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1. OBJECTE
Es pretén determinar el cost que suposarà la contractació del SERVEI DE MANTENIMENT
INTEGRAL DE L’EDIFICI I LES INSTAL·LACIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS ORIENTAL.

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de manteniment integral, segur i
ambientalment eficient, de l’edifici i les instal·lacions Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Aquest manteniment té per finalitat aconseguir un bon estat de conservació dels elements i
instal·lacions, assegurar-ne el funcionament fiable i correcte i allargar-ne la vida útil. Alhora,
amb aquest manteniment es pretén afavorir l’ús eficient dels recursos.
El servei de manteniment inclou dos tipus de manteniment diferenciats:
a) Manteniment preventiu: manteniment periòdic de les instal·lacions, inclòs el derivat
de la reglamentació específica d’instal·lacions i els serveis de seguretat i alarma.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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b) Manteniment eventual: treballs eventuals de manteniment, conservació, reparació i
petites reformes o millores de l’edifici o les instal·lacions, sempre que aquestes
actuacions no estiguin incloses en el servei de manteniment preventiu.
Així mateix, el preu del contracte s’estructura en dues parts diferenciades, la fixa i la variable.
La part fixa inclou els costos següents:
a) El cost íntegre del servei de manteniment preventiu
b) Tots els costos derivats de la substitució de les làmpades de l’enllumenat interior i
exterior de les instal·lacions.
c) Tots els costos derivats de la substitució o reparació de les aixetes, vàlvules i dels
seus accessoris, de les instal·lacions de fontaneria
d) Tots els costos derivats de la substitució i manteniment dels elements de les portes,
incloses les del mobiliari (frontisses, panys, panys d’obertura electrònica, baldes,
pestells, reixes, etc.)
La part variable comprèn la resta del manteniment eventual. Aquesta part es pressuposta a
partir de preus unitaris de referència. La facturació d’aquesta part, doncs, dependrà del volum
d’actuacions del manteniment eventual i de l’oferta del contractista.
L’abast de cadascun dels tipus de manteniment, juntament amb la descripció de l’edifici i les
instal·lacions objecte d’aquest contracte queden definits amb més detall al Plec de
Prescripcions Tècniques que acompanya aquest estudi. Aquest plec indica les
característiques principals de cadascun d’ells, juntament amb les tasques que s’hi duran a
terme i les freqüències d’aquestes.
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3. FONTS
Com a suport d’aquest estudi, s’han tingut en compte l’estudi de costos del servei de transport
escolar del Consell Comarcal, l’estudi de costos del Servei de Traducció i interpretació del
Consell Comarcal i l’estudi de costos del contracte administratiu del servei de neteja dels
edificis del Consell així com la informació de l’actual contracte de manteniment integral de
l’edifici i l’experiència del personal de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.
Els costos salarials s’han extret del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria
siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, pels anys 2020-2021 amb codi
08002545011994. Aquest és el darrer document vigent durant la redacció de la documentació
de la licitació.
El dictamen de la comissió tècnica de negociació col·lectiva sobre el conveni col·lectiu
aplicable a una empresa que té com a activitat principal el manteniment de sistemes i equips
de fontaneria, mecànica, electricitat i climatització d’un centre, emès pel Consell de Relacions
Laborals de Catalunya, amb expedient número 58/2015.
La darrera versió disponible de la Guia de Criteris i continguts del Banc BEDEC elaborat per
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, corresponent al 2018.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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Amb el suport de l’Àrea de Serveis Jurídics

4. DURADA
El contracte té una durada inicial d’UN ANY i quinze dies, comptats a partir de la data de
formalització del document contractual.
Es preveuen DUES pròrrogues d’aquest contracte amb una durada d’UN ANY cadascuna
d’elles.
5. PERSONAL INTERVINENT
El contractista destinarà la mà d’obra necessària per atendre el servei amb criteris d’eficiència
i racionalitat, tant pel que fa a la dedicació com pel que fa a la qualificació professional de les
persones operàries.
En aquest sentit, es preveu la intervenció dels següents professionals:
- Oficial de primera
- Ajudant
- Responsable del contracte
- Personal directiu
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S’han definit aquests perfils professionals i les seves despeses salarials segons consta al
Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de
Barcelona, amb codi 08002545011994 i vigència de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre
de 2021. Durant la redacció d’aquest estudi de costos no s’ha publicat el conveni a partir de
2022, per tant s’agafen com a vigents els salaris de 2021.
Respecte l’aplicació del conveni del sector metall, el conveni d’àmbit estatal, III Conveni
col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall amb vigència
des l’1 de gener de 2018, estableix a l’article 2, àmbit funcional, que les empreses dedicades
a les (...) instal·lacions elèctriques i d’instrumentació, d’aire condicionat i fred industrial,
fontaneria, calefacció i altres activitats auxiliars i complementàries del Sector (...) formen part
de l’àmbit funcional del sector del metall. Per contra, no és aplicable el Conveni General del
Sector de la Construcció ja que aquest aplica únicament a les empreses que desenvolupin
el gruix de la seva activitat en obres de construcció.
Les equivalències considerades per als perfils professionals intervinents al contracte, en
consonància amb el conveni aplicable, són les següents:
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Perfil professional
del contracte
Oficial de primera
Ajudant
Responsable
del
contracte
Personal directiu

Perfil professional
del conveni
Oficial de primera
Oficial de tercera
Cap d’Organització
de 1a
Arquitecte/a
o
Enginyer/a

Grup professional
del conveni
5
6
3

Divisió funcional
del conveni
Operari/a
Operari/a
Tècnic/a

1

Tècnic/a

Les tasques de manteniment seran desenvolupades per persones amb la qualificació d’oficial
de primera. Quan es requereixi la intervenció de dues persones, es comptarà amb ajudants.
S’han previst també tres hores mensuals en concepte de coordinació, que les hauran de
desenvolupar professionals amb la categoria de responsable del contracte. A més, es preveu
la supervisió del contracte per part de personal directiu, pel que s’han previst una dedicació
d’una hora mensual.

6. PROCEDIMENT PER A LA DETERMINACIÓ DELS COSTOS
6.1 CLASSIFICACIÓ DELS COSTOS
L’article 100.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 estableix que el pressupost
base de licitació s’ha de desglossar, per indicar en el plec de clàusules administratives
particulars o el document regulador de la licitació, en costos directes, indirectes i altres
despeses eventuals calculades per a la seva determinació. En aquest cas, es desglossarà
en costos directes, indirectes i benefici industrial.
Atès que es tracta d’un contracte en el que el cost dels salaris de les persones treballadores
que en duran a terme l’execució, forma part del preu total del contracte, el pressupost base
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de la licitació i d’aquest estudi, indiquen de forma desglossada els costos salarials estimats
a partir del conveni laboral de referència.
Els costos directes són els costos que sense cap mena de dubte es poden assignar
directament a un servei i hi tenen una relació directa.
Els costos indirectes són necessaris per al funcionament de l’organització però no es
poden assignar de forma fàcil o unívoca a un servei específic perquè són compartits amb
altres activitats, projectes o departaments. Necessiten fórmules de repartiment per a ser
assignats.
El benefici industrial és el percentatge marcat com a benefici del contractista per a
l’execució del contracte. Es tracta d’una despesa per a l’administració, però, en no ser un
cost pel contractista, aquest es desglossa a banda.
6.2 ESTRUCTURA DEL COST DEL SERVEI

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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Així doncs, l’estructura del cost del servei queda de la manera següent:
PART FIXA DEL CONTRACTE
PART VARIABLE DEL CONTRACTE
DIRECTES:
DIRECTES:
o Despeses salarials del personal que
o Despeses salarials del personal que
intervé al contracte
intervé directament al manteniment
o Materials i mitjans necessaris
eventual
o Tasques
específiques
a
o Materials i mitjans necessaris
subcontractar
o Despeses de locomoció
INDIRECTES:
INDIRECTES:
o Despeses generals d’estructura, tals
o Despeses indirectes d’unitat d’obra
com;
de manteniment eventual
- Despeses d’administració
o Despeses generals d’estructura, tals
- Telecomunicacions
com;
- Energia
- Despeses d’administració
- Telecomunicacions
- Assegurances
- Energia
- Amortitzacions
- Assegurances
- Gestoria i recursos humans
- Amortitzacions
- Prevenció de riscos laborals
- Gestoria i recursos humans
- Lloguers
- Prevenció de riscos laborals
- Lloguers
BENEFICI INDUSTRIAL
BENEFICI INDUSTRIAL

7. DESCRIPCIÓ DELS CONCEPTES DEL COST DEL SERVEI
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En aquest apartat es descriu la forma en què s’han calculat tots els conceptes de cost
relacionats a l’apartat anterior.
7.1 COSTOS DIRECTES DE LA PART FIXA DEL CONTRACTE
A. Despeses salarials del personal que intervé al contracte. Per al càlcul, s’han tingut
en compte els conceptes següents:
a. Sous, jornada laboral, festius, vacances, assumptes propis i altres,
definits dins del conveni d’aplicació. Si bé en aquest conveni de referència es
fa una desagregació dels salaris per categories professionals, cal remarcar
que no existeix desagregació pel que fa a gènere1.
b. Percentatge de seguretat social (quota patronal): es fixa en un 34%,
segons valor de referència d’altres estudis de costos elaborats en aquest
Consell.
c. Absentisme 2 : dins d’aquest concepte s’hi inclouen les absències per
permisos, per incapacitat temporal i per altres imprevistos. Es considera en un
3,20%, segons valor de referència d’altres estudis de costos elaborats en
aquest Consell.
d. Temps dedicat a formació: es comptabilitzen 2 dies (16 hores) dedicats a
formació al propi centre de treball, per a professionals ajudants i oficials de
primera, 4 dies (32 hores) per a responsables del contacte i 5 dies (40 hores)
per al personal directiu.
e. Temps dedicat a formació en riscos laborals: s’han previst 8 hores
dedicades a formació específica dels riscos laborals el lloc de treball, per
professionals ajudants i oficials de primera.
Per a responsables del contracte i personal directiu, es comptabilitzen 4 hores
de formació en riscos laborals, per al lloc de treball propi i per conèixer els
riscos de la resta de treballadors del seu equip.
f. Coordinació: s’ha previst un dia de dedicació específica a la coordinació per
a professionals ajudants i oficials de primera, 3 dies per als responsables del
contracte i 2 dies per al personal directiu.
g. Desplaçaments: el temps destinat als desplaçaments no es contempla, atès
que aquests desplaçaments, si es produeixen, no formaran part de la jornada
laboral del treballador ni seran facturables. No obstant, els costos de
locomoció derivats d’aquests desplaçaments s’han comptabilitzat de manera
separada dins d’aquest mateix apartat de costos fixes directes.
h. Descansos reglamentaris: estan previstos dins del conveni 15 minuts de
descans diaris, per tant es repercuteixen com a cost per l’empresa per
determinar el cost hora del servei però en cap cas serà facturable el temps
que s’hi destini, segons queda definit al Règim econòmic del Servei.
Segons estableix l’article 100.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
Independentment de les hores contractades pel prestar el Servei (“temps carregable”) cal tenir en
compte el “temps no carregable” que será un cost per l’empresa, entès com aquell en el que el
treballador no està present al Servei pel qual se l’ha contractat. És el que s’obté de la suma dels temps
d’absentisme, formació, coordinació, desplaçaments i descansos.

1
2
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B. Materials i mitjans necessaris: s’hi inclouen eines, maquinària, equips i productes
necessaris per a dur a terme correctament el servei corresponent a la part fixa del
contracte. S’inclouen els recanvis i els materials necessaris per a la substitució de
les làmpades de l’enllumenat interior i exterior de les instal·lacions, la substitució o
reparació de les aixetes, vàlvules i dels seus accessoris, de les instal·lacions de
fontaneria i la substitució i manteniment dels elements de les portes, incloses les del
mobiliari (frontisses, panys, panys d’obertura electrònica, baldes, pestells, reixes,
etc.).
C. Tasques a subcontractar: s’ha previst la subcontractació d’empreses
especialitzades per al manteniment de les instal·lacions de prevenció de risc
d’incendi, aparells elevadors, instal·lació de seguretat i alarma i porta automàtica.
D. Despeses de locomoció, incloent les despeses de quilometratge i les d’amortització
del vehicle que es destini al servei.
7.2 COSTOS INDIRECTES DE LA PART FIXA DEL CONTRACTE

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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Es contemplen:
A. Despeses generals d’estructura, formades per:
a. Administració: el cost anual (sou brut + seguretat social), corregit amb el
percentatge de dedicació destinat al servei.
b. Telecomunicacions: corresponent a les línies de telèfon i internet contractades.
c. Energia: despeses d’electricitat i aigua dels centres de treball
d. Assegurances: per cobrir eventuals responsabilitats.
e. Amortitzacions: de locals o instal·lacions pròpies.
f. Gestoria i recursos humans
g. Prevenció de riscos laborals: formació i equips que calgui proporcional al personal
per al desenvolupament de les seves tasques.
h. Lloguers
Es calculen amb un percentatge del 13% aplicat sobre el total de les despeses
descrites anteriorment. Tot i tractar-se d’un contracte de serveis, s’aplica aquest
percentatge assimilant-lo al que fixa el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques en el seu article 131è per als contractes d’obres. Aquesta assimilació es fa
atesa la similitud dels encàrrecs derivats d’aquest contracte amb els del sector obres,
considerant, per tant, que les despeses generals d’estructura dels contractistes també
es poden assimilar. D’altra banda, també figura aquest valor de referència en el
sector de la construcció a la Guia de Criteris i continguts del Banc BEDEC elaborat
per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.
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7.3 COSTOS DIRECTES DE LA PART VARIABLE DEL CONTRACTE
A. Despeses salarials del personal que intervé directament al manteniment
eventual: Per al càlcul, s’han tingut en compte els mateixos conceptes del cost que
els definits a l’apartat de costos directes de la part fixa del contracte.
B. Materials i mitjans necessaris: s’hi inclouen eines, maquinària, equips i productes
necessaris per a dur a terme correctament el servei corresponent a la part variable
del contracte. També formen part d’aquest cost el possible lloguer de maquinària o
mitjans auxiliars, dels que sigui necessari disposar per a poder dur a terme qualsevol
dels encàrrecs de manteniment eventual de la part variable del contracte, a concretar
en funció de l’encàrrec de manteniment eventual.
7.4 COSTOS INDIRECTES DE LA PART VARIABLE DEL CONTRACTE
Es contemplen:
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A. Despeses indirectes d’unitat d’obra de manteniment eventual, formades per:
a. Ma d’obra indirecta: destinada a la coordinació per part del responsable del
contracte i del personal directiu
b. Maquinària, útils i eines
c. Despeses de locomoció
Per la part variable del contracte, es considera que aquestes són despeses indirectes
d’execució, les quals no són directament imputables a unitats d’obra concretes, sinó al
conjunt o part de l’encàrrec de manteniment eventual. L’empresa adjudicatària facturarà la
ma d’obra i els materials necessaris per dur a terme el manteniment eventual, que s’han
definit com a costos variables directes, i aquests costos es veuran incrementats per un
percentatge previst per a aquestes despeses indirectes. Es consideren com a despeses
indirectes per a la part variable del contracte atès que no és possible preveure quins
encàrrecs de manteniment eventual es produiran i per tant no es poden determinar les
despeses exactes que suposaran en termes de ma d’obra indirecta, maquinària, útils i eines
o despeses de locomoció, tal i com sí que s’ha pogut fer per la part fixa del contracte.
Es calculen com un 10% sobre les despeses anteriors.
B. Despeses generals d’estructura. Per al càlcul, s’han tingut en compte els mateixos
conceptes del cost que els definits a l’apartat de costos indirectes de la part fixa del
contracte.
7.5 BENEFICI INDUSTRIAL
Tant per la part fixa del contracte com per la part variable, es calcula com un 6% de les
despeses anteriors, exceptuant les despeses generals d’estructura.
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Tal i com s’ha indicat per a les despeses generals d’estructura, tot i tractar-se d’un contracte
de serveis, s’aplica aquest percentatge assimilant-lo al que fixa el Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques en el seu article 131è per als contractes d’obres. Aquesta
assimilació es fa atesa la similitud dels encàrrecs derivats d’aquest contracte amb els del
sector obres, considerant, per tant, que les despeses generals d’estructura dels contractistes
també es poden assimilar. D’altra banda, també figura aquest valor de referència en el sector
de la construcció a la Guia de Criteris i continguts del Banc BEDEC elaborat per l’Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

8. VALORACIÓ DELS CONCEPTES DEL COST DEL SERVEI
8.1 VALORACIÓ DELS COSTOS DIRECTES DE LA PART FIXA DEL CONTRACTE
8.1.1

COSTOS SALARIALS DIRECTES DEL PERSONAL

Segons determina l’article 102.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per
determinar el preu del contracte, es realitza l’estimació atenent-se al preu general de mercat
en el moment de fixar el pressupost base de la licitació. No obstant, en tractar-se aquest d’un
contracte de serveis on el cost econòmic principal són els costos laborals, cal considerar “els
convenis sectorials, nacionals, autonòmics i provincials aplicables en el lloc de prestació dels
serveis” a què fa referència aquest mateix article. En el moment de preparació de l’estudi de
costos d’aquest contracte, el conveni publicat vigent inclou taules salarials previstes fins l’any
2021, de manera que s’aplicaran aquestes taules ja que són les vigents en el moment de
fixar el pressupost base de la licitació.
Així doncs, per a cada categoria professional, i per a cadascun dels conceptes del cost del
servei que s’han descrit a l’apartat anterior, obtenim els següents costos/hora:
OFICIAL DE PRIMERA
Sou brut segons conveni
34% seguretat social
Cost salarial anual
Hores laborables anuals (s/conveni)
Absentisme (3,20%)
Formació
Formació en PRL
Coordinació
Descansos
Hores carregables anuals
Cost per hora

23.051,84 €
7.837,63 €
30.889,47 €
1.750 hores
- 56 hores
- 16 hores
- 8 hores
- 8 hores
- 53 hores
1.609 hores
19,20 €/hora
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AJUDANT
Sou brut segons conveni
34% seguretat social
Cost salarial anual
Hores laborables anuals (s/conveni)
Absentisme (3,20%)
Formació
Formació en PRL
Coordinació
Descansos
Hores carregables anuals
Cost per hora

22.368,92 €
7.905,43 €
29.974,35 €
1.750 hores
- 56 hores
- 16 hores
- 8 hores
- 8 hores
- 53 hores
1.609 hores
18,63 €/hora

RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Sou brut segons conveni
24.901,24 €
34% seguretat social
8.466,42 €
Cost salarial anual
33.367,66 €
Hores laborables anuals (s/conveni)
1.750 hores
Absentisme (3,20%)
- 56 hores
Formació
- 32 hores
Formació en PRL
- 4 hores
Coordinació
- 24 hores
Descansos
- 53 hores
Hores carregables anuals
1.581 hores
Cost per hora
21,10 €/hora
PERSONAL DIRECTIU
Sou brut segons conveni
34% seguretat social
Cost salarial anual
Hores laborables anuals (s/conveni)
Absentisme (3,20%)
Formació
Formació en PRL
Coordinació
Descansos
Hores carregables anuals
Cost per hora

28.804,44 €
9.793,516 €
38.597,95 €
1.750 hores
- 56 hores
- 40 hores
- 4 hores
- 16 hores
- 53 hores
1.581 hores
24,41 €/hora

8.1.1.1 Costos salarials del manteniment preventiu de la part fixa del contracte
S’han realitzat estimacions de la dedicació del personal intervinent en funció de la taula de
freqüències del manteniment preventiu, quedant de la manera següent:
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Instal·lació elèctrica
de baixa tensió
Renovació d'aire
Climatització (aire
cond. i calefacció)
Xarxes d'aigua i
evacuació
Cobertes inclinades,
cobertes planes i
terrasses
Incendis i
emergència
Aparells elevadors
Instal·lació de
seguretat i alarma
Porta automàtica

Freqüència
per any

Durada
de la
revisió
(hores)

2

7

1

4

2

4

Total
oficial de
1a

Total
ajudant

0

14

0

1

0

8

0

14

1

1

56

56

2

4

1

0

8

0

1

4

1

0

4

0

Núm.
Núm.
oficials
ajudants
de 1a

SUBCONTRACTAT
SUBCONTRACTAT
SUBCONTRACTAT
SUBCONTRACTAT
Totals: 90 hores

56 hores
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8.1.1.2 Costos salarials del manteniment eventual inclosos a la part fixa del contracte
S’han realitzat estimacions de dedicacions per a les tasques de manteniment eventual
incloses a la part fixa del contracte.
Part de
l’edifici

Element a substituir

Instal·lació Fluorescents
elèctrica
Downlights
Aixeta electrònica alim. bateria
Fontaneria
Vàlvula soleta aixeta + rosca
Frontisses
Fusteries
Pany per porta de vidre
Pestell

Núm.
elements
anuals
100
36
1
1
4
1
2

Dedicació
Total hores
oficial de 1a anuals oficial
(hores)
de 1a
0,25
25
0,25
9
0,5
0,5
1
1
0,25
1
0,5
0,5
0,25
0,5
Total: 37,5 hores

L’empresa licitadora tindrà en compte aquestes estimacions, però en cap cas es tracta d’un
encàrrec tancat de realització de tasques, sinó d’una estimació global relativa a la part de
manteniment eventual inclosa dins la part fixa del contracte. S’atendran els encàrrecs
necessaris relatius a les instal·lacions elèctriques, a les instal·lacions d’aigua i a les fusteries
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que s’ha definit que estan incloses a la part fixa del contracte i l’empresa licitadora així ho
tindrà en compte a l’hora de formular la seva oferta.
8.1.1.3 Costos salarials del personal tècnic intervinent a la part fixa del contracte
S’han previst tres hores mensuals en concepte de coordinació, que les hauran de
desenvolupar professionals amb la categoria de responsable del contracte. A més, es preveu
la supervisió del contracte per part de personal directiu, pel que s’ha previst una dedicació
d’una hora mensual.
Durant la fase preparatòria del contracte que es defineix al Plec de Prescripcions Tècniques,
es preveu una dedicació total de 10 hores de la persona responsable del contracte i de dues
hores de personal directiu.
A més a més, per a preparar l’Inventari complet de les instal·lacions amb informació
descriptiva i gràfica i el Certificat conforme les instal·lacions estan al dia de les revisions i
inspeccions reglamentàries i que compleixen la normativa vigent, es preveu una dedicació
de 14 hores anuals del responsable del contracte.
8.1.1.4 Resum dels costos salarials de la part fixa del contracte
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Així doncs, els costos salarials anuals del contracte queden de la manera següent:
Personal
€/h
Hores anuals
Oficial de 1a
19,20
127,5
Ajudant/Oficial de 3a
18,63
56
Responsable
del
21,10
50
contracte
Personal directiu
24,41
12
Total de despeses salarials anuals part fixa del contracte:

Cost anual (€)
2.448,00 €
1.043,28 €
1.055,00 €
292,92 €
4.839,20 €

A més a més, durant el primer any del contracte cal comptar amb les despeses salarials
addicionals de la fase preparatòria del contracte:
Personal
€/h
Hores anuals
Responsable del
21,10
10
contracte
Personal directiu
24,41
2
Total de despeses salarials fase preparatòria del contracte:
Total de despeses salarials del primer any del contracte,
inclosa la fase preparatòria:

Cost anual (€)
211,00 €
48,82 €
259,82 €
5.099,02 €
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MATERIALS I MITJANS NECESSARIS PER LA PART FIXA

Es parteix dels 600,00 euros anuals previstos al contracte actualment vigent en concepte de
materials i mitjans necessaris per dur a terme el manteniment preventiu. En aquest import
s’hi inclouen els materials i recanvis necessaris per a realitzar les tasques definides als plecs
per al manteniment preventiu de l’edifici i les instal·lacions del Consell Comarcal, incloent
l’amortització dels equips necessaris per realitzar mesuraments i proves a l’edifici i les seves
instal·lacions. També es comptabilitzen en aquest import les possibles despeses en
concepte de revisions periòdiques obligatòries que poguessin coincidir amb el període de
vigència del contracte.
S’incrementa el valor previst a la licitació del 2020 en un 5,8% corresponent a l’increment
anual de l’IPC, prenent el darrer valor disponible per a la província de Barcelona, que
correspon a la variació entre el mes de desembre de 2020 i el mes de desembre de 2021.
Aquest increment es realitza per actualitzar aquests preus al preu vigent en el moment de
redacció de l’Estudi de costos d’aquest contracte. S’ha agafat com a referència la darrera
dada actualitzada disponible de l’Institut Nacional d’Estadística en el moment de redacció
d’aquest estudi de costos. Així doncs, la previsió per als materials i mitjans necessaris
inclosos al manteniment preventiu queda en 634,80€.
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Pel que fa a la part de manteniment eventual inclosa a la part fixa del contracte, s’ha realitzat
la següent estimació anual pel que fa a possibles recanvis necessaris, en consonància amb
la mateixa estimació realitzada per als costos salarials del manteniment eventual inclòs a la
part fixa del contracte:
Part de
l’edifici

Element a substituir

Instal·lació Fluorescents
elèctrica
Downlights

Fontaneria

Fusteries

Aixeta electrònica
alim. bateria
Vàlvula soleta aixeta
+ rosca
Frontisses
Pany per porta de
vidre
Pestell

Núm.
elements
anuals
100
36

Ref. Banc
Bedec

Cost material
(€)

Total cost
material (€)

BHU81114
Estimació

3,82
2,20

1

Model
instal·lat:
A5A5609C00
Roca L20

381,60 €
79,20 €
191,60 €

191,60

1

BN236A20

59,84

4

Estimació

12,00

1

BAMW2000

180,66

2

Estimació

7,80
Total:

59,84 €
48,00 €
180,66 €
15,60 €
956,50 €

Els preus extrets del Banc Bedec figuren a la taula incrementats en un 20% corresponent a
un 2,5% per a dificultat d’accés, amb estacionament i càrrega i descàrrega amb horari limitat,
un 2,5% en concepte d’emmagatzematge, per comptar amb un espai inferior als 30 m2, i un
15% per a la presència d’usuaris durant les obres de rehabilitació, tal com estableixen els
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Plecs d’acord amb la Guia de Criteris i continguts del Banc BEDEC elaborat per l’Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya.
Per tant, anualment es preveuen les següents despeses referents a mitjans i materials
necessaris per a realitzar la part fixa del contracte:

Despeses de materials i mitjans
Materials i mitjans necessaris per al manteniment preventiu
Materials i mitjans necessaris per al manteniment eventual inclòs a la part
fixa del contracte
Total:
8.1.3

Import (€)
634,80
956,50 €
1.591,30 €

TASQUES A SUBCONTRACTAR
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Per als costos del manteniment de l’aparells elevadors i de seguretat i alarma, es parteix dels
preus calculats a l’estudi de costos de l’actual contracte de manteniment, licitat el 2020, IVA
exclòs. S’incrementen aquests preus en un 5,8%, corresponent a l’increment anual de l’IPC,
prenent el darrer valor disponible per a la província de Barcelona, que correspon a la variació
entre el mes de desembre de 2020 i el mes de desembre de 2021. Aquest increment es
realitza per actualitzar aquests preus al preu vigent en el moment de redacció de l’Estudi de
costos d’aquest contracte. S’ha agafat com a referència la darrera dada actualitzada
disponible de l’Institut Nacional d’Estadística en el moment de redacció d’aquest estudi de
costos.
Pel que fa a les instal·lacions de prevenció de risc d’incendi i a la porta automàtica, s’han
calculat els seus costos concrets als apartats 13 i 14 d’aquest estudi de costos.
D’aquesta manera, el resum de les valoracions realitzades per a les tasques a subcontractar
és el següent:
Tasques a subcontractar
Aparells elevadors
Instal·lació de seguretat i alarma
Instal·lacions de prevenció de risc d’incendi
Porta automàtica
Subtotal:

Import (€)
741,33 €
353,81 €
481,09 €
558,12 €
2.134,34 €

Els preus calculat per a les tasques a subcontractar, ja inclouen les seves despeses generals
d’estructura i el seu benefici industrial, no obstant això, en tractar-se d’un servei que el
contractista subcontractarà a una empresa especialitzada, s’afegeixen al final les despeses
indirectes en concepte de gestió que li suposaran al contractista.
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Increment del 10% en concepte de despeses de gestió del licitador

213,43 €
TOTAL

8.1.4

2.347,77 €

DESPESES DE LOCOMOCIÓ

Per preveure les despeses associades a la locomoció, s’han calculat les jornades que caldrà
destinar al servei per atendre la part fixa del contracte. Atès que en cas de participar les dues
figures d’oficial de 1a i d’ajudant, aquests compartiran vehicle, s’ha tingut en compte per al
còmput d’hores que s’ha calculat.
Total hores
Còmput
Total hores
oficial
d’hores
oficial 1a
3a/ajudant
calculat
MANTENIMENT PREVENTIU PART FIXA
Instal·lació elèctrica de baixa tensió
14
0
14
Renovació d'aire
8
0
8
Climatització (aire cond. i calefacció)
56
56
56
Xarxes d'aigua i evacuació
8
0
8
Cobertes inclinades, cobertes planes i
4
0
4
terrasses
Incendis i emergència
0
0
Subcontractat
Aparells elevadors
0
0
Subcontractat
Instal·lació de seguretat i alarma
0
0
Subcontractat
Porta automàtica
0
0
Subcontractat
MANTENIMENT EVENTUAL PART FIXA
Hores destinades, segons estimació
37,5
0
37,50
Total hores:
127,50
Jornades de 7,5 hores
17,00
Per preveure les despeses de quilometratge, s’ha estimat que l’empresa estigui situada
com a màxim a 50 km de la seu del Consell Comarcal. Així doncs, s’estima que per cada
viatge, recorrerà, com a màxim, 100 km.
D’altra banda, per preveure el cost del quilometratge, s’han realitzat estimacions amb
localitats situades dins d’aquest rang de distància, preveient que es realitzin els trajectes amb
un vehicle mig amb la benzina com a carburant, resultant una despesa mitjana de 0,1191
€/km segons viamichelin.es. No obstant, seguint l’estudi de despeses de locomoció dels
serveis de manteniment multitècnic de les instal·lacions dels edificis de la Direcció General
de la Policia a la Regió Policial Metropolitana Nord per l’any 2019, s’ha considerat convenient
ampliar aquesta despesa mitjana al valor de 0,24€/km per deixar marge suficient per a cobrir
desplaçaments no previstos (urgències), desplaçaments per a recollida de material, etc.
D’aquesta manera, obtenim:
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Jornades/viatges destinats
Recorregut per viatge
Quilometratge estimat del contracte
Cost del km
Total despeses de quilometratge:

17 viatges
100 km
1.700,00 km
0,24 €/km
408,00 €

Pel que fa a les despeses d’amortització del vehicle, es parteix de les següents premisses:

Jornades/viatges destinats
Cost vehicle
Amortització lineal
Cost anual
Dies laborables anuals
Cost diari
Total despeses d’amortització del vehicle:

17 viatges
17.000 €
10 anys
1.700€/any
250 dies
6,80 €/dia
115,60 €

Per tant, anualment es preveuen les següents despeses de locomoció necessàries per a
realitzar la part fixa del contracte:

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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Despeses de locomoció
Quilometratge
Amortització de vehicle
Total:

Import (€)
408,00 €
115,60 €
523,60 €

8.2 VALORACIÓ DELS COSTOS VARIABLES DIRECTES
El pressupost de la part variable del preu del contracte es determina en base a preus unitaris
de referència, ja que no és possible predeterminar el volum d’actuacions. La facturació
d’aquesta part, doncs, dependrà del volum d’actuacions del manteniment eventual i de
l’oferta del contractista.
Tot i la impossibilitat de predeterminar el volum d’actuacions del manteniment eventual de la
part variable del preu del contracte, es fixa, únicament a efectes de la reserva de crèdit en el
pressupost del Consell Comarcal i de determinació de la despesa màxima autoritzable, un
pressupost màxim de 9.000,00 euros, IVA exclòs, per a la part variable del preu del
contracte.
En aquesta part s’hi inclouen les despeses corresponents a la mà d’obra, els materials i
mitjans necessaris, incloent el possible lloguer de maquinària. El contractista haurà de
facturar el cost de la part variable corresponent al manteniment eventual de manera
desglossada, d’acord amb els criteris establerts als plecs del contracte i en aquest Estudi de
Costos, en consonància amb l’oferta que presenti.
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COSTOS SALARIALS DIRECTES DEL PERSONAL

De manera estimativa i no vinculant, es calcula que el 60% dels costos variables directes
previstos per la despesa màxima autoritzable de la part eventual correspondran a la ma
d’obra. Així doncs, es preveu per als costos salarials una despesa de 4.125,29 euros.
Formarà part d’aquests costos exclusivament el personal que intervingui de forma directa a
les tasques encarregades per a la part del manteniment eventual, que seran l’oficial de
primera i l’ajudant. La resta de ma d’obra es considera que intervindrà de manera indirecta i
així es repercuteix en aquest estudi.
8.2.2

MATERIALS I MITJANS NECESSARIS PER LA PART VARIABLE

De manera estimativa i no vinculant, es calcula que el 40% dels costos variables directes
previstos per la despesa màxima autoritzable de la part eventual correspondran als materials.
Així doncs, es preveu per als materials una despesa de 2.750,19 euros.
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8.3 TAULA RESUM DELS COSTOS SEGONS VALORACIONS EFECTUADES
PART FIXA DEL CONTRACTE – 1r any incloent fase preparatòria
Concepte de cost
Categoria de cost
Import del contacte
Costos salarials
Directe
5.099,02 €
Materials i mitjans
Directe
1.591,30 €
Tasques especialitzades a
Directe
2.347,77 €
subcontractar
Despeses de locomoció
Directe
523,60 €
Despeses generals
Indirecte
1.243,02 €
d’estructura (13%)
Benefici industrial (6%)
573,70 €
Subtotal part fixa:
11.378,42 €
PART VARIABLE DEL CONTRACTE – 1r any incloent fase preparatòria
Concepte de cost
Categoria de cost
Import del contacte
Ma d’obra
Directe
4.125,29 €
Materials i mitjans
Directe
2.750,19 €
Despeses indirectes (10%)
Indirecte
687,55 €
Despeses generals
Indirecte
983,19 €
d’estructura (13%)
Benefici industrial (6%)
453,78 €
Subtotal part variable:
9.000,00 €
TOTAL DEL CONTRACTE
20.378,42 €

Per aquest estudi de costos s’ha considerat que el primer any del contracte inclou un any
sencer i els quinze dies addicionals de l’inici del contracte que constitueixen la fase
preparatòria del contracte.
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9. JUSTIFICACIÓ DELS COSTOS DE LA PART VARIABLE DEL
CONTRACTE
9.1 SALARIS
Per justificar els costos salarials del personal de manera desglossada per a la part variable
del contracte, es partirà dels que s’han calculat a l’apartat dels costos salarials directes del
personal, però, en aquest cas, únicament per al personal que intervingui directament a les
unitats d’obra de la part variable del contracte. Per a aquest personal, es parteix dels costos
mínims calculats segons conveni següents:
Oficial de 1a
Ajudant

No obstant, per cada hora de servei prestat, cal tenir en compte les despeses indirectes que
no són directament imputables a unitats d’obra concretes, les despeses generals d’estructura
i el benefici industrial, per tal que les empreses licitadores puguin formular les seves ofertes.
Aquestes despeses i el benefici industrial s’han detallat a l’apartat dels costos variables
indirectes. Així doncs, cal incrementar els costos mínims dels salaris del personal per un 10%
de despeses indirectes i el valor resultant en un 13% i 6% respectivament per a les despeses
generals d’estructura i el benefici industrial. Un cop aplicats els valors resultants per a la ma
d’obra sobre els que les empreses licitadores realitzaran les seves ofertes són els següents:
Oficial de 1a
Ajudant
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19,20 €/h
18,63 €/h

25,13 €/h
24,39 €/h

Sobre els valors anteriors, és sobre els que les empreses formularan les seves ofertes. Els
preus oferts per les empreses licitadores ja incorporaran aquests increments i no es tornaran
a aplicar a l’hora de justificar la facturació durant el transcurs del contracte.
Per la resta de preus de mà d’obra fora de l’oficial de primera i l’ajudant, s’adoptaran els
preus unitaris de referència vigents a la base de dades Banc Bedec de l’Institut de Tecnologia
de
la
Construcció
de
Catalunya
(ITEC),
consultables
a
https://metabase.itec.es/vide/ca/bedec, configurant la base i els preus d’acord amb les
indicacions de l’apartat següent.
9.2 MATERIALS I MITJANS
Per justificar els preus dels materials, s’adopten els preus unitaris de referència vigents a la
base de dades Banc Bedec de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC),
consultables a https://metabase.itec.es/vide/ca/bedec, d’acord amb els paràmetres de
configuració de la base de dades següents:
a) Àmbit de preus: Barcelona
b) Àmbit de plecs: Catalunya
c) Volum d’obra: rehabilitació
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d) Tipus de preu: cost base de licitació amb;
d1) Despeses indirectes (DI): 10%, sobre cost directe
d2) Despeses generals (DG): 13 %, sobre cost directe + DI (=PEM)
d3) Benefici industrial (BI): 6%, sobre cost directe + DI (=PEM)
Resultat: preu configurat al Banc Bedec de l’ITEC com a costos base licitació (= preus de
referència de l’ITEC)
Aquests preus obtinguts al Banc Bedec de l’ITEC, s’incrementaran un 20% per a obres de
rehabilitació en edificis existents, corresponent aquest percentatge a un 2,5% d’increment
per a dificultat d’accés, amb estacionament i càrrega i descàrrega amb horari limitat, un 2,5%
en concepte d’emmagatzematge, per comptar amb un espai inferior als 30 m2, i un 15% per
a la presència d’usuaris durant les obres de rehabilitació.
Per defecte, la base de dades Bedec de l’ITEC proporciona els preus com a cost directe. En
aquest cas, es pot optar per modificar a la configuració de la base de dades i configurar-la
per obtenir els costos base licitació d’acord amb els percentatges indicats, o bé mantenir la
configuració de costos directes i aplicar els percentatges indicats manualment. L’increment
del 20% s’aplicarà sobre el preu configurat a l’ITEC com a costos base licitació.
Exemple 1:
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Preu configurat al Banc Bedec de l’ITEC com a costos directes = 100 € (el que apareix
per defecte)
Aplicació manual dels percentatges:
DI = 10% s/costos directes = 10€
DG = 13% s/DI+CD (= 110€) = 14,30 €
BI = 6% s/DI+CD (= 110€) = 6,60 €





Preu configurat al Banc Bedec de l’ITEC com a costos base licitació = preu de
referència ITEC = 130,90 €
Preu incrementat per obres de rehabilitació en edificis existents, d’acord amb els plecs
del contracte (=+20%) = 157,08€
Sobre el preu configurat al Banc Bedec de l’ITEC com a costos base licitació és sobre
el que s’aplicaran els possibles descomptes que el contractista hagi ofert, resultantne el preu a facturar.

Exemple 2:


Preu configurat al Banc Bedec de l’ITEC com a costos base licitació = preu de
referència ITEC = 130,90 € (*)

(*) cal configurar-ho a la base d’acord amb els percentatges establerts en aquest apartat
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Preu incrementat per obres de rehabilitació en edificis existents, d’acord amb els plecs
del contracte (=+20%) = 157,08€
Sobre el preu configurat al Banc Bedec de l’ITEC com a costos base licitació és sobre
el que s’aplicaran els possibles descomptes que el contractista hagi ofert, resultantne el preu a facturar.

10. DETERMINACIÓ DEL COST DEL CONTRACTE
Segons el que es desprèn de les taules anteriors, el cost del contracte desglossat en costos
directes i costos indirectes, queda de la manera següent:
IMPORT 1R ANY
(INCLOU FASE
PREPARATÒRIA)

IMPORT
EVENTUAL 1A
PRÒRROGA

IMPORT
EVENTUAL 2A
PRÒRROGA

TOTALS

DESPESES
DIRECTES

16.437,17 €

16.177,35 €

16.177,35 €

48.791,88 €

DESPESES
INDIRECTES

2.913,76 €

2.879,98 €

2.879,98 €

8.673,73 €

BENEFICI
INDUSTRIAL

1.027,48 €

1.011,89 €

1.011,89 €

3.051,27 €

PRESSUPOST
TOTAL

20.378,42 €

19.057,34 €

19.057,34 €

58.493,09 €

IVA 21 %

4.279,47 €

4.002,04 €

4.002,04 €

12.283,55 €

PRESSUPOST
TOTAL AMB IVA

24.657,89 €

23.059,38 €

23.059,38 €

70.776,64 €

11. PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ
El pressupost base màxim, millorable a la baixa, del contracte és de VINT MIL TRES-CENTS
SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (20.378,42 €), IVA exclòs. El
preu es desglossa segons la taula detallada a continuació en els imports següents:
Costos directes
Costos indirectes
Benefici industrial
Eventuals despeses calculades
determinació del pressupost base
Pressupost base IVA exclòs
IVA (21%)
Pressupost base IVA inclòs

per

a

la

16.437,17 €
2.913,76 €
1.027,48 €
0,00 €
20.378,42 €
4.279,47 €
24.657,89 €
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12. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Per determinar el valor estimat del contracte s’ha valorat el pressupost de la durada inicial
del contracte i les possibles modificacions i pròrrogues d’aquest.
El valor estimat del contracte, amb l’IVA exclòs, és el que a continuació es detalla:
IMPORT

MODIFICACIÓ
PREVISTA (20%)

TOTAL

PBL (1 any i 15 dies)

20.378,42 €

4.075,68 €

24.454,10 €

Eventual 1a pròrroga (1 any)

19.057,34 €

3.811,47 €

22.868,81 €

Eventual 2a pròrroga (1 any)

19.057,34 €

3.811,47 €

22.868,81 €

CONCEPTE

Total del valor estimat del contracte (IVA exclòs):

70.191,71 €
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El valor estimat del contracte és el que es tindrà en compte per a escollir el procediment de
licitació aplicable al contracte i la publicitat a la que s’ha de sotmetre.
En el moment de redactar aquest estudi de costos i els plecs del contracte no es pot preveure
en quin moment es modificarà el contracte i s’estableix un valor estimat del contracte en virtut
de l’import màxim que el contracte pot arribar a assolir, tenint en compte totes les
modificacions a l’alça previstes.

13. JUSTIFICACIÓ DEL CÀLCUL DEL MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS D’INCENDIS I EMERGÈNCIA A SUBCONTRACTAR
Per al càlcul de les despeses associades al manteniment de les instal·lacions d’incendis i
d’emergència es prenen els valors de referència següents:
Tipus d’extintor

Quantitat

Cost/revisió

Subtotal
revisions

Cost càrrega i
retimbrat

Subtotal càrrega i
retimbrat

Extintor CO2 2 kg

6

3,00 €

18,00 €

36,11 €

216,65 €

ABC 9 kg
ABC 6 kg

2
15

3,00 €
3,00 €

6,00 €
45,00 €

48,02 €
48,38 €

96,05 €
725,77 €

Senyalització (*)

15

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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(*) cada extintor inclou també la seva
senyalització, que també formarà part del
contracte

1.038,47 €

S’estima que anualment caldrà carregar i retimbrar un 25% dels extintors, de manera que
l’import per aquestes feines seria de 259,62 €. Tenint aquesta premissa en compte i afegint
al càlcul les hores que es destintaran a la revisió anual, obtenim els costos per al
manteniment preventiu d’aquesta part del contracte:
Concepte

Quanititat
1

Preu
69,00 €

Total
69,00 €

Càrrega i retimbrats

1

259,62 €

259,62 €

Oficial 1a (hores)

2

19,20 €

38,40 €

Ajudant/Oficial 3a(hores)

2

18,63 €

37,26 €

Revisions

Subtotal

404,28 €

Despeses generals (13%)

52,56 €

Benefici industrial (6%)

24,26 €

Total
CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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69,00 €

481,09 €

Els preus corresponents a la càrrega i el retimbrat dels extintors ABC de 6 kg s’han obtingut
del Banc Bedec (codi KM3V1260). Per a la resta de tipus d’extintors s’ha extrapolat la
informació dels extintors de 6kg als de les altres característiques. Així mateix, tots aquests
preus també s’han incrementat en un 20% corresponent a un 2,5% per a dificultat d’accés,
amb estacionament i càrrega i descàrrega amb horari limitat, un 2,5% en concepte
d’emmagatzematge, per comptar amb un espai inferior als 30 m2, i un 15% per a la presència
d’usuaris durant les obres de rehabilitació, tal com estableixen els Plecs d’acord amb la Guia
de Criteris i continguts del Banc BEDEC elaborat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció
de Catalunya.
L’empresa licitadora tindrà en compte aquestes estimacions, però en cap cas es tracta d’un
encàrrec tancat de realització de tasques, sinó d’una estimació global. A cada revisió
s’atendran els encàrrecs necessaris relatius a les instal·lacions de protecció contra incendis
que es defineixen al PPT i al seu Annex i l’empresa licitadora així ho tindrà en compte a l’hora
de formular la seva oferta. A tall d’exemple, l’any 2022 ha calgut carregar i retimbrar un total
de 4 extintors.
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14. JUSTIFICACIÓ DEL CÀLCUL DEL MANTENIMENT DE LA PORTA
AUTOMÀTICA A SUBCONTRACTAR
En aquest apartat es realitza la valoració econòmica del cost que representarà el servei de
manteniment de la porta automàtica per l’empresa especialitzada
i.Costos salarials directes del personal intervinent a la part fixa del contracte
Per a la part fixa del contracte, es parteix dels costos salarials previstos per al personal
del contracte.
En funció de les freqüències definides per al manteniment preventiu, s’han estimat les
dedicacions següents:
Freqüència
per any
Porta automàtica

trimestral

Durada de la
revisió
(hores)
2

Núm. oficials
de 1a

Total d’hores
d’oficial de 1a

1

8

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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Així mateix, l’annex del Plec de prescripcions tècniques del contracte preveu les
freqüències i les tasques mínimes a garantir per al manteniment preventiu de la porta
automàtica, entre les quals s’hi inclou la substitució d’alguns dels seus elements en unes
determinades freqüències. Per substituir cadascun d’aquests elements es preveu la
dedicació de l’oficial de primera següent:
Element

Freqüència

Topalls de final de En
cas
de
carrera
deteriorament
Pinyons
transmissió

Nombre

Núm. hores
oficial 1a

Total hores

2

1

2

de Cada 1M de cicles
o als 5 anys

No es contemplen

Corretja (10m)

Cada 1M de cicles
o als 5 anys

No es contemplen

Carril de rodadura

En
cas
de
deteriorament

Rodes de carro

Cada
500.000
cicles o als 2 anys

No es contemplen

Guies de terra

Cada
500.000
cicles o als 2 anys

No es contemplen

1

1,5

1,5
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Sensors

En
cas
de
deteriorament

Bateria
2 anys
d’emergència
Total d’hores d’oficial de 1a:

2

0,5

1

1

0,5

0,5
5h

Es considera que anualment es podrien arribar a canviar com a màxim el 35% dels
elements descrits, d’aquesta manera;
Total corregit d’hores d’oficial de 1a:

1,75h

D’aquesta manera, la previsió dels costos salarials directes del personal intervinent a la
part fixa del contracte, tenint en compte les dedicacions calculades per l’oficial de primera,
s’estima de la manera següent:
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Hores
Cost directe/h
Total
0,5
24,41
12,21 €
PERSONAL DIRECTIU
1
21,10
21,10 €
RESPONSABLE
DEL
CONTRACTE
9,75
19,20
187,20 €
OFICIAL DE 1A
AJUDANT
No es preveu la seva intervenció
TOTAL COSTOS SALARIALS DIRECTES PART FIXA
220,51 €
ii.Materials i mitjans necessaris per la part fixa
Per substituir els elements recollits a l’annex del Plec de prescripcions tècniques del
contracte es preveuen el costos següents:
Element

Freqüència

En cas de
deterioramen
t
Cada 1M de
Pinyons
de
cicles o als 5
transmissió
anys
Cada 1M de
cicles o als 5
Corretja (10m)
anys
En cas de
deterioramen
Carril de rodadura
t
Topalls de final de
carrera

Nombre

Preu estimat

Total

2

30,00 €

60,00 €

No es contemplen

No es contemplen

1

100,00 €

100,00 €
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Cada
500.000
cicles o als 2
anys
Cada
500.000
cicles o als 2
anys
En cas de
deterioramen
t

Bateria
2 anys
d’emergència
Total material estimat:

No es contemplen

No es contemplen

2

150,00 €

300,00 €

1

250,00 €

250,00 €
710,00 €

Es considera que anualment es podrien arribar a canviar com a màxim el 35% dels
elements descrits, d’aquesta manera;
Total corregit del material estimat:

248,50 €
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Així doncs, el cost total estimat per als materials i mitjans necessaris inclosos a la part fixa
del contracte, corresponent al manteniment preventiu, ascendeix a un total de 248,50
euros.
Per últim, el cost del manteniment preventiu de la porta automàtica a subcontractar a una
empresa especialitzada ascendeix a:
Concepte
DESPESES SALARIALS
MATERIAL. RECANVIS
INCLOSOS
Subtotal
Despeses Generals d'Estructura
(13%)
Benefici industrial (6%)
TOTAL

Document signat electrònicament.

Import
220,51 €
248,50 €
469,01 €
60,97 €
28,14 €
558,12 €

