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1. Identificació de l’expedient
Contractació dels treballs de conservació i manteniment de les zones verdes de Sant Cugat del
Vallès. Sector 3 (sector Nord).

2. Informe justificatiu del preu de licitació per cada sector
2.1. La superfície de zones verdes en m² de les diferents tipologies del sector 3 són:

gespes

prats naturals altres superfícies làmines d'aigua massa forestal paviments durs paviments tous
plantades

98.140,06 402.762,02

19.123,12

7.545,72

434.896,32

34.543,40

52.425,90
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Aquesta important superfície de zones verdes requereix d’uns treballs de conservació i
manteniment continuats per mantenir la qualitat dels espais i per evitar el seu
envelliment prematur.
2.2. En l’últim concurs de manteniment es va portar a terme una reducció econòmica del
15% del preu de licitació una vegada iniciat el procés de contractació. Això va significar
una disminució de diversos serveis com les neteges anteriors i posterior a actes
socioculturals, la reducció de la dotació de personal per a les neteges dels caps de
setmana i neteges addicionals, la no substitució del personal durant les vacances...
De la mateixa manera la nova normativa de tractaments fitosanitaris i la moció del no
ús del glifosat en els últims anys ha provocat que algunes tasques de manteniment
siguin més costoses d’executar com la retirada manual de males herbes, l’aportació
addicional d’encoixinats, més tractaments biològics que impliquen més personal...
En el preu de licitació que tot seguit es desglossa queden inclosos aquests serveis i
treballs que o bé s’estaven pagant apart o bé no s’estan fent adequadament per manca
de personal o medis.

2.3. Pel lot 3 s’estableix una part fixa pel manteniment anual i una part variable.

2.4. Les despeses de manteniment de les zones verdes del sector 3 de la partida fixa es
distribueixen de la següent manera, tenint en compte el següent:
Personal:
-

Es pren com a base el Conveni estatal de jardineria 2017-2021.

-

Es dota el sector 3 amb 14 persones, que corresponen al personal pendent de
subrogar que actualment està fent aquest manteniment. Pel càlcul econòmic es
té en compte el cost del personal a subrogar.

Vehicles i maquinària:
-

Pel lot 3 s’ha computat un vehicle obert amb ploma, furgons per transport de
personal, maquinària i furgonetes encarregats i equip de lampisteria.

-

Pel què fa a maquinària s’ha comptabilitzat la maquinària de sega,
desbrossadores,

podathor

a

temps

parcial,

bufadores,

retallatanques,

trituradores, cisternes de reg i motxilles de tractament en funció del sector i les
necessitats.
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Materials i eines:
-

S’ha previst la relació de vestuaris, eines, EPI’S, fitosanitaris/herbicides,
adobs/llavors, terres, àrids, material de reg, arbrat de reposició, planta arbustiva,
planta de flor, bosses i sacs de recollida, material de manobre, tala arbres
singulars en funció d’allò descrit al plec tècnic.

Altres:
-

Com a altres despeses s’han computat: pla de gestió del risc de l’arbrat,
implementació de pla de comunicació, de despeses de comunicació, residus i
equips de senyalització.

2.5. A grans trets el manteniment es pot dividir entre el manteniment propi de jardineria, al
qual s’aplica un 21% de IVA i la neteja, al qual se li aplica un 10% d’IVA. L’aplicació de
l’IVA s’ha fet de la següent manera:

LOTS

Lot 3

% de les
tasques

Tasca
Neteja de restes, neteja de papereres, neteges

40%

després d’actes socioculturals, neteja de fulles...

60%

Manteniment jardineria

IVA
APLICABLE
10%
21%

2.6. Es preveu que una part del preu sigui variable, a satisfer segons les necessitats de
l’Ajuntament, amb la qual cosa el pressupost previst per aquests serveis és estimatiu ja
que el preu real del contracte resultarà d’aplicar els preus unitaris previstos amb càrrec
al pressupost, segons les necessitats.
En el plec de prescripcions tècniques s’explica a quina tipologia de treballs va
destinada aquesta part variable:
-

Sector 3 – 40.000 € (sense IVA)

2.7. A continuació es presenta una taula de l’estudi econòmic efectuat lot per lot:
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LOT 3:
PART FIXA del contracte
LOT 3 – SECTOR 3

1. PERSONAL
Categoria

Qtat

cap del servei - tècnic

Dedicació
any

tp

Encarregat, operaris subrogació

14

Equip de treballs forestals de 4 persones

100%
20 jornals
Subtotal

473.333,74 €

Substitució vacances

8%

Sobre personal fixe

35.287,97 €

Absentisme

6%

Sobre personal fixe

25.509,38 €

COSTOS DE PERSONAL

534.131,09 €

2. MATERIAL
Concepte
Vehicles

Amortitzacions

36.630,46 €

Despeses de funcionament

7.190,02 €

Maquinària

Amortitzacions

17.301,72 €

Despeses de funcionament

22.135,70 €

Utensilis, vestuari, pla de gestió risc, GPS i altres

64.223,48 €

COSTOS DE MATERIAL

147.481,38 €

COST DIRECTE D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI

681.612,47 €

13%

Despeses Generals

88.609,62 €

6%

Benefici industrial

40.896,75 €

COST TOTAL ABANS D'IVA

811.118,83 €

21%

I.V.A (sobre el 60 %)

102.200,97 €

10%

I.V.A (sobre el 40 %)

32.444,75 €

COST TOTAL DEL SERVEI DE MANTENIMENT (euros/any)

945.764,56 €
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PART VARIABLE del contracte
Part variable a justificar sector 1

40.000,00 €
21%

8.400,00 €

I.V.A

COST TOTAL DEL SERVEI DE MANTENIMENT (euros/any)

48.400,00 €

PART FIXA + PART VARIABLE del contracte (IVA inclòs)
945.764,56 €

Part fixa
Part variable

48.400,00 €
COST TOTAL DEL SERVEI DE MANTENIMENT (euros/any)

994.164,56 €

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Com que es preveuen possibles ampliacions i reduccions en el present contracte, s’han
determinat els preus unitaris (IVA no inclòs) que s’aplicaran en cas de modificació de contracte
en el lot 3:

SECTOR

gespes

prats
naturals

altres
superfícies
plantades

làmines

massa

paviments

paviments

d'aigua

forestal

durs

tous

0,5

0,12

0,05

0,14

Preu
unitari

3,75

0,82

2,5

€/m2

Per l’establiment dels preus unitaris s’ha pres com a referència els preus unitaris proposats en
el Pla Director del Verd a Sant Cugat i amb comparativa de preus unitaris d’altres Ajuntaments.
En cas de modificació del contracte, sobre cada preu unitari s’aplicarà el percentatge de baixa
sobre el preu de licitació proposat per l’adjudicatari en el sobre número 3.

3. Informe justificatiu de la previsió de modificacions:
Les modificacions que es preveuen són:
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1. Es preveu la possibilitat d’ampliar el preu del contracte de cadascun dels lots, en el
supòsit que s’incrementin les zones verdes de diferent tipologia a mantenir, respecte
les que ara estan contemplades en l’objecte del contracte, degut a noves
urbanitzacions, creació de noves zones verdes, cessions urbanístiques, etc.
Es preveu la possibilitat de reduir el preu del contracte en el supòsit que es redueixin
les zones verdes de diferent tipologia a mantenir, respecte les que ara estan
contemplades en l’objecte del contracte, degut a modificacions en els límits territorials
del municipi, a nous convenis amb altres administracions o entitats públiques que
assumeixen el manteniment d’alguna zona, etc.
2. Així mateix, es preveu la possibilitat d’ampliar l’espai del bosc de Volpelleres, la
superfície del qual és:

SECTOR

gespes

Superfície
en m2

0

prats
naturals

6.264,01

altres
superfícies
plantades
0

làmines massa

paviments paviments

d'aigua

forestal

durs

0

123.864,11 0

tous

2.448,00

TOTAL

132.576,12

Pel manteniment d’aquest espai es preveu que caldran 2 operaris (oficial i auxiliar de
jardineria) durant 2 dies per setmana (total 16h/setmana) amb un vehicle tipus
furgoneta o similar. El desglossament econòmic anual d’aquesta ampliació és el
següent:
Total despeses directes ..................... 27.599,67 €
Total despeses indirectes .................... 5.243,94 €
Total abans d’IVA ...............................32.843,61 €
10% IVA (s/40% de la despesa)........... 1.313,74 €
21% IVA (s/60% de la despesa)........... 4.138,29 €
TOTAL ............................................... 38.295,65 €
L’import total de les modificacions de contracte: 680.895,07 €
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4. Taula justificativa del VEC
Preu
licitació
sense IVA
LOT 3

811.118,83 €

Part
variable

Suma any

40.000,00 € 851.118,83 €

Pels 2 anys
1.702.237,67 €

Pròrroga (1 Pròrroga (1 Modificacio
any)

any)

ns previstes

851.118,83 €

851.118,83 €

680.895,07 €

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A
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TOTAL
4.085.370,40 €

