Girona podrà
requerir a l’adjudicatari que continuï la prestació del servei per un termini no superior a 6 mesos.
7. Servei de manteniment
7.1
Servei de revisió i manteniment preventiu (Prestació 1)
El servei de revisió i manteniment preventiu dels diferents elements objecte d’aquest contracte,
tant per al LOT 1, com per al LOT 2, es realitzarà de forma semestral (2 vegades l'any). Caldrà
acordar i planificar amb la direcció del mercat, quin és el moment òptim per tal de realitzar
cadascuna de les dues revisions anuals, per interferir el mínim possible amb l’activitat normal de
cadascun dels equipaments.
Les operacions de manteniment preventiu a realitzar, tant per al LOT 1, com per al LOT 2 són les
següents:
- Neteja i ajustament general dels mecanismes.
o Neteja interior caixó mecanisme
o Revisió de sistema de fixació
o Neteja i verificació estat perfil de rodadura
o Ajustament i revisió corretja de tracció, motor i politges de transmissió
o Revisió cargoleria i suspensió de fulles
o Ajustament rodes concèntriques/excèntriques
o Revisió gomes de tancament
o Revisió topalls finals de carrera
-

Ajustament i verificació de fulles i guies
o Revisió i ajustament de fulles mòbils. Verificació de desplaçament.
o Revisió, neteja i engreixat general de guies i elements mecànics

-

Verificació de les connexions elèctriques
o Neteja i verificació de connexions elèctriques
o Comprovació de voltatge rebut

-

Verificació dels elements de seguretat i comandament
o Revisió i assaig pany interior
o Revisió i assaig fotocèlꞏlules i/o obertura
o Revisió i assaig selector de comandament
o Revisió i assaig de clau exterior, targetes, codificador, polsadors, avisadors
o Revisió i assaig connexions a elements externs com alarmes i/o SAI

Semestralment, és a dir, després de cada revisió, l’empresa mantenidora caldrà que emeti un
informe tècnic amb totes les verificacions i tasques realitzades i, si s'escau, indicant les mesures
correctives que consideri necessàries, per tal que tots els elements treballin correctament i de
forma segura. Les actuacions proposades, les quals hauran d’estar degudament valorades, seran
objecte d’estudi per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Girona, per tal de poder-ne
estudiar la seva viabilitat.
El servei de manteniment preventiu inclou el canvi de peces i petit material que es puguin fer
malbé, tals com cargols, volanderes o similars, engreixat de juntes, petites soldadures, entre
d’altres de petit abast, mitjançant els mitjans auxiliars necessaris (eines, material, maquinària,
equipaments de protecció individual i colꞏlectiva, etc).
El manteniment preventiu descrit, a més inclou també els conceptes de dietes, desplaçaments,
despeses generals i benefici, així com la mà d’obra i l’assessorament tècnic.
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L'empresa adjudicatària haurà de presentar una proposta de Pla de Manteniment, amb la
programació i planificació de les revisions, que haurà de ser autoritzada pels serveis tècnics
municipals. Els treballs es realitzaran sense interferir en l’activitat pròpia del centre. Quan el
compliment d’aquesta condició ho requereixi, es podrà exigir a l’adjudicatari la realització de
treballs fora de l’horari laboral.
Així mateix, es garantiran per part del contractista els elements i mesures de seguretat i protecció
apropiats, d’acord amb la normativa vigent, per tal d’accedir i realitzar degudament els treballs en
alçada, entre d’altres.
Aquest manteniment ha de garantir les instalꞏlacions en les millors condicions de treball a fi de
garantir la fiabilitat i qualitat de servei.
7.2

Servei de manteniment correctiu (Prestació 2)

El manteniment correctiu tant per al LOT 1, com per al LOT 2, inclourà tots aquells treballs de
reparació, arranjament o substitució d’elements de les instalꞏlacions objecte d’aquest plec de
condicions, com a conseqüència de l’ús i funcionament de les mateixes, per tal que aquestes
tinguin un funcionament normal, correcte i segur.
El seu objectiu serà actuar envers avaries o problemes comunicats o detectats, reparant o
substituint tots els elements deteriorats, per tal de restablir el correcte funcionament i la seguretat
de la instalꞏlació.
En el cas que els elements o sistemes d’obertura de portes, portals, persianes i barreres
automàtiques o manuals que calgui substituir, es trobin descatalogats o el seu subministrament i
instalꞏlació no sigui viable des del punt de vista econòmic o a causa de la seva especificitat, es
podrà procedir a proposar-ne la seva substitució, per uns altres elements o recanvis estàndard,
de prestacions equivalents, els quals es trobin fàcilment en el mercat (tal com es descriu en el
punt núm. 10 del present document).
En qualsevol cas, per tal de procedir a realitzar qualsevol tipus d’actuació correctiva, caldrà fer
entrega prèvia d’una valoració dels treballs, per tal que els serveis tècnics puguin donar-hi el
vistiplau.
També entraran dins el manteniment correctiu aquelles reparacions sorgides per accidents, actes
vandàlics o altres desperfectes que siguin imprevisibles.
L’empresa haurà de disposar dels mitjans auxiliars (eines, material, maquinària, equipaments de
protecció individual i colꞏlectiva,...) necessaris per a la directa realització d’aquest servei, ja sigui
de cares al servei de manteniment normatiu i preventiu o al correctiu.

7.3

Reparació d’avaries

El contractista està obligat a la reparació de totes les avaries que es produeixin pel normal
funcionament de les instalꞏlacions objecte del contracte.
L’empresa contractista, haurà de designar una persona responsable per a tal fet, la qual haurà
d’estar localitzable les 24 hores del dia, els 365 dies l’any. Aquest servei inclourà tant l’atenció,
com l’assessorament i assistència d’actuació amb caràcter d’urgència.
El temps de resposta d’atenció d’averies és el temps que transcorre des de que s’avisa a
l’empresa mantenidora fins que aquesta arriba al lloc de l’emergència. Aquest ha de ser com a
màxim de 24 hores i disponible de dilluns a diumenge, en aquelles actuacions considerades
urgents, considerant-se urgents les següents:
- Suposin un perill per a les persones
- Puguin causar desperfectes greus a equips, instalꞏlacions o a l’equipament
- Defectes que suposin aturar l’activitat o que suposin un inconvenient greu per a la
realització d’aquesta
- Quan així ho considerin els serveis tècnics municipals i ho comuniquin expressament al
contractista
Per a la resta de supòsits, el temps de resposta haurà de ser com a màxim de 48 hores.
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Sempre que sigui possible l’avaria es repararà en el mateix moment en què es localitzi. Quan això
no sigui possible, el contractista ho haurà de justificar i acordar el temps de reparació amb el
responsable del contracte.
8. Mitjans humans
L’empresa adjudicatària, haurà de disposar de personal tècnic qualificat i capacitat per a
l’execució dels treballs de manteniment descrits, treballs d’acord amb la normativa vigent en cada
moment, disposant de la formació i titulació adequada. Aquest personal tècnic serà el que haurà
de posar a disposició directa del present contracte.
Caldrà assignar una figura com a Responsable tècnic del contracte, encarregat de l’organització i
interlocució del servei amb els serveis tècnics de l’Ajuntament. Es podran programar reunions
periòdiques amb el Responsable tècnic, amb la finalitat d’avaluar el seguiment de l’objecte del
contracte, de les quals l’empresa adjudicatària haurà d’aixecar acta dels temes tractats i dels
acords presos.
9. Horari del servei
Els treballs es realitzaran sense interferir en l’activitat pròpia del centre. Quan el compliment
d’aquesta condició ho requereixi, es podrà exigir a l’adjudicatari la realització de treballs fora de
l’horari laboral de l'equipament corresponent.
Per a qualsevol tipus de les activitats mantenidores objecte del present contracte es consideren
com a treballs en horari laboral normal els realitzats en dies feiners entre les 7h i les 19h.
Es consideren dies no feiners els següents:
- Els dissabtes i diumenges.
- Les festes que fixa el calendari laboral del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
- Les festes locals de Girona.
Per al servei de manteniment correctiu o avaries, computaran com a hores extraordinàries, les
actuacions realitzades dins els dies no feiners descrits anteriorment, i en els següents horaris:
- De dilluns a divendres de 19h a 7h
Així, als treballs executats dins els períodes descrits anteriorment (fora de l’horari laboral normal),
s’aplicarà un 20% més, sobre els preus unitaris descrits en el punt 15.2 del present plec de
prescripcions tècniques. Sobre aquests preus unitaris, també se’ls aplicarà la baixa ofertada per
part de l’empresa mantenidora (D1 o D2).
El responsable del contracte haurà d'autoritzar aquells treballs a realitzar fora de l'horari laboral
normal.
10. Subministrament de recanvis
A l’hora de realitzar el manteniment dels elements, tant preventiu com correctiu, els principals
recanvis que el mantenidor haurà de tenir, són:
- Bateries SLX o equivalent
- Joc de carros SLX-M o equivalent
- Motorgear unit moget 215 o equivalent
- Motor Neste Redundant o equivalent
- Guia de punt fix o equivalent
- Radar
- Motor reductor 0,4CV 142: Motor, reductor, caixa de micros i electrofrè complet, eix
multifunció
- Conjunt fotocèlꞏlula i suports Gavazzi, per a Instant Roll o equivalent
- Banda de contacte ràpides, perfils + radioband, fins a 10.000 d’ample
- Barra inferior d’alumini del sòcol Instant Roll, sense perfils d’alumini ni goma o equivalent
- “Kit” de substitució d’elements o sistemes d’obertura per a portes automàtiques (en el cas
de recanvis obsolets, descatalogats o inviables a causa de la seva especificitat): placa +
motor + conjunt de bateries d’obertura d’emergència + selector de funcions. En cas de
substitució dels elements o sistemes d’obertura existents, aquests hauran de trobar-se
fàcilment en el mercat, essent recanvis estàndard i de prestacions equivalents a la dels
elements existents.
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Pels materials utilitzats, es tindran en compte els preus unitaris de les famílies de materials BA,
BC i BG i de maquinària C1, referenciats al banc BEDEC de l’ITEC (referència de 2019 per la
província de Girona i per obres de menys de 400.000,00 €) aplicant-li el descompte (D3)
presentat en la licitació.
En el cas que els materials no puguin ser referenciats mitjançant el banc BEDEC, es crearà un
registre, degudament codificat i es prendrà com a referència el Preu de Venta al Públic (PVP) de
l’any en curs, en el qual se li aplicarà el mateix descompte (D3) presentat en la oferta.
Als preus unitaris de les famílies de materials BA, BC i BG i de maquinària C1, referenciats al
banc BEDEC de l’ITEC, citats anteriorment, se’ls aplicarà un 6% en concepte de benefici
industrial. Pel que fa al concepte de mà d’obra, el preu d’aquesta inclourà els conceptes de
dietes, desplaçaments, despeses generals i benefici, pel que no serà susceptible d’aplicar-li el
6%. A la mà d’obra se li aplicarà el % de descompte ofertat per l’empresa adjudicatària (D1 o D2).
En el suposat cas que els recanvis necessaris dels elements o sistemes per al bon funcionament
de les portes automàtiques de vidre, no es poguessin trobar en el mercat, estiguin obsolets o
descatalogats, o el seu subministrament i instalꞏlació no sigui viable des del punt de vista
econòmic o de la seva especificitat, es podrà procedir a proposar-ne la seva substitució. Aquesta
substitució, es realitzarà per uns altres elements o recanvis estàndard, de prestacions
equivalents, els quals es trobin fàcilment en el mercat, formant un conjunt que inclourà:
- Placa
- Motor
- Conjunt de bateries d’obertura d’emergència
- Selector de funcions
El “kit” descrit anteriorment, tindrà un import de 1.800 € (IVA exclòs), en el qual se li aplicarà el
descompte (D4) presentat en la oferta.
Així mateix, l’empresa mantenidora haurà de tenir el material i recanvis necessaris per aconseguir
el correcte funcionament del servei.
11. Requeriments del servei
Els licitadors hauran a tenir disponibles per al servei els següents recursos materials:
- Vehicles, eines i d’altres: L’adjudicatari disposarà de tots els mitjans tècnics necessaris
per l’execució del servei (vehicles, eines, maquinària, instrumentació, recanvis, etc.).
- Els equips de protecció personal i d’elements de protecció i senyalització per evitar
accidents durant l’execució dels treballs. Especialment, l'empresa haurà de garantir els
sistemes necessaris de protecció per als treballs en alçada i protecció per atrapament
dels elements, mototritzats o no, els quals formen el present contracte.
- Equips informàtics necessaris per gestionar els avisos, informes, operacions realitzades,
inventariat dels elements i la informació que es consideri adient, mitjançant el programa
informàtic TCQi de l’ITEC, en el seu mòdul de manteniment.
12. Control de residus
L'empresa adjudicatària restarà obligada al control i correcte tractament de tots els residus que
s'originin per a la prestació del servei. Haurà de disposar de tota la documentació que permeti
obtenir la traçabilitat per verificar que el tractament ha estat correcte en tot moment.
Aquesta documentació ha de ser emmagatzemada i guardada durant tota la durada contractual i
ha d’estar disponible per ser comprovada en qualsevol moment que els Serveis Tècnics
Municipals o altres responsables de l’Ajuntament així ho solꞏlicitin.
13. Registre de les operacions de manteniment. Informe de manteniment.
Es portarà un llibre de registre en el que quedin reflectides la totalitat de les operacions
realitzades tant de manteniment preventiu, com les reparacions i/o avaries o d’altres treballs.
Aquest informe es realitzarà semestralment, mitjançant una fitxa, amb la següent informació
mínima:
- Titular i emplaçament de la instalꞏlació
- Titular del manteniment i relació de treballadors que han realitzats les actuacions
- Data d’execució de les actuacions i tipologia (preventiu, correctiu o avaria)
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Operacions realitzades, temps emprat i personal que les efectua
Relació de material utilitzat i/o substituït, degudament referenciat al banc BEDEC de
l’ITEC o a un registre complementari acordat amb els serveis tècnics de l’Ajuntament.
Les observacions que es considerin oportunes

S’hi descriurà, a més, una relació de:
- les actuacions realitzades en el període semestral en curs
- descripció de les actuacions correctives i avaries solucionades
- descripció de les actuacions correctives i avaries en curs o que s’estiguin tractant/valorant
Així mateix, l’empresa mantenidora, haurà de registrar les operacions realitzades en el programa
informàtic TCQi de l’ITEC, en el seu mòdul de manteniment.
En primer lloc, serà necessari tenir inventariat tots els elements inclosos en el present contracte:
portes automàtiques, portes enrotllables o portes ràpides, portals, persinanes, barreres o
qualsevol altre element i que estigui relacionat directa o indirectament, amb els elements
mencionats (motors, guies, bateries, fotocèlꞏlules, etc). D’aquesta manera, la gestió del
manteniment tant preventiu com correctiu, quedarà incorporat al programa informàtic TCQi. La
informació de l’inventari haurà de ser el màxim de completa possible, per tal que el propi
programari pugui programar les operacions de manteniment, el més concretes possibles.
L’empresa adjudicatària ha de registrar i mantenir actualitzat tots i cadascun dels actius de
l’inventari en el nou programa de gestió del manteniment de l’Ajuntament de Girona, seguint les
directrius que s’estipulin des de l’inici.
L’empresa adjudicatària ha de registrar i ha de mantenir actualitzada la situació en els plànols
dels edificis de tots i cadascun dels actius de l’inventari en el nou programa de gestió de
manteniment de l’Ajuntament.
La utilització d’aquesta aplicació específica per part de l’empresa adjudicatària no comportarà cap
increment del cost de la prestació d’aquest servei. Per la qual cosa, l’empresa adjudicatària ha de
tenir en compte les previsions i assumir-ne els costos que se’n derivin.
14. Facturació
- Lot 1 i Lot 2
Per un costat, tant per al Lot 1 com per al Lot 2 hi haurà les factures de l’import del servei de
manteniment preventiu. Aquestes factures seran semestrals, segons import del lot respectiu i a
mes vençut. L’import resultarà del preu anual d’adjudicació dividit per dos semestres. L’aprovació
d’aquesta factura estarà condicionada a la recepció de l’informe de manteniment semestral
justificant el servei realitzat.
Per un altre costat, tant per al Lot 1, com per al Lot 2, es facturaran les actuacions derivades del
manteniment correctiu. Aquesta factura haurà d’identificar l’equipament, el lot del qual es tracta i
fer referència al número de petició que ha generat aquella reparació, per tal que sigui fàcilment
identificable el seu origen. Prèviament a aquesta factura, i annex a l’informe semestral, l’empresa
haurà de presentar la valoració dels treballs a realitzar, desglossant mà d’obra i materials, per a
poder supervisar que els preus i descomptes corresponguin amb els de la oferta de licitació.
Aquesta facturació es realitzarà un cop s’hagi realitzat l’actuació, condicionat a la recepció dels
informes semestrals, i es tingui el vist-i-plau dels serveis tècnics.

15. Proposta econòmica
15.1 Manteniment preventiu
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un servei d’assistència permanent, que asseguri
l’atenció 24 hores al dia, 365 dies l’any. Aquest servei inclourà tant l’atenció, com l’assessorament
i assistència d’actuació amb caràcter d’urgència.
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Juntament amb el servei descrit anteriorment, es consideraran incloses dins el preu ofertat totes
les despeses necessàries per la realització del manteniment normatiu i preventiu de les
instalꞏlacions: mà d’obra, materials, desplaçament, dietes, mitjans auxiliars o qualsevol altre cost
indirecte. Com a recanvis o petit material inclòs, s’entenen petites peces que es puguin fer malbé,
tals com cargols, volanderes o similars, engreixat de juntes, petites soldadures, entre d’altres de
petit abast.
El manteniment preventiu i normatiu es realitzarà semestralment, tenint en compte les operacions
de manteniment descrites al punt 7 del present document, així com una primera inspecció i
informe inicials, de tots els elements que formen aquest contracte, de cadascun dels
equipaments.
S’estima que el preu unitari de les tasques a realitzar per a dur a terme el servei de manteniment
preventiu i normatiu, de cadascun dels elements objecte d’aquest contracte, és de 125€/ut anuals
(IVA exclòs).
El pressupost anual estimat desglossat per a cadascun dels 2 lots, per al servei de manteniment
preventiu i normatiu, és el següent:
 Lot 1. Mercat del Lleó
Pressupost Lot 1:
2.625,00 € (IVA exclòs)
IVA (21%):
551,25 €
Pressupost total Lot 1: 3.176,25 € (IVA inclòs)
 Lot 2. Mercagirona
Pressupost Lot 2:
IVA (21%):
Pressupost total Lot 2:

1.125,00 € (IVA exclòs)
236,25 €
1.361,25 € (IVA inclòs)

Total manteniment preventiu i normatiu Lot 1 i Lot 2: 4.537,50 € (IVA inclòs)
15.2 Manteniment correctiu i avaries
Per a l’oferta del preu de mà d’obra, l’empresa licitadora haurà de presentar els preus unitaris
d’oficial de 1a i d’ajudant (IVA exclòs), tenint en compte l’horari laboral normal descrit en el punt 9
del present document, afegint-hi el descompte ofertat per part de l’empresa:
- Oficial 1a (horari laboral normal) D1: 38 €/h
- Oficial 2a (horari laboral normal) D2: 32 €/h
Els preus ofertats (D1 i D2) inclouran la mà d'obra directa i indirecta corresponent als tècnics i
encarregats i la resta de costos indirectes: despeses generals, benefici industrial, desplaçaments,
dietes, etc.
Tal com s’especifica en aquest mateix punt 9, computaran com a hores extraordinàries, les
actuacions realitzades dins els dies no feiners, i en els horaris de dilluns a divendres de 19h a 7h.
En aquest cas, per a hores extraordinàries, s’aplicarà un 20% més en els preus unitaris
considerats com a horari laboral normal, afegint-hi el descompte ofertat per part de l’empresa.
Per al servei del manteniment correctiu, es tindran en compte els materials considerats com a
recanvis principals, a més del conjunt de les famílies dels materials (BA, BC i BG) i maquinària
(C1) del banc BEDEC de l’ITEC, (referència de 2019 per la província de Girona i per obres de
menys de 400.000,00 €), afegint-hi el descompte ofertat per part de l’empresa (D3).
En el suposat cas que un preu unitari no es trobés referenciat a la base de dades del BEDEC de
l’ITEC, l’empresa adjudicatària haurà de presentar-ne una proposta, degudament desglossada i
justificada, per tal que els serveis tècnics de l’Ajuntament hi puguin donar el vist-i-plau. Aquests
preus unitaris, quedaran recollits en una base de dades complementària, on els elements
quedaran degudament codificats, la unitat d’obra, descripció i el preu unitari per a cada
partida/element (segons PVP), la qual s’anirà actualitzant semestralment. En aquests preus se’ls
aplicarà un 6% en concepte de benefici industrial, a més de la baixa que hagi realitzat el
mantenidor en la seva oferta, mostrant-se de forma diferenciada ambdós imports. Pel que fa al
concepte de mà d’obra, el preu d’aquesta inclourà els conceptes de dietes, desplaçaments,
despeses generals i benefici, pel que no serà susceptible d’aplicar-li el 6%. A la mà d’obra se li
aplicarà el % de descompte ofertat per l’empresa adjudicatària (D1 o D2).
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En el suposat cas que els recanvis necessaris dels elements o sistemes d’obertura existents per
al bon funcionament de les portes automàtiques, no es poguessin trobar en el mercat, estiguin
obsolets o descatalogats, o el seu subministrament i instalꞏlació no sigui viable des del punt de
vista econòmic o de la seva especificitat, es podrà procedir a proposar-ne la seva substitució.
Aquesta substitució, es realitzarà per uns altres elements o recanvis estàndard, de prestacions
equivalents, els quals es trobin fàcilment en el mercat, formant un conjunt que inclourà:
- Placa
- Motor
- Conjunt de bateries d’obertura d’emergència
- Selector de funcions
El “kit” descrit anteriorment, tindrà un import de 1.800 € (IVA exclòs), en el qual se li aplicarà el
descompte (D4) presentat en la oferta.
Així mateix, l’empresa mantenidora haurà de tenir el material i recanvis necessaris per aconseguir
el correcte funcionament del servei.
El pressupost anual desglossat per a cadascun dels 2 lots, per al servei de manteniment
correctiu, és el següent:
 Lot 1. Mercat del Lleó
Pressupost Lot 1:
3.300,34 € (IVA exclòs)
IVA (21%):
693,07 €
Pressupost total Lot 1: 3.993,41€ (IVA inclòs)
 Lot 2. Mercagirona
Pressupost Lot 2:
IVA (21%):
Pressupost total Lot 2:

1.250,00 € (IVA exclòs)
262,50 €
1.512,50 € (IVA inclòs)

Total manteniment correctiu Lot 1 i Lot 2: 5.505,91 € (IVA inclòs)
16. Revisió de preus
Per al present contracte, no procedeix la revisió de preus.
17. Criteris d’adjudicació
Per l’adjudicació del contracte, es tindran en compte criteris sobre la base de la millor relació
qualitat - preu, essent aquests els següents:
- Import econòmic de la oferta
- Descompte en els preus de la mà d’obra (D1 i D2) , materials i maquinària (BA, BC, BG i
C1) del banc BEDEC ITEC (D3)
- Descompte preu unitari “kit” de substitució d’elements o sistemes d’obertura existents de
per a porta automàtica, per elements estandarditzats de prestacions equivalents (D4)
Aquests criteris s’especifiquen en el Plec de Clàusules Administratives i Particulars.

Girona, juny de 2021
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Núm.

Codi

Adreça

Unitats

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

GV-1.3

GV-1.2

GV-1.1

LL-2.2

LL-2.1

LL-1.2

LL-1.1

ME-1.3

ME-1.2

ME-1.1

ON-1.3

ON-1.2

ON-1.1

INSTANT-ROLL 67711

EFAFLEX 8000041387

EFAFLEX 8000041385

EFAFLEX 8000041386

EFAFLEX 8000044963

Enfront la Gran Via de Jaume I

Enfront la Gran Via de Jaume I

Enfront la Gran Via de Jaume I

Enfront la Gran Via de Jaume I

Enfront la Gran Via de Jaume I

Davant el monument del Lleó

Davant el monument del Lleó

Davant el monument del Lleó

Davant el monument del Lleó

Plaça Calvet i Rubalcaba

Plaça Calvet i Rubalcaba

Plaça Calvet i Rubalcaba

Passeig General Mendoza

Passeig General Mendoza

Passeig General Mendoza

Interior (propera a Plaça Calvet i Rubalcaba)

Plaça Calvet i Rubalcaba

Plaça Calvet i Rubalcaba

Plaça Calvet i Rubalcaba

Enfront la Gran Via de Jaume I

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Porta automàtica de vidre

Persiana enrotllable

Persiana ràpida

Persiana ràpida

Persiana ràpida

Persiana ràpida

interior cancell

interior cancell

exterior

interior cancell

interior cancell

exterior

interior cancell

exterior

interior cancell

exterior

interior cancell

interior cancell

exterior

interior cancell

exterior

exterior

interior

exterior

exterior

exterior

exterior

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Obertura de 2,60m x 2,50m (fulla fixa de 1,30m i corredera de 1,30m)

Obertura de 2,60m x 2,50m (fulla fixa de 1,30m i corredera de 1,30m)

Obertura de 1,80m x 2,75m (dues fulles correderes de 90cm)

Obertura de 2,60m x 2,50m (fulla fixa de 1,30m i corredera de 1,30m)

Obertura de 2,60m x 2,50m (fulla fixa de 1,30m i corredera de 1,30m)

Obertura de 1,80m x 2,75m (dues fulles correderes de 90cm)

Obertura de 4,50m x 2,25m (fulla fixa de 2,90m i corredera de 1,60m)

Obertura de 2,10m x 2,25m (fulla fixa de 0,50 i corredera de 1,60m)

Obertura de 4,50m x 2,25m (fulla fixa de 2,90m i corredera de 1,60m)

Obertura de 2,10m x 2,25m (fulla fixa de 0,50 i corredera de 1,60m)

Obertura de 2,60m x 2,50m (fulla fixa de 1,30m i corredera de 1,30m)

Obertura de 2,60m x 2,50m (fulla fixa de 1,30m i corredera de 1,30m)

Obertura de 1,80m x 2,75m (dues fulles correderes de 90cm)

Obertura de 6,85m x 2,30m (dues fulles laterals fixes de 2,35m c/u i dues fulles correderes centrals de 1,05m c/u)

Obertura de 2,10m x 2,30m (fulla fixa de 0,50 i corredera de 1,60m)

Obertura de 2,10m x 2,30m (fulla fixa de 0,50 i corredera de 1,60m)

Dimensions 1,80m x 2,40m

Dimensions 4,90m x 2,40m

Dimensions 1,80m x 2,30m

Dimensions 2,45m x 2,40m

Dimensions 1,20m x 2,30m

Observacions
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GV-2.1

Enfront la Gran Via de Jaume I

Ubicació

18

GV-2.2

Tipologia

19

GV-2.3

21

20

MERCAT DEL LLEÓ - Plaça Calvet i Rubalcaba: 21 elements
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MG-08

MG-07

MG-06

MG-05

MG-04

MG-03

MG-02

MG-01

Accés sud-2

Accés sud-1

Entrada est

Entrada oest

Entrada sud

Entrada nord (principal)

Entrada a Mercagirona

Entrada a Mercagirona

Entrada a Mercagirona

Portal metàl·lic correder accionament manual

Portal metàl·lic correder accionament manual

Persiana metàl·lica enrotllable motoritzada d'articulat cec

Persiana metàl·lica enrotllable motoritzada d'articulat cec

Persiana metàl·lica enrotllable motoritzada d'articulat cec

Persiana metàl·lica enrotllable motoritzada d'articulat cec

Barrera automatitzada amb màstil de 4 metres

Barrera manual amb màstil de 4 metres

Portal correder metàl·lic de dues fulles: 1 fulla manual de 3m x
1'80m + 1 fulla motoritzada de 10m x 1'80m

TOTAL

exterior

exterior

exterior

exterior

exterior

exterior

exterior

exterior

exterior
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

Xapa llisa de 2'80m x 3'00m, suportada a sostre amb guia Klein. Tub estructural 50x50mm

Xapa llisa de 2'80m x 3'00m, suportada a sostre amb guia Klein. Tub estructural 50x50mm

Dimensions 4'10m x 3'00m, manipulació interna + home present

Dimensions 4'10m x 3'00m, manipulació interna + home present

Dimensions 5'50m x 2'70m, manipulació interna + home present

Dimensions 5'50m x 2'70m, manipulació externa + home present

Motor Nice amb comandament a distància i màstil de 4 metres

Màstil de 4 metres

Motor Nice amb comandament a distància i fotocèl·lules de seguretat

9

29

MG-09

MERCAGIRONA: 9 elements

30
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