Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de la Policia

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
MANTENIMENT MULTITÈCNIC DE LES INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS I DE
LES GALERIES DE TIR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA,
DISTRIBUÏT EN 10 LOTS.
1

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és el servei de manteniment multitècnic dels edificis de la Direcció
General de la Policia i de les galeries de tir a la Direcció General de la Policia, distribuït en
els 10 lots següents:
Lot 1: Regió Policial de Girona.
Lot 2: Regió Policial de Ponent.
Lot 3: Regió Policial de Pirineu Occidental.
Lot 4: Regió Policial Central.
Lot 5: Regió Policial Metropolitana Nord.
Lot 6: Regió Policial Metropolitana de Barcelona.
Lot 7: Regió Policial Metropolitana Sud.
Lot 8: Regió Policial Camp de Tarragona i Regió Policial Terres de l’Ebre.
Lot 9: Les Corts de Barcelona.
Lot 10: Galeries de Tir: Barcelona, Salou, Sabadell, Sants-Montjuic, Gavà i La Seu d’Urgell.
2

Justificació de la necessitat

La Direcció general de la Policia té un conjunt d’ens patrimonials immobiliaris que és
necessari conservar i mantenir, amb criteris d’eficiència i eficàcia, d’acord amb la legislació
d’aplicació en matèria d’edificació, seguretat industrial, condicions de treball, accessibilitat,
eficiència energètica i impacte ambiental.
Les actuacions que es preveu executar en el context d’aquest expedient és el previst a les
normes i instruccions següents:
•
•
•
•
•

Normativa d’edificació
Normativa de seguretat industrial
Instruccions específiques i recomanacions de fabricants
Instruccions de funcionament dels Serveis d’Administració de les regions policials
Instruccions i requeriments tècnics de Planificació i Infraestructures, de la Direcció de
Serveis de Departament d’Interior

Les instal·lacions objecte del contracte són:
•
•
•
•
•

Sanejament
Xarxes d'aigua freda de consum humà i d'aigua calenta sanitària
Electricitat i enllumenat
Climatització i calefacció
Aparells elevadors i sistemes de transport
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecció contra incendis
Seguretat (Exclòs sistema de circuit tancat de televisió)
Gasos combustibles
Combustibles líquids
Aparells a pressió
Instal·lacions solars tèrmiques
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sistemes de control i gestió d’instal·lacions
Tancaments secundaris i primaris
Elements d’edificació, en general
Galeries de tir

Per dur a terme aquestes funcions i d’acord amb allò que es disposa a l’article 109 del
Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, els professionals que intervenen en la
instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials
subjectes a reglaments tècnics de seguretat industrial que així ho determinin, a més de tenir
la competència professional necessària han de pertànyer a la plantilla d'una empresa inscrita
en l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial (RASIC), acció que
implica a més del tràmit del registre la contractació de diferents pòlisses d’assegurança i la
possessió d’eines i instrumental específics per al desenvolupament de l’activitat.
La Direcció General de la Policia no compta amb el personal ni amb els recursos necessaris
per dur a terme aquestes tasques en els termes establerts per la legislació d’aplicació, és
necessari contractar aquests serveis a empreses especialitzades en aquestes matèries,
donant compliment així als requeriment específics de les instal·lacions i per una altra banda
als requeriments funcionals de l’organització, pel que fa a la conservació i gestió de les
instal·lacions tècniques, de manera que facilitin el compliment dels objectius de
l’organització.
Pel que fa la model de prestació del servei es considera com a millor opció la del
manteniment integral, consistent en agrupar en un mateix contracte totes les operacions a
realitzar en cadascun dels àmbits de l’edificació i instal·lacions.
L’estructura operativa del manteniment previst en aquest expedient es divideix en dues
parts:
a) Manteniment programat
b) Manteniment no programat
L’estructura econòmica o pressupost del contracte, varia respecte a aquesta estructura
operativa de la forma següent:
1. Manteniment programat, on s’incorporen totes les despeses d’aquesta activitat més les
despeses del personal que haurà d’atendre el manteniment no programat. Els licitadors
poden fer una baixa sobre el pressupost màxim de licitació.
2. Per altra banda, es fa una reserva específica econòmica, per atendre les despeses de
material per a atendre el manteniment no programat. Aquesta partida econòmica,
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únicament atén a despeses de material i, per tant, no s’admet que els licitadors facin una
oferta a la baixa; sinó únicament ofereixin un descompte comú de facturació dels
materials.
La prestació d’aquest servei no és nova sinó que es tracta d’un servei recurrent, atès que la
legislació específica estableix que les instal·lacions en servei han de comptar amb un
contracte de manteniment amb una empresa especialitzada, a més de realitzar les
inspeccions periòdiques reglamentàries a càrrec d’organismes de control autoritzats. Així,
des de la posada en servei de la instal·lació i fins que es tramiti la baixa en el registre
d’instal·lacions industrials, cal disposar d’un contracte de manteniment vigent.
3

Procediment de licitació

Per la naturalesa del contracte objecte de licitació, es considera adient tramitar la licitació
mitjançant el procediment obert harmonitzat.
4

Classificació i criteris de solvència tècnica o professional

No existeix cap circumstància que faci recomanable fixar uns criteris de solvència superiors
als mínims fixats a la llei de la forma com estan concretats als plecs tipus de clàusules
administratives del Departament d’Interior.
Tanmateix, per raó de l’especificat de les instal·lacions a mantenir, si és convenient exigir
que els licitadors disposin en la data de presentació d’ofertes de certificats d’inscripció en el
registre empresa inscrita en l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat
Industrial (RASIC), acció que implica a més del tràmit del registre la contractació de diferents
pòlisses d’assegurança i la possessió d’eines i instrumental específics pel desenvolupament
de l’activitat; així com que els licitadors disposin en la data de presentació d’ofertes de
certificats d’inscripció en el registre d’empresa instal·ladora-mantenidora d’instal·lacions
tèrmiques en els edificis. (REIMITE), d’aparells, equips i sistemes de protecció contra
incendis. (RECI) i instal·ladora d’electricitat (REIE)
Per les característiques específiques del servei es determina per una necessària adscripció
de recursos humans qualificada per tal de que es pugui atendre el servei amb les degudes
garanties, perquè són edificis d’emergència que treballen 24 hores x 365 dies i necessiten
un manteniment permanent. Per aquest motiu d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, es
demana l’adscripció d’aquest recursos personals com a complement de la solvència i
esdevé aquest requisit una condició essencial del contracte, l’incompliment del qual pot
comportar la resolució del mateix.

5

Criteris de valoració

Els criteris de valoració del procediment es basen en judicis de valor (30 punts) i en fórmules
automàtiques (70 punts).
En els judicis de valor es planteja per una banda, la resolució d‘un cas pràctic, on es vol que
les empreses licitadores resolguin problemes habituals que poden sorgir en les instal·lacions
objecte del contracte.
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Per altra banda, també es valoren altres aspectes que poden donar una aportació qualitativa
al servei en base a una proposta de planificació del servei així com l’aportació de propostes
de millores d’eficiència.
Sobre la conveniència de posar casos pràctics a la valoració del procediment obert per
contractació del servei de manteniment, es considera un element clau per seleccionar la
millor empresa des del punt de vista tècnic i econòmic.
La fórmula aplicada a la valoració econòmica pretén afitar de manera natural les baixades
màximes en l’import ofert, assignant petits increments a partir del límit econòmic que es
considera posa en risc la execució del contracte amb garanties.
És per tant probable trobar que amb baixades importants totes les empreses tinguin una
puntuació molt similar, en haver poques diferències en la puntuació. Així, un cop
aconseguida per l’Administració una bona oferta econòmica i amb uns imports que
garanteixin la sostenibilitat econòmica del contracte, és necessari trobar la millor empresa
des del punt de vista tècnic.
La inscripció en el registre ja pretén garantir uns mínims de qualitat, però la inscripció de
vegades és un requisit legal que no sempre es tradueix en una prestació del servei diligent i
eficaç. És per això que es demana la resolució d’un cas pràctic amb el que es pretén
comprovar la capacitat tècnica real davant de casos reals d’aplicació directa o bé d’aplicació
indirecta.
En el cas de compensació d’energia reactiva es pretén donar resposta a penalitzacions en la
facturació elèctrica que suposen imports de milers d’euros anuals, a més d’incrementar les
pèrdues d’energia elèctrica a la xarxa (impacte ambiental).
En el cas del muntatge del CECOR és un exercici que combina instal·lacions elèctriques i de
climatització, àmbits que ocupen una part important de les actuacions de les empreses
mantenidores.
Tots els problemes es poden resoldre tenint els coneixements requerits en les matèries
citades i amb coneixement mitjà (ACTIC-2) de fulls de càlcul que es considera ha de tenir
com a mínim un responsable tècnic de contracte
Si bé la solució és assolible, també han de tenir una certa dificultat per tal que aquestes
respostes puguin tenir un caràcter diferenciador entre les empreses licitadores, seleccionant
d’aquesta manera les millors empreses des del punt de vista tècnic i econòmic.
Mitjançant fórmules automàtiques es valoren tres aspectes:
a) L’Import del manteniment programat i la mà d’obra del manteniment no programat (50
b) Oferta d’un descompte sobre els materials (10 punts).
El segon aspecte a valorar és el descompte en el preu dels materials i elements a
subministrar durant la durada del contracte, sobre les tarifes públiques.
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Per evitar ofertes de descomptes excessius que atorguen elevades puntuacions en fase de
licitació, però són d’impossible compliment, es determina que qualsevol descompte superior
a un 30% pugui ser considerat oferta anormal o desproporcionada als efectes legals
corresponents, ja que un descompte superior al 30 % de tots els materials no es considera
assumible per tota la tipologia de materials a instal·lar sense que l’empresa pugui tenir
pèrdues (compra de bateries de SAI, materials d’ascensors, -afegir algun altre element on
tradicionalment sabem que no poden obtenir descomptes-) .
c) Descompte sobre determinades actuacions a preu fixat (10 punts).
Hi ha determinades actuacions que es poden requerir durant l’execució del contracte i que
no es troben incloses dins del manteniment programat, i que van a càrrec de la partida de
manteniment no programat. Aquestes actuacions es valoren en aquest apartat en funció
d’un coeficient de ponderació que s’ha fixat.
6

Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials

Per la naturalesa del contracte es considera adient incorporar com a condició especial
d’execució, a banda de la que està regulada a la clàusula del plec tipus de clàusules
administratives, relativa al compliment de la normativa sobre seguretat i salut laboral en
totes les fases del contracte i el sistema de gestió energètica del plec de prescripcions
tècniques.
D’altra banda, tal i com s’indicava anteriorment amb cita de l’article 76.2 de la LCSP, per la
naturalesa del contracte l’adscripció de mitjans tècnics i humans esdevé una condició
essencial del contracte, i el seu incompliment ha de comportar la penalitat equivalent a un
10 % del pressupost del contracte o, a judici de l’òrgan de contractació, la resolució del
contracte.
7

Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte

En aquest expedient hi ha dos tipus de manteniment ben diferenciats, la justificació dels
quals és també diferenciada.
Manteniment programat:
La determinació dels preus dels concursos anteriors es va fer prenent com a base preus de
mercat i de les adjudicacions en concursos previs. El problema van sorgir quan en el
concurs IT-2015-446 dues empreses que acumulaven 6 lots van renunciar a fer la pròrroga,
havent de fer una nova licitació per 6 lots amb l’expedient IT-2017-1320. Aquesta nova
licitació es va fer amb import similars en haver aconseguit una concurrència d’empreses
considerada suficient al procediment anterior. En aquest nou concurs, en poc temps es va
comprovar que els imports de licitació no permetien assumir la execució del contracte de
manteniment en les condicions requerides, pel que es va fer un estudi detallat de despeses
associades a la prestació directa del servei, incloent els marges per incloure les despeses
generals i benefici industrial associats a l’execució del contracte.

5

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de la Policia

Manteniment no programat:
L’augment de la partida de manteniment no programat té relació amb dos factors
fonamentals. D’una banda l’estat dels edificis és el que correspon a edificis amb una
antiguitat al voltant de 20 anys i per una altra banda, la dotació econòmica en concursos
anteriors per sota de les necessitats reals ha portat a molts casos a demanar les
modificacions des contractes per incrementar-ho en el màxim del 20% previst, però tot i així
en molts casos han quedat moltes actuacions pendents de resoldre i aquestes es van
acumulant any rere any.
És per tant necessari fer un increment per en primer lloc fer una regularització d’actuacions
pendents per una banda, i per una altra banda assumir les despeses de les necessitats que
vagin sorgint en el funcionament normal dels edificis.
Per als lots de l’1 al 9:
7.1

Manteniment programat i mà d’obra del manteniment no programat

El manteniment programat dels edificis de la Direcció General de la Policia inclou:
•

•
•

•
•
•

Presència física d’1 oficial de 1a encarregat/da, 1 oficial de 1a electricista i 2 oficials de
2a multidisciplinar, durant 40 hores setmanals per a realitzar el manteniment programat i
no programat, en funció de la regió policial, durant tota la jornada laboral, per a realitzar
el manteniment programat i no programat, amb un mínim d’una visita setmanal a cada
edifici, per dur a terme les tasques requerides, tant de manteniment preventiu com
correctiu.
Disponibilitat permanent d’un vehicle per cada operari
Disponibilitat a temps parcial (20%) d’un enginyer per assessorament tècnic als
treballadors, interlocució amb el Servei d’Administració de la Regió Policial i la Unitat de
Planificació i Infraestructures i qualsevol altre funció de caire tècnic que se li requereixi
en relació amb l’expedient.
Material fungible, Servei d’Assistència Tècnica (SAT) de les marques fabricants de
determinats elements (refredadores, calderes, etc.).
Les revisions periòdiques dels elements de les instal·lacions.
Les neteges periòdiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d’aire.

7.1.1
•

•
•

La substitució de lubricants.

Les operacions periòdiques de neteja de tots els elements de les instal·lacions, els seus
entorns i de les seves sales tècniques d’ubicació, que cal mantenir sempre netes de
pols, de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de
materials combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries
resoltes definitivament.
La realització dels repassos de pintura en els elements de les instal·lacions danyats per
cops, corrosions o envelliment degut a les condicions ambientals.
La prevenció i el control de la legionel·losi, mitjançant l’adopció de mesures higiènica
sanitàries, d’acord amb la normativa vigent.
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7.1.2

Despeses de personal en manteniment programat

Per determinar els preus de licitació, s’ha pres com base les retribucions brutes del Conveni
del Metall de l’any 2017 a la província de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Sobre
aquesta base, s’han afegit totes les despeses d’empresa (seguretat social, formació, atur,
etc).
Es considerarà que són presumptament desproporcionades les ofertes que no garanteixin
les despeses laborals segons conveni.
7.1.3

Amortització de vehicles

Com és requeriment del Plec de Prescripcions Tècniques les visites setmanals a tots els
edificis, s’ha previst la despesa d’un vehicle per cada operari, s’ha comptat l’amortització
mensual d’un vehicle, amb els següents requeriments:
•
•

Cost vehicle: 17.000,00€
Amortització lineal a 6 anys

Si bé la llei permet fer l’amortització en un màxim de 10 anys, prenent el valor de 6 es pretén
compensar la variabilitat de factors respecte dels previstos inicialment, deixant marge per
possibles baixades en cas de tenir millors condicions.
Amb les premisses amunt exposades, es preveu una despesa màxima de
236,12 €/mensuals en concepte d’amortització dels vehicles adscrits al contracte, per cada
treballador.
7.1.4

Despeses de locomoció

Per preveure les despeses associades a carburant, peatges i altres despeses relacionades
amb el vehicle, s’ha seguit el següent procediment:
•
•
•

Distància recorreguda entre un punt fix de referència, habitualment l’edifici de cada seu
regional i els diferents edificis.
Despesa associada a cada recorregut, en concepte de carburant, peatges, etcètera (font:
http://www.viamichelin.com)
Sobre la mitjana del cost per kilòmetre resultant, amb un valor de 0,14€/km, s’incrementa
fins a 0,30€ amb la intenció de deixar marges suficient per cobrir aquells desplaçaments
no previstos (urgències) i desplaçaments per recollida de materials, etc.
Lot i Regió Policial

Kilòmetres/mes

Despesa mensual

Despesa anual

Lot 1: RP Girona

2.712,23

813,67€

9.764,04€

Lot 2: RP Ponent

1.118,43

335,53€

4.026,36€

Lot 3: RP Pirineu Occidental

1.862,47

558,74€

6.704,88€

778,70

233,61€

2.803,32€

1.016,60

304,98€

3.659,76€

177,23

53,17€

638,04€

Lot 4: RP Central
Lot 5: RP Metropolitana Nord
Lot
6:
RP
Barcelona

Metropolitana
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Lot 7: RP Metropolitana Sud
Lot 8: RP Camp de Tarragona i
RP Terres de l’Ebre
Lot 9: Les Corts de Barcelona
7.1.5

1.088,97

326,69€

3.920,28€

429

128,70€

1.544,40€

44,31

13,293€

159,51€

Resum de despeses de manteniment programat i mà d’obra del manteniment
no programat

A la suma de totes les despeses s’afegeix un 13% en concepte de despeses generals (DG) i
un 6% en concepte de benefici industrial (BI).
Imports del manteniment programat per a l’any 2019:
Lot i Regió Policial

4 mesos de l’any 2019

Lot 1: RP Girona

68.206,44€

Lot 2: RP Ponent

28.350,60€

Lot 3: RP Pirineu Occidental

28.404,68€

Lot 4: RP Central

35.667,00€

Lot 5: RP Metropolitana Nord

67.367,28€

Lot 6: RP Metropolitana Barcelona

67.959,52€

Lot 7: RP Metropolitana Sud

72.230,24€

Lot 8: RP Camp de Tarragona i RP Terres
de l’Ebre

35.453,24€

Lot 9: Les Corts de Barcelona

34.315,00€
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Resum d’imports anuals desglossats:

DESPESES LABORALS
Lot i Regió Policial

Enginyer
Encarregat
20%

Oficial
1ª

DESPESES NO LABORALS

Oficial 2ª

Despeses
laborals

DG

Altres
despeses
fixes

TOTAL
DESPESES
NO
LABORALS

13.294,40 €

32.020,65 €

45.315,05 € 171.949,03 €

Amort.
vehicles +
roba + EPI's

Lot 1: RP Girona

20%

1

1

2 126.633,98 €

Lot 2: RP Ponent

20%

1

0

1

50.310,12 €

6.963,70 €

14.198,30 €

21.162,00 €

Lot 3: RP Pirineu Occidental

20%

1

0

1

50.310,12 €

6.963,72 €

14.334,60 €

Lot 4: RP Central

20%

1

0

1

71.817,25 €

6.963,73 €

Lot 5: RP Metropolitana Nord
Lot 6: RP Metropolitana
Barcelona

20%

1

1

2 134.482,32 €

13.294,40 €

20%

1

1

2 134.482,32 €

Lot 7: RP Metropolitana Sud
Lot 8: RP Camp de Tarragona i
RP Terres de l’Ebre

20%

1

1

2 134.482,32 €

20%

1

0

1

Lot 9: Les Corts de Barcelona

20%

1

0

1

TOTAL

13%

BI
6%

DESPESES
INDIRECTES
(DG+BI)

BASE
IMPOSABLE

22.353,37 €

10.316,94 €

32.670,31 €

204.619,32 €

71.472,12 €

9.291,35 €

4.288,33 €

13.579,68€

85.051,80 €

21.298,32 €

71.608,44 €

9.309,10 €

4.296,50 €

13.605,60€

85.214,04 €

11.135,82 €

18.099,55 €

89.916,80 €

11.689,18 €

5.395,01 €

17.084,19€

107.001,00 €

22.056,72 €

35.351,12 € 169.833,44 €

22.078,35 €

10.190,01 €

32.268,36€

202.101,84 €

13.294,40 €

23.549,75 €

36.844,15 € 171.326,47 €

22.272,44 €

10.279,59 €

32.552,03€

203.878,56 €

13.294,40 €

34.316,32 €

47.610,72 € 182.093,04 €

23.672,10 €

10.925,58 €

34.597,68€

216.690,72 €

73.830,16 €

6.963,73 €

8.584,06 €

15.547,79 €

89.377,95 €

11.619,13 €

5.362,68 €

16.981,81€

106.359,72 €

71.817,25 €

6.963,73 €

7.727,44 €

14.691,17 €

86.508,42 €

11.246,10 €

5.190,51 €

16.436,61€

102.945,00 €
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Per al lot 10:
7.2

Manteniment programat

El manteniment programat per a les galeries de tir de Tortosa, Salou, Sabadell, SantsMontjuic, Gavà i La Seu d’Urgell preveu, per als 4 mesos de l’any 2019, una visita a cada
una de les galeries de tir. Per a la pròrroga de l’any 2020 es preveuen 4 visites a cada una
de les galeries de tir, excepte a la galeria de tir de La Seu d’Urgell on s’hi preveuen 2 visites
durant l’any.
A les visites de les galeries de tir, d’acord amb el plec de prescripcions, es realitzaran les
actuacions següents:
- Neteja del sistema d’extracció de l’aire.
- Neteja del sòl amb aspiradora industrial específica.
- Neteja del plom del para-bales.
- Revisió, comprovació i posada a punt de les màquines de tir.
- Revisió, comprovació i posada a punt de l’ordinador i software.
- Revisió, comprovació i posada a punt del sistema de ventilació.
- Revisió, comprovació i posada a punt del sistema elèctric.
- Reposició de materials de cautxú en les galeries.
- Reparacions o substitucions per envelliment.
El manteniment programat també inclou la reparació dels elements malmesos amb càrrec de
materials a la partida del manteniment no programat.
L’import del manteniment programat per al lot 10 (IVA exclòs) és el següent:
Lot

4 mesos de l’any 2019

Tortosa

1.833,32€

Salou

1.833,33€

Sabadell

1.833,33€

Sants-Montjuic

1.833,33€

Gavà

1.833,33€

La Seu d’Urgell

1.250,00€

TOTAL

10.416,64€
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7.3 Despesa de material per atendre el manteniment no programat
L’import del manteniment no programat és una previsió de despesa no subjecte a baixa en
la licitació.
Per als lots de l’1 al 9:
Per determinar l’import del manteniment no programat s’ha considerat l’històric de les
despeses i les modificacions del 20% dels contractes anteriors per aquest concepte, que
han estat necessaris per tal de donar resposta als problemes sobrevinguts, així com també
nous requeriments introduïts en aquest expedient i que suposaran un increment de la
despesa a càrrec d’aquesta partida.
En aquest apartat s’inclouen totes les despeses de materials d’acord amb el Plec de
Prescripcions Tècniques. Així com també determinades actuacions a realitzar en l’execució
del contracte que són imprevisibles i que com a tal no es poden quantificar en la partida de
manteniment programat. Aquestes actuacions (plataformes elevadores, inspeccions
periòdiques, camions per neteja de xarxes de sanejament, serveis tècnics oficials...) aniran a
càrrec de la partida del manteniment no programat.
També s’han considerat, alhora de calcular l’import del manteniment no programat, els
problemes que comencen a aparèixer, cada cop amb més freqüència, associats a una
antiguitat dels edificis al voltant dels 20 anys i a l’exhauriment de la vida útil dels
equipaments.
Així doncs, considerant l’anteriorment explicat, els imports per lot, per als anys 2019-2020
respecte als imports licitats l’any 2017 s’han incrementat significativament. L’import que s’ha
proposat per a cada regió s’ha repartit segons la importància dels tres factors que s’han pres
com a referència i per cada lot proporcionalment al factor de repartiment.
Els factors i els percentatges de repartiment són els següents:
-

Número d’edificis per lot: 65%
Dades d’ocupació: 5% (Els edificis amb més ocupació pateixen un ús més intensiu i
per tant un major desgast i com a conseqüència una major despesa anual.)
Superfícies dels edificis: 30%.

Per al lot 10:
Per calcular els imports del manteniment no programat de les galeries de tir s’ha pres com a
base el nombre de trets efectuats durant el període 2016-2017, i per tant el deteriorament
que pateixen els elements fungibles com a conseqüència d’aquests.

L’import del manteniment no programat anual (IVA exclòs), i per als lots de l’1 al 9, es detalla
a la taula següent:
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CORRECTIU

65,0%

5,0%

30,0%

Edificis

Ocupació

Superfície

Lot 1: RP de Girona
158.613,60 €
106.397,64 €
15.634,80 €
Lot 2: RP de Ponent
92.492,04 €
68.274,24 €
5.395,80 €
Lot 3: RP del Pirineu Occidental
78.220,56 €
63.209,64 €
3.810,48 €
Lot 4: RP Central
83.446,68 €
57.702,24 €
3.222,12 €
Lot 5: RP Metropolitana Nord
134.961,60 €
89.391,96 €
7.267,20 €
Lot 6: RP Metropolitana Barcelona
144.864,00 €
68.274,24 €
3.677,28 €
Lot 7: RP Metropolitana Sud
141.674,52 €
89.391,96 €
6.421,68 €
Lot 8: RP Camp de Tarragona i RP Terres de l’Ebre
68.982,72 €
57.702,24 €
3.141,24 €
Lot 9: Les Corts de Barcelona
77.881,92 €
37.395,36 €
486,12 €
L’import detallat per anualitats del manteniment no programat de tots els lots (IVA exclòs) és el següent:
Lot i Regió Policial

PROPOSTA

36.581,16 €

160.000,00 €

18.822,00 €

95.000,00 €

11.200,44 €

80.000,00 €

22.522,32 €

85.000,00 €

38.302,44 €

150.000,00 €

72.912,48 €

160.000,00 €

45.860,88 €

150.000,00 €

8.139,24 €

60.000,00 €

40.000,44 €

80.000,00 €

2017-ADJUD
94.532,16 €
55.378,69 €
42.428,47 €
54.370,87 €
80.863,70 €
109.728,84 €
70.118,17 €
59.253,00 €
43.123,19 €

4 mesos de l’any 2019

Lot 1: RP Girona

52.871,20€

Lot 2: RP Ponent

30.830,68€

Lot 3: RP Pirineu Occidental

26.073,52€

Lot 4: RP Central

27.815,56€

Lot 5: RP Metropolitana Nord

44.987,20€

Lot 6: RP Metropolitana Barcelona

48.288,00€

Lot 7: RP Metropolitana Sud

47.224,84€

Lot 8: RP Camp de Tarragona i RP Terres de l’Ebre

22.994,24€

Lot 9: Les Corts de Barcelona

25.960,64€

Lot 10: Galeries de tir

26.666,64€
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7.4

Resum del pressupost

El detall de les despeses del manteniment integral i del manteniment de les galeries de tir es resumeix a la taula següent:
Any 2019 (4 mesos)

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Lot 6

Lot 7

Lot 8

Lot 9

Lot 10

TOTAL

Manteniment programat i despeses de ma
d'obra del manteniment no programat
Costos directes diferents dels salarials sense IVA
mensuals

3.776,25 €

1.763,50 €

1.774,86 €

1.508,30 €

2.945,93 €

3.070,35 €

3.967,56 €

1.295,65 €

1.224,26 €

2.604,16 €

23.930,82 €

10.552,83 €

4.192,51 €

4.192,51 €

5.984,77 €

11.206,86 €

11.206,86 €

11.206,86 €

6.152,51 €

5.984,77 €

0,00 €

70.680,48 €

Costos indirectes sense IVA mensuals

2.722,53 €

1.131,64 €

1.133,80 €

1.423,68 €

2.689,03 €

2.712,67 €

2.883,14 €

1.415,15 €

1.369,72 €

0,00 €

17.481,36 €

Període sobre el que apliquen els costos

4 mesos

4 mesos

4 mesos

4 mesos

4 mesos

4 mesos

4 mesos

4 mesos

4 mesos

Costos directes salarials bruts mensuals

Total preventiu

4 mesos

34.315,00 € 10.416,64 €

4 mesos

68.206,44 €

28.350,60 €

28.404,68 €

35.667,00 €

67.367,28 €

67.959,52 €

72.230,24 €

35.453,24 €

448.370,64 €

13.217,80 €

7.707,67 €

6.518,38 €

6.953,89 €

11.246,80 €

12.072,00 €

11.806,21 €

5.748,56 €

6.490,16 €

6.666,66 €

88.428,13 €

4 mesos

4 mesos

4 mesos

4 mesos

4 mesos

4 mesos

4 mesos

Manteniment no programat
Costos previstos de despesa de materials
mensuals sense IVA (*)
Període sobre el que apliquen els costos

4 mesos

4 mesos

52.871,20 €

30.830,68 €

26.073,52 €

27.815,56 €

Total pressupost

121.077,64 €

59.181,28 €

54.478,20 €

63.482,56 € 112.354,48 €

IVA 21%

25.426,30 €

12.428,07 €

11.440,42 €

13.331,34 €

Pressupost base de la licitació

146.503,94 €

71.609,35 €

65.918,62 €

76.813,90 € 135.948,92 €

Total correctiu

44.987,20 €
23.594,44 €

4 mesos
48.288,00 €

4 mesos
47.224,84 €

22.994,24 €

25.960,64 € 26.666,64 €

353.712,52 €

116.247,52 € 119.455,08 €

58.447,48 €

60.275,64 € 37.083,28 €

802.083,16 €

25.085,57 €

12.273,97 €

12.657,88 €

7.787,49 €

168.437,46 €

140.659,50 € 144.540,65 €

70.721,45 €

72.933,52 € 44.870,77 €

970.520,62 €

24.411,98 €
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Per tal d’evitar problemes amb els decimals d’arrodoniment, s’aproximen les bases imposables al centenar d’euro més pròxim. Per tant, partint del
pressupost base de licitació que s’ha obtingut dels càlculs explicats anteriorment, s’arrodoneixen els imports del manteniment no programat, per
aconseguir que el pressupost de licitació (IVA exclòs) estigui arrodonit sense decimals. A l’any 2019 també s’arrodoneix tant l’import del manteniment
programat com del no programat per al lot 10.

2019 (4 mesos)
Total
Pressupost
(IVA exclòs)

PROGRAMAT

NO
PROGRAMAT
ARRODONIT

Total
Pressupost
(IVA exclòs)
ARRODONIT

Total
pressupost
(IVA inclòs)
ARRODONIT

Lot 1: RP de Girona

121.077,64 €

68.206,44 €

52.871,56 €

121.078,00 €

146.504,38 €

Lot 2: RP de Ponent

59.181,28 €

28.350,60 €

30.830,40 €

59.181,00 €

71.609,01 €

Lot 3: RP del Pirineu Occidental

54.478,20 €

28.404,68 €

26.073,32 €

54.478,00 €

65.918,38 €

Lot 4: RP Central

63.482,56 €

35.667,00 €

27.816,00 €

63.483,00 €

76.814,43 €

Lot 5: RP Metropolitana Nord

112.354,48 €

67.367,28 €

44.986,72 €

112.354,00 €

135.948,34 €

Lot 6: RP Metropolitana Barcelona

116.247,52 €

67.959,52 €

48.288,48 €

116.248,00 €

140.660,08 €

Lot 7: RP Metropolitana Sud

119.455,08 €

72.230,24 €

47.225,76 €

119.456,00 €

144.541,76 €

58.447,48 €

35.453,24 €

22.993,76 €

58.447,00 €

70.720,87 €

60.275,64 €

34.315,00 €

25.961,00 €

60.276,00 €

72.933,96 €

37.083,28 €

10.656,64 €

26.666,36 €

37.323,00 €

45.160,83 €

802.083,16 €

448.610,64 €

353.713,36 €

802.324,00 €

970.812,04 €

Lot 8: RP Camp de Tarragona i RP
Terres de l’Ebre
Lot 9: Les Corts de Barcelona
Lot 10: Galeries de tir
TOTAL
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7.5

Determinació del valor estimat del contracte (VEC)

Per determinar el valor estimat del contracte es preveu prorrogar el contracte durant un any, així com una modificació a l’alça del 20% tant del
manteniment programat per donar resposta a avaries sobrevingudes com del manteniment programat per atendre la necessitat d’un increment de la
plantilla.

Lot 1: RP de Girona
Lot 2: RP de Ponent
Lot 3: RP del Pirineu Occidental
Lot 4: RP Central
Lot 5: RP Metropolitana Nord
Lot 6: RP Metropolitana Barcelona
Lot 7: RP Metropolitana Sud
Lot 8: RP Camp de Tarragona i RP
Terres de l’Ebre
Lot 9: Les Corts de Barcelona
Lot 10: Galeries de tir
TOTAL

Pressupost
sense IVA
2019 (4
mesos)
121.078,00 €
59.181,00 €
54.478,00 €
63.483,00 €
112.354,00 €
116.248,00 €
119.456,00 €

Modificació Pròrroga sense
2019 (20%)
IVA 2020
24.215,60 €
363.234,00 €
11.836,20 €
177.543,00 €
10.895,60 €
163.434,00 €
12.696,60 €
190.449,00 €
22.470,80 €
337.062,00 €
23.249,60 €
348.744,00 €
23.891,20 €
358.368,00 €

Modificació
2020 (20%)
24.215,60 €
11.836,20 €
10.895,60 €
12.696,60 €
22.470,80 €
23.249,60 €
23.891,20 €

Total Valor
estimat
532.743,20 €
260.396,40 €
239.703,20 €
279.325,20 €
494.357,60 €
511.491,20 €
525.606,40 €

58.447,00 €
60.276,00 €
37.323,00 €
802.324,00 €

11.689,40 €
12.055,20 €
7.464,60 €
160.464,80 €

11.689,40 €
12.055,20 €
7.464,60 €
160.464,80 €

257.166,80 €
265.214,40 €
157.252,20 €
3.523.256,60 €

175.341,00 €
180.828,00 €
105.000,00 €
2.400.003,00 €
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8

Justificació de lots

Per tal de garantir la màxima concurrència i afavorir la participació de les petites i mitjanes
empreses s’ha dividit els lots del servei de manteniment multitècnic per regions policials.
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