PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT INTEGRAL
D’OBRES, MUNTATGE I JARDINERIA DEL CIRCUIT DE
BARCELONA-CATALUNYA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present plec és la regulació del contracte de Serveis relatiu al Manteniment
General, que inclou, petites obres de reparació, muntatges i jardineria de les Instal·lacions
Tècniques i Esportives del Circuit de Barcelona-Catalunya, per a les temporades 2022 i 2023.
Aquest contracte es divideix amb tres lots donada la varietat de treballs a realitzar:
•

LOT 1 – MÀ D’OBRA PER A REPARACIONS I FEINES DE PALETERIA

La categoria laboral del personal destinat a realitzar les tasques objecte d’aquest Lot serà de
Paleta i Peó/manobra.
•

LOT 2 – OPERARIS DE MANTENIMENT

•

LOT 3 – TREBALLS DE JARDINERIA

Les empreses interessades hauran de presentar la seva millor oferta per a la totalitat dels Lots.
2. ABAST DEL SERVEI
Aquest contracte comprèn exclusivament la mà d’obra corresponent als treballs següents:
•

Reparacions i feines de paleta, així com acabats d’obra o paleteria a pista.

•

Treballs de conservació de drenatges, rases, clavegueram, etc.

•

Remats i acabats d’obres majors.

•

Manteniment d’elements d’obra, vials i proteccions de pista (pneumàtics, goma, etc.).

•

Manteniment d’elements d’obres d’altres espais interiors i exteriors.

•

Muntatge i desmuntatge de pianos metàl·lics.

•

Muntatge i desmuntatge de proteccions TecPro a pista i de proteccions motos.

•

Canvis de biones de la variant de pista

•

Muntatge i desmuntatge d’elements en curses i esdeveniments singulars

•

Muntatge i desmuntatge d’elements temporals per a lloguers i esdeveniments.

•

Muntatge i desmuntatge de mobles, carpes i altres estructures lleugeres.

•

Manteniment de jardineria en general, replantat i condicionament d’herba a la pista i
zones de públic.

•

Manteniment de jardins de les oficines de la Moreneta i rotonda accés al Pàdoc.

•

Reparacions i col·locació de gespa artificial.

•

Reparació i manteniment de tanques metàl·liques de protecció perimetral.

•

Reparació de seients, baranes i passadissos de tribuna i zones de públic.

•

Transport de materials diversos dins del recinte del circuit.

•

Suport al personal de manteniment propi del circuit.

•

Servei de guàrdia en curses i esdeveniments singulars per a intervenció ràpida.

Per tal de desenvolupar els treballs descrits, es requerirà mà d’obra multidisciplinar, amb
experiència en muntatges, treballs auxiliars d’obra i conducció de carretilla mecànica, i també
especialista en paleteria, manobre i jardineria.
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Les feines objecte del contracte es desenvoluparan en qualsevol dels espais interior o exteriors
dels recintes del Circuit de Barcelona-Catalunya. Les feines es realitzaran al llarg de tota la
durada del contracte de manera discrecional, a demanda i segons les indicacions dels serveis
tècnics de l’Àrea d’Infraestructures i Conservació, atenent a les necessitats canviants derivades
de l’ús de les instal·lacions. En especial, es destinaran els recursos de mà d’obra necessaris per
a la preparació de curses i esdeveniments singulars durant els dies previs a aquests, i també es
garantirà un servei de retén o de guàrdia durant les curses.
La dotació del personal destinat a cada servei serà el que fixa aquest plec i d’acord amb les
indicacions del Coordinador de Manteniment General de Circuits de Catalunya.
3. PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE
D’acord amb la justificació de preus i amidaments de l’Annex 1 del present Plec, el pressupost
màxim del contracte, suma dels imports allí descrits és de 252.634,00€/any.
El preu anual per a cadascun dels Lots és el següent:
•

LOT1 – Mà d’obra per a reparacions i feines de paleteria: 63.813,00€

•

LOT2 – Operaris de manteniment: 179.056,00€

•

LOT 3 – Treballs de jardineria: 9.765,00€

4. VISITA A LES INSTAL.LACIONS
Serà condició indispensable per a la participació a la present licitació la visita a les instal·lacions
objecte del contracte.
Les empreses licitadores interessades hauran de sol·licitar la visita contactant amb la següent
persona: Juan Carlos Vegas, juancarlos.vegas@circuitcat.com, Tel. 93 571 97 02.
Aquesta sol·licitud es farà en el termini màxim de deu dies naturals a comptar des de la
publicació d’aquesta licitació al perfil de contractant de Circuits de Catalunya. Una vegada
rebudes les sol·licituds, el Circuit de Catalunya concertarà una visita conjunta, en la data i hora
indicada a la resposta que s’enviarà a cadascuna de les empreses que ho hagin sol·licitat.
5. ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS
La direcció, seguiment, control i certificació dels treballs objecte del contracte serà a càrrec dels
Serveis Tècnics del Circuit de Catalunya.
5.1. Organització del Servei
Per al desenvolupament del contracte i garantia del bon funcionament del servei, s’estableixen
els següents mecanismes d’obligat compliment per part del Contractista:
5.1.1. Planificació i execució dels treballs
L’estructura de cada servei, el calendari de treball i l’horari laboral s’ajustaran al programa del
treball elaborat amb antelació, i a les indicacions dels Serveis Tècnics del Circuit.
Els Serveis Tècnics determinaran mitjançant ordres de treball, les tasques i el moment més
adient per a la realització de les mateixes. La programació serà comunicada al Contractista a
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través de les Ordres de Treball que seran d’obligat compliment, mitjançant els canals de
comunicació acordats per les parts.
Els treballs es realitzaran de forma general en horari laboral, excepte en casos que, per la seva
excepcionalitat, compatibilitat amb les activitats del Circuit, objectiu del treballs o urgència,
s’hagin de realitzar en horari nocturn i de cap de setmana, segons requeriments tècnics dels
esdeveniments programats del Circuit.
Els treballs s’hauran de fer garantint el mínim impacte per al funcionament normal del Circuit.
La distribució de les tasques, la seqüència del treballs, ocupació i reserva d’espais es faran segons
els criteris dels Serveis Tècnics i necessitats del Circuit.
El Contractista realitzarà els treballs amb els mitjans de protecció i senyalització necessaris per
al compliment dels requisits de Seguretat i Salut en el treball. Aquesta dotació serà a càrrec del
Contractista, sense cap cost per al Circuit.
5.1.2. Replanteig dels treballs
Correspondrà al Contractista l’execució dels replantejos necessaris per desenvolupar els
treballs. El Contractista informarà als Serveis Tècnics de la forma i terminis d’execució que
prevegi desenvolupar-los.
Els Serveis Tècnics podran fer-li recomanacions al respecte, i en cas de que els mètodes o temps
d’execució siguin incompatibles amb les activitats normals del Circuit, prescriure correctament
la forma i temps d’executar-los.
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb els Serveis
Tècnics, procediran a la comprovació dels replantejos efectuats.
5.1.3

Horari i termini d’execució dels treballs

Per als treballs ordinaris (no urgents), l’adjudicatari haurà de prestar el servei encarregat en el
termini màxim de 48 hores des del moment en que se li encomana.
Per als treballs urgents, aquests s’hauran de prestar o iniciar en el termini màxim de 2 hores des
del moment en que se li hagi sol·licitat la petició. Es consideren treballs urgents tots aquells
treballs necessaris per resoldre aquelles incidències que poden afectar al normal funcionament
de les activitats pròpies del Circuit, la seguretat i salut de les persones, o aquelles que els Serveis
Tècnics del Circuit considerin oportuns per la seva excepcionalitat o condicionants.
Els treballs extraordinaris corresponents a la preparació i muntatge de curses, guàrdia durant
les curses o desmuntatge després d’aquestes es desenvoluparan en l’horari i dotació de mitjans
que determini els Serveis Tècnics del Circuit.
Els treballs extraordinaris i els considerats urgents, ja siguin planificats o no, podran ser realitzats
en horari nocturn i/o cap de setmana, si així és requerit pels Serveis Tècnics del Circuit.
Per als treballs de guàrdia o de retén durant les curses, l’horari s’ajustarà al desenvolupament
d’aquests esdeveniments, si s’escau, i a les indicacions dels Serveis Tècnics del Circuit. El
calendari previst de curses és el que s’indica a l’Annex 2 del present plec.
5.2. Direcció, inspecció i control del contracte
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La direcció i inspecció tècnica dels treballs objecte del contracte l’exercirà el personal dels
Serveis Tècnics del Circuit, o en el seu defecte, les persones que aquests designin.
A efectes de registre i control dels treballs, l’Adjudicatari disposarà d’una base de dades
informatitzada que possibiliti el control de l’execució de les obres, els amidaments i els imports
dels treballs i l’agrupació de les feines a efectes estadístics en funció d’ubicació i àmbits
d’actuació, tipus de treballs, etc. d’acord amb les partides indicades a la taula de l’Annex 1
d’aquest Plec. El format d’aquest arxiu-document es proposarà als Serveis Tècnics del Circuit en
el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de l’adjudicació del contracte.
Els Serveis Tècnics podran indicar els ajustos i modificacions en el contingut i format d’aquest
arxiu-document.
Mensualment s’entregarà un informe on quedin reflectides totes aquestes dades i anualment
s’entregarà un informe resum.
6. FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
L’empresa contractada haurà de disposar de tots els recursos humans necessaris per poder dur
a terme qualsevol de les tasques descrites en aquest document i per tal de reduir al màxim el
temps emprat per realitzar els treballs encomanats i les molèsties que es puguin ocasionar a les
activitats, industrials i usuaris del Circuit.
Sempre es prioritzarà fer els treballs durant horari laboral, no obstant, les tasques contemplades
durant les curses o en els dies previs o posteriors a aquestes s’hauran de realitzar, en cap de
setmana i/o període nocturn, si així es requerit per part dels Serveis Tècnics del Circuit.
Els mitjans materials necessaris a emprar per a la realització dels treballs seran aportats en la
quantitat i qualitat adequada per part del Circuit i no s’inclouen en el present contracte, no
obstant, aquests seran emprats pel personal a càrrec del contracte.
El preu de la Jardineria inclourà la mà d’obra així com la maquinària necessària per al correcte
manteniment dels jardins en general i dels jardins ornamentals interiors de les oficines de la
Moreneta i de la rotonda del Pàdoc.
7. MITJANS HUMANS A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE
L’empresa disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per desenvolupar les tasques
objecte del contracte de forma independent, amb capacitat de realitzar-ne diverses en paral·lel
al mateix temps.
A excepció dels esdeveniments singular, no és necessària la presència permanent del personal
a càrrec del contracte a les instal·lacions del Circuit, sinó que la càrrega de treball serà variable
temporalment, en funció de l’envergadura i importància dels esdeveniments o curses pròximes,
que obligaran a una major intensitat en la càrrega de treball i dotació de personal, al marge dels
treballs corrents de manteniment que es poden repartir al llarg de tot l’any segons disponibilitat.
Aquesta dotació serà indicada pels Serveis Tècnics del Circuit.
L’adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les Lleis i disposicions vigents en
matèria social, laboral i seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat
d’acord amb aquestes Lleis.
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Els mitjans materials necessaris en matèria de Seguretat i Salut en el treball per tal d’assolir amb
la màxima eficàcia les mesures de protecció individual i col·lectiva seran aportats per
l’adjudicatari, que també s’haurà de responsabilitzar de les obligacions en matèria de
compliment per part del seu personal de la resta de requisits en aquest àmbit (formació,
revisions, etc.).
El Contractista no podrà subcontractar els treballs objecte d’aquest contracte, excepte que per
motius excepcionals justificats, mitjançant notificació i justificació, i prèvia autorització per escrit
per part del Serveis Tècnics del Circuit. En aquests casos, l’empresa subcontractista complirà els
requisits establerts en matèria de seguretat i salut en el treball, i haurà d’acollir-se al Pla de
Seguretat i Salut dels treballs.
L’adjudicatari haurà de presentar els currículums que justifiquin la solvència tècnica dels mitjans
humans que presenti a la licitació. Seran objecte de valoració i d’obligat compliment, i s’hauran
d’adscriure de forma efectiva i vinculant al contracte.
7.1. Mitjans humans a disposició del contracte
7.1.1. Perfil del personal assignat
El Contractista haurà de disposar del personal necessari per a desenvolupar els treballs objecte
del contracte, que haurà de restar contractat pel Contractista.
El personal necessari per a la prestació del servei haurà de ser calculat pels licitadors d’acord
amb els treballs i amidaments que descriu aquest plec. No obstant, la càrrega de treball
proposada requereix que les empreses licitadores presentin un equip de treball amb el número
mínim de treballadors que es detallaran a continuació i amb els perfils següents:
•

Responsable del Servei: Cap d’equip especialitzat en treballs multidisciplinaris de
muntatge, paleteria, jardineria, amb una experiència laboral mínima de 8 anys en
treballs similars (relacionats amb grans esdeveniments esportius o espectacles públics),
serà el responsable del servei, de la gestió, valoració i direcció dels treballs a realitzar,
responsable de la documentació sol·licitada, i localitzable 365 dies 24h.

•

6 Muntadors: que també realitzaran tasques multidisciplinàries de peó i manobre, amb
experiència laboral mínima de 3 anys en treballs similars (muntatges de grans
esdeveniments esportius o espectacle públics). Almenys dos d’aquests operaris
disposaran d’experiència en conducció de retroexcavadora i tractor, amb permís de
conducció adequat. Un d’aquests muntadors pot ser el mateix cap de l’equip.

•

1 Oficial de 1ª Paleta: que també realitzarà tasques multidisciplinàries de peó i de
muntador, amb una experiència laboral mínima de 5 anys en treballs similars.

•

1 jardiner: que també realitzarà tasques multidisciplinàries de peó, de muntador i
manobre, amb una experiència laboral mínima de 5 anys en jardineria. Tindrà
experiència en conducció de tractor i acreditació per a la conducció de carretilla
mecànica elevadora.

Tots els operaris disposaran de permís de conducció de vehicle, almenys tipus B.
L’empresa licitadora haurà de descriure amb detall com efectuarà cadascuna de les tasques que
realitzarà cada operari i com estructurarà el servei en una Proposta de Planificació del Servei, el
temps màxim de resposta i mitjans humans i organització exclusiva al servei.
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En aquest, el licitador presentarà un esquema organitzatiu de l’empresa licitadora, on aparegui,
a més del personal necessari per a la prestació del servei, la resta del personal de l’empresa, i
les tasques que corresponen a cadascú.
. Caldrà presentar els currículums, on es detallarà l’experiència del personal proposat, en ajust
als requeriments específics de cadascun del operaris.
Tota la documentació presentada (Planificació de Serveis i Currículums) serà revisada i
comprovada.
Les ofertes que no continguin aquesta documentació ( Proposta de planificació de Serveis i
Currículums) seran automàticament rebutjades.
7.1.2. Funcions específiques atorgada per categories
Responsable del Servei: Cap d’equip amb una experiència laboral mínima de 8 anys:
Serà el coordinador/a de l’empresa contractista. Executarà tasques de suport i assistència al
Circuit, i resoldrà amb diligència les consultes que es puguin plantejar en la prestació del servei.
Serà responsable de la detecció de possibles anomalies i presentarà mensualment la certificació
mensual, així com de l’arxiu-document mensual de l’estat de l’execució del contracte.
Serà la persona que traslladarà les tasques a realitzar per part de la resta del personal, de manera
que estarà informat en tot moment i prendrà les decisions oportunes in situ sobre prioritats
d’actuació i procediments a seguir.
Serà present a les actuacions mentre durin els treballs, si s’escau, responsabilitzant-se com a
encarregat de la seva execució i respondrà dels problemes que es puguin presentar.
Executarà els treballs d’acord amb el Programa de Treball i les instruccions donades pels Serveis
Tècnics del Circuit.
Serà responsable de la confecció de les comunicacions de treballs i de la seva realització per part
del personal operari i serà l’interlocutor operatiu i permanent de l’empresa contractista amb els
Serveis Tècnics del Circuit. Coordinarà la feina de la resta d’operaris.
Muntadors, paleta i jardiner: Desenvoluparan les activitats assignades pel cap d’equip o el
Responsable del Servei per a cada tipus d’actuació, d’acord amb la seva qualificació.
7.1.3. Prescripcions generals del personal
El personal de l’empresa contractista haurà de tenir autoritzat prèviament l’accés a les
instal·lacions de l’edifici del Circuit.
El personal de l’empresa contractista s’haurà d’acreditar davant del personal de seguretat en el
moment d’accedir al recinte.
L’empresa adjudicatària s’obliga a la substitució immediata de les baixes per malaltia i per
vacances del personal a efectes de que el servei no pateixi afectacions per aquestes
contingències. A tots els efectes, serà d’aplicació les ordres del Circuit que estableixen el
calendari anual oficial de festes laborals, el calendari de festes fixes i suplents que se’n puguin
determinar.
Qualsevol persona de substitució o que intervingui per primera vegada, haurà de presentar-se
al Circuit.
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En cas d’absència o de retard de qualsevol personal al lloc de treball respecte el calendari previst,
l’empresa contractista haurà d’avisar amb antelació al Circuit.
Per a la prestació del servei l’empresa contractista dotarà obligatòriament al personal que hi
adscrigui d’un sistema de comunicació idoni per a la correcta comunicació entre la totalitat dels
components de l’equip, i preveurà un protocol perquè es pugui contactar amb ells.
Per qualsevol incidència, s’haurà de presentar l’equip de treball encapçalat pel Responsable del
Servei, o en la seva absència, com a mínim per l’Oficial de 1ª.
El personal haurà de vestir amb uniformitat, amb roba de treball adequada i en correcte estat
de conservació.
7.2. Mitjans materials a disposició del contracte
El Circuit posarà a disposició de l’empresa contractista la totalitat dels mitjans materials que
siguin necessaris per realitzar les tasques assignades (amb excepció de la maquinària necessària
per al correcte manteniment dels jardins en general i dels jardins ornamentals interiors de les
oficines de la Moreneta i la rotonda d’accés al Pàdoc), sense cost per a aquesta, i també serà
responsable de l’acopi dels materials. També proporcionarà a l’empresa contractista les eines
de treball individual per poder realitzar correctament les seves funcions. L’adjudicatari serà
responsable del bon ús i de la conservació dels materials del Circuit que siguin emprats pel seu
personal, fent-se responsable d’assumir-ne el cost de reparació i/o reposició dels que hagin patit
algun dany per un ús indegut o negligent.
L’Adjudicatari haurà de fer-se càrrec de proporcionar equips de protecció individuals i
vestimenta de treball adequada al seu personal.
7.3. Comunicacions
El Contractista disposarà de mitjans de comunicació permanent i directe de telefonia mòbil
entre el responsable dels treballs i els Serveis Tècnics del Circuit.
El Contractista també ha de subministrar als Serveis Tècnics un telèfon d’emergència actiu
durant les 24 hores de dia i els 365 dies de l’any.
També es facilitarà una direcció de correu electrònic adreçada al Responsable del Servei.
El Contractista disposarà dels mitjans informàtics necessaris i compatibles amb els sistemes del
Circuit, per tal de portar a terme el manteniment i actualització de la informació referent al
control de l’execució del contracte (arxiu-document).
8. CONTROL DE QUALITAT
Els Serveis Tècnics tenen la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que
creguin adients en qualsevol moment, obligant-se el Contractista a oferir-li mitjans humans per
a desenvolupar-los.
Quan el Contractista executés treballs que resultessin defectuosos en geometria, quantitat i/o
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, els Serveis Tècnics apreciaran la
possibilitat de corregir-les i en funció d’això disposarà les mesures a adoptar per procedir a la
correcció dins del termini que s’assenyali.
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Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i
en cas de no ser esmenades en el termini concedit, el Circuit podrà encarregar el seu
arranjament a tercers, per compte del Contractista.
Els Serveis Tècnics podran, durant el curs dels treballs o prèviament a la recepció provisional
d’aquests, realitzar quantes comprovacions cregui adients per verificar el compliment de les
condicions i l’adequat comportament de l’obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a
disposició el personal necessari a tal efecte.
El personal que s’ocupa de l’execució dels treballs, podrà ser recusat pels Serveis Tècnics sense
cap dret a cap indemnització per al Contractista.
9. PROTECCIÓ PATRIMONIAL
L’adjudicatari s’obliga a mantenir l’estat de conservació dels elements patrimonials del Circuit i
prendrà les mesures preventives oportunes per tal que, durant la prestació del servei, no es
vegin malmesos, especialment, a les zones interior de la pista així com qualsevol altre bé que
conformi la instal·lació durant la vigència del contracte. Així mateix, qualsevol actuació de
l’adjudicatari o del seu personal que provoqui un dany en algun dels elements patrimonials
automàticament comportarà que l’adjudicatari s’hagi de fer càrrec del cost de la corresponent
reparació o d’indemnitzar al Circuit per aquest fet.
10. ALTRES DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora:
•

Les despeses, imports, arbitris o taxes pel motiu del contracte, excepte l’IVA.

•

Les despeses derivades del replanteig, programació de treballs, control de materials,
control d’execució, proves, etc.

•

Els desplaçaments des de la seu de l’empresa fins al Circuit i a la inversa.

•

Els danys causats a tercers com a conseqüència de la prestació dels serveis recollits en
aquest plec.

11. COMPROMISOS DEL CIRCUIT DE CATALUNYA
11.1.

Informació Tècnica

A l’inici de la prestació del servei, el Circuit facilitarà al contractista tota la informació i
documentació tècnica de què disposi, i prestarà la màxima col·laboració per a l’inici de la
prestació del servei.
11.2.

Nomenament d’interlocutors

El Circuit nomenarà un interlocutor per comunicar-se amb el contractista, mitjançant el qual
canalitzarà totes les instruccions, rebrà i aprovarà els informes. De la mateixa forma, el
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Contractista nomenarà un interlocutor per gestionar l’intercanvi d’informació amb el Circuit als
efectes oportuns.
12. SEGURETAT I SALUT
L’adjudicatari estarà obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball específiques de la
legislació vigent, la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre
(BOE 25/10/97), pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres
de construcció, o normativa que la substitueixi.
L’adjudicatari estarà obligat a presentar el Pla de Seguretat i Salut adequat als treballs a realitzar.
L’adjudicatari comptarà en el seu equip amb almenys una persona amb la formació de nivell
bàsic de PRL indicada en l’article 35 del Reial Decret 39/1997 del Reglament dels serveis de
Prevenció, que haurà d’estar present en els casos establerts en particularment en els supòsits
indicats en l’article 32 bis de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i en la resta de
normatives que puguin resultar d’aplicació.
L’adjudicatari serà l’únic responsable, de qualsevol accident de treball que pugui succeir durant
l’execució dels treballs objecte del contracte, per la qual cosa, adoptarà totes aquelles mesures
que la pràctica aconselli i la bona execució requereixi, atenent en tot moment les indicacions
dels Serveis Tècnics del Circuit.
L’adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant l’execució
dels treballs objecte del contracte.
L’adjudicatari s’avindrà a allò que es preveu en la Reglamentació vigent sobre accidents de
treball i malalties professionals.
El Servei Tècnic, en cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista
que separi del servei als treballadors responsables de la infracció.
L’adjudicatari vetllarà per les condicions de seguretat i protecció en els treballs, en especial, la
protecció vial, per a la qual haurà de complir en tot moment les disposicions legals
corresponents i seguir les ordres i instruccions dels Serveis Tècnics del Circuit.
Els mitjans de senyalització i la protecció perimetral (tanques) de les zones d’actuació,
desviaments provisionals i tancaments seran a càrrec del Circuit, així com la senyalització que
requereixi el tipus de treball i les mesures a adoptar per desenvolupar el Pla de Seguretat i Salut.
L’adjudicatari està obligat a mantenir netes les obres i els seu voltant, tant de runes com de
material sobrant, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així
como a adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris per a que l’obre o muntatge
ofereixi aspecte òptim.
L’adjudicatari resta obligat a complir la normativa interna del Circuit, que els Serveis Tècnics
hauran de facilitar prèviament a l’inici del contracte.
Els materials rescatats es consideraran de propietat del Circuit i en els casos que el Servei Tècnic
així ho disposés, es traslladaran al destí indicat dins del recinte o, en cas contrari, al gesto de
residus autoritzat, prèvia aprovació dels Serveis Tècnics del Circuit.
13. CONTROL ECONÒMIC I FACTURACIÓ
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13.1.

Amidament dels treballs

El Contractista, juntament amb els Serveis Tècnics realitzaran mensualment i en la forma que
estableix aquest Plec de prescripcions tècniques, l’amidament de la mà d’obra destinada la
contracte durant el període de temps anterior, de forma desglossada, segon les especialitats
indicades en la taula de l’Annex 1 del present Plec.
13.2.

Abonament dels treballs

Els preus oferts pel Contractista per a les partides de l’Annex 1 seran d’aplicació durant el
període de vigència del contracte, amb la revisió de preus, si s’escua, que s’indiqui al Plec de
clàusules administratives.
S’assignarà cada tasca efectiva a les categories de treball indicades en l’Annex 1 segons la
naturalesa corresponent al treball realitzat. Sense que l’Adjudicatari pugui diferenciar entre
diferents subcategories com per exemple oficials de primera, de segona o de tercera de paleta
i/o de peó, muntador, manobre o jardiner.
Es pagarà el servei per feina feta mitjançant la presentació de certificacions i les corresponents
factures.
Al final de cada mes s’emetrà el corresponent albarà-certificació justificativa dels treballs
corresponents al període que es presentarà a l’Àrea d’Infraestructures i Conservació.
Un cop revisat i acceptat el treball realitzat, i verificat el concepte i contingut de l’albarà, es
podrà procedir a la presentació de la factura corresponent.
En cap cas es podran facturar despeses auxiliars sobre la mà d’obra, desplaçaments i/o dietes,
doncs es consideren inclosos en els preus unitaris del contracte. No es podrà facturar les hores
de desplaçament des de la seu empresarial fins al Circuit.
No serà aplicable cap sobrecost ni tarifa extra per a treballs en cap de setmana o nocturns. Els
preus oferts han de contemplar aquesta casuística i facilitar un preu estandarditzat.
L’import dels conceptes indicats a les factures que haurà d’emetre l’adjudicatari serà el resultat
dels preus oferts per l’adjudicatari en relació a les categories la taula de l’Annex 1.
DESGLOSSAMENT PRESSUPOST
Amb caràcter estimatiu, el desglossament del pressupost total per a un any és el següent:
PRESSUPOST TOTAL
Costos directes
Costos salarials
Seguretat Social i complements salarials 35%
Costos indirectes
Despeses generals sobre costos directes 12%
Benefici empresarial
Benefici empresarial del 8,5%
Total pressupost (costos directes + costos indirectes)
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

1 ANY
209.654,77 €
155.299,83 €
54.354,94 €
25.158,57 €
25.158,57 €
17.820,66 €
17.820,66 €
252.634,00 €
53.053,14 €
305.687,14 €
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Amb caràcter estimatiu, el desglossament del pressupost per al LOT 1 i per a un any és el
següent:
PRESSUPOST LOT 1
Costos directes
Costos salarials
Seguretat Social i complements salarials 35%
Costos indirectes
Despeses generals sobre costos directes 12%
Benefici empresarial
Benefici empresarial del 8,5%
Total pressupost (costos directes + costos indirectes)
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

1 ANY
53.786,73 €
39.842,02 €
13.944,71 €
6.454,41 €
6.454,41 €
4.571,87 €
4.571,87 €
64.813,00 €
13.610,73 €
78.423,74 €

Amb caràcter estimatiu, el desglossament del pressupost per al LOT 2 i per a un any és el
següent:
PRESSUPOST LOT 2
Costos directes
Costos salarials
Seguretat Social i complements salarials 35%
Costos indirectes
Despeses generals sobre costos directes 12%
Benefici empresarial
Benefici empresarial del 8,5%
Total pressupost (costos directes + costos indirectes)
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

1 ANY
148.594,19 €
110.069,77 €
38.524,42 €
17.831,30 €
17.831,30 €
12.630,51 €
12.630,51 €
179.056,00 €
37.601,76 €
216.657,76 €

Amb caràcter estimatiu, el desglossament del pressupost per al LOT 3 i per a un any és el
següent:
PRESSUPOST LOT 3
Costos directes
Costos salarials
Seguretat Social i complements salarials 35%
Costos indirectes
Despeses generals sobre costos directes 12%
Benefici empresarial
Benefici empresarial del 8,5%
Total pressupost (costos directes + costos indirectes)
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

1 ANY
8.103,73 €
6.002,76 €
2.100,97 €
972,45 €
972,45 €
688,82 €
688,82 €
9.765,00 €
2.050,65 €
11.815,65 €
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ANNEX 1. BASE DE PREUS UNITARIS SUBJECTES A VALORACIÓ I AMIDAMENT DE LES PARTIDES
OBJECTE DEL CONTRACTE.
l’import del present contracte es fixa a partir de la suma dels imports unitaris del servei actual,
actualitzats.
Amidament anual previst i preus de licitació
Tipus d’operari

Quantitat

Preu licitació

Import licitació

Hores

Hores/any

€/hora

€

Paleta

1.195,00

28,60€

34.177,00€

Peó/manobra

1.195,00

24,80€

29.636,00€

Operari de Manteniment

7.220,00

24,80€

179.056,00€

350,00

27,90€

9.765,00€

Jardiner

Els preus de la mà d’obra indicats a la taula inclouen despeses generals + benefici industrial
(dietes, desplaçaments i despeses auxiliars sobre la mà d’obra incloses).
El preu de la Jardineria inclou la mà d’obra així com la maquinària necessària per al correcte
manteniment dels jardins en general i jardins ornamentals interiors de les oficines de la
Moreneta i de la rotonda d’accés al Pàdoc.
Les hores total de sortida de la licitació són una franja màxima, però solament es facturaran les
hores realment realitzades i justificades amb certificació mensual.
No és aplicable cap sobrecost ni tarifa extra per a treballs en cap de setmana o nocturns, ni per
jornada continuada. Els preus oferts han d’interioritzar aquesta casuística i facilitar un preu
estandarditzat.
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ANNEX 2. CALENDARI D’ESDEVENIMENTS SINGULARS
La dotació de mitjans tècnics per a la cobertura del servi en esdeveniments singulars ha
d’ajustar-se al calendari esportiu vigent de l’any en curs, i d’acord amb les indicacions dels
Serveis Tècnics del Circuit, tant pel que fa a treballs com als seus horaris i dotació de mitjans
humans de l’estructura del servei singular.
A falta de tancament de la programació dels esdeveniments dels anys de vigència del contracte,
es reflecteix tot seguit la programació de l’any 2021 en curs, a mode d’exemple:

Anualment es lliurarà a l’adjudicatari el calendari de curses previst per a l’any en curs, un cop tancant el
programa.

13

