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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MUDANCES A PREUS
UNITARIS, PER AL CONJUNT DE CAMPUS I EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (Exp.
300100/09-10-14)
1 – Objecte
2 – Àmbit d’actuació
3 – Condicions del personal
4 – Identificació de l’empresa, vehicles i personal
5 – Recepció d’avisos
6 – Flexibilitat del servei
7 – Responsable del contracte

1 – Objecte
Prestació del servei de mudances a preus unitaris que cobreixi les necessitats de la Universitat
Pompeu Fabra quant a mudances de caire general (mobiliari, fons bibliogràfics, etc) i que haurà de
posar a disposició de la UPF, amb un preu/hora fixat, el següent:
-

Personal: encarregats, especialistes, peons
Camions: fins a 25 m3, de 26 a 40 m3, de 41 a 50 m3
Escales mecàniques: fins a 21 m o 31 m
Material d’embalatge divers

Així mateix, l’empresa ha de disposar dins les seves instal·lacions d’un magatzem d’una superfície
no inferior a 2.000 m2, dins de la província de Barcelona, i disposar també d’un equip de
destrucció massiva de documents.

2 – Àmbit d’actuació
Principalment, els serveis de mudances es prestaran dins els Campus i edificis de la UPF i
consisteixen en:
-

-

Reajustament d’espais:
o Dins un mateix edifici
o Dins un mateix Campus
o Entre Campus
Reajustament de fons bibliogràfic:
o Dins una mateixa biblioteca
o Entre biblioteques de la UPF
Altres actuacions periòdiques:

o
o
o

Retirada de mobiliari en desús cap a abocador autoritzat
Retirada de documentació en paper, per a la seva destrucció i certificació de
realització de servei
Serveis específics fora de la UPF: Barcelona ciutat, província de Barcelona, estat
espanyol i Unió Europea

El servei consistirà principalment en un servei de mudances que permeti el reajustament d’espai
quant a mobiliari i altres equipaments dins un mateix edifici, dins el mateix Campus o el trasllat
entre Campus.
Es poden dur a terme actuacions, com encaixatge i recollides de llibres i/o d’altres, dins de
Barcelona ciutat o dins la província. També poden dur-se a terme serveis dins de Catalunya i fora
de la província de Barcelona.
Esporàdicament es poden realitzar actuacions dins l’estat espanyol o en països de la Unió
Europea. En aquests casos es demanarà un pressupost previ del servei i la prestació del mateix es
prestarà d’acord amb unes dates prèviament pactades i tancades.
La UPF pot sol·licitar la retirada de mobiliari i equipament en desús dels seus magatzems, que serà
traslladat a abocadors autoritzats per a la seva destrucció. Quan es tracti de material en paper, la
destrucció es realitzarà dins les instal·lacions de l’empresa. En ambdós casos l’adjudicatari
acreditarà per escrit la correcta destrucció del material destruït.
La UPF, per últim, pot tenir necessitat de guardamobles, bé per a mobiliari i/o equipament,
documentació diversa i altres materials, que pot demanar a l’empresa adjudicatària del servei.
3 – Condicions del personal
Quan la UPF encarregui un servei de mudances concret, entre el personal que es destini a prestar
aquest servei hi haurà com a mínim un encarregat, que dirigirà i supervisarà les tasques
encomenades per la UPF. L’encarregat disposarà d’un telèfon mòbil, per tal de rebre les
instruccions necessàries i per poder-lo localitzar en cas d’incidències. Hi haurà també un
especialista quan així sigui requerit.
Sempre, per defecte, es destinarà el mateix personal, de manera que, passat un període de temps
prudencial, puguin conèixer les instal·lacions i dependències dels diferents edificis de la
Universitat, permetent d´aquesta manera agilitat i rapidesa en la realització dels serveis.
Qualsevol canvi en aquest personal haurà de ser comunicat amb una antelació mínima de 72
hores i haurà de ser aprovat per la UPF
4 – Identificació de l’empresa, vehicles i personal
El personal anirà identificat en la seva roba de treball amb el nom de l’empresa adjudicatària.
Els camions i vehicles que s’utilitzin en la prestació del servei, duran xerigrafiat el nom i logotip de
l’empresa.

Les caixes de mudança que es facin servir duran imprès el nom i logotip de l’empresa. No es faran
servir caixes de mudança que no compleixin aquest requisit i que no siguin de les mides que es
detallen en aquest Plec, tret que la UPF ho autoritzi expressament per a trasllats molt específics.
5 – Recepció d’avisos i control del servei
La UPF reservarà els diferents serveis amb un mínim de 48 hores d’antelació, mitjançant un correu
electrònic enviat a l’empresa adjudicatària. En aquesta reserva es farà constar la categoria de
personal sol·licitat, el tipus de camions i d’altres eines necessàries, així com les hores previstes de
servei. L’empresa adjudicatària haurà de confirmar la reserva així com la disponibilitat dels
mitjans sol·licitats.
Un cop prestat aquest servei, se signarà l’albarà corresponent, on es faran constar les prestacions
reals del servei.
A més d’una adreça de correu electrònic, l’empresa adjudicatària designarà una persona de
contacte, que serà la seva representant per a la coordinació dels diferents serveis sol·licitats.
A tots els efectes serà el Servei de Gestió Patrimonial i Contractació, o aquell que es determini en
el seu moment, l’únic que pot sol·licitar serveis de mudances, no acceptant-se sense autorització
prèvia cap altre reserva directament d’altres unitats administratives de la UPF.
6 – Flexibilitat del servei
Per norma general els serveis es duran a terme entre dilluns i divendres i en horaris de treball
diürns (entre les 06:00 i les 22:00 hores).
No obstant, es poden dur a terme actuacions en dissabtes i diumenges; quan sigui el cas seran
reservades amb més antelació que les de caire general, i com a mínim es reservaran amb una
antelació de 72 hores.
Els serveis es realitzaran en les condicions reservades. En cap cas l’encarregat de l’empresa de
mudances pot introduir modificacions en la pauta de treball prevista sense comunicació i
autorització expressa de la UPF.

J. Rafael Amo Moreno
Cap de la Secció d’Equipaments,
Subministraments i Serveis Generals
Responsable de contracte
Barcelona, 27 d’octubre de 2014

ANNEX 1
PREUS MÀXIMS, IVA INCLÒS, DEL SERVEI DE MUDANCES A PREUS UNITARIS, PER AL CONJUNT
DE CAMPUS I EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (Exp. 300100/09-10-14)
Preu màxim
sense IVA

Estimació
servei

Estimació
cost sense
IVA

SERVEI EN HORARI DIURN - DE DILLUNS A DIVENDRES (de 06:00 a 22:00h)
PERSONAL
Encarregat
Especialista
Peó
CAMIÓ (amb conductor inclòs)
Fins a 25 m3
De 26 a 40 m3
Més de 41 m3
ESCALES MECÁNIQUES (amb
maquinista inclòs)
Fins a 21 m
Més de 21 m

Preu hora
Preu hora
Preu hora

26,00 €
25,00 €
24,00 €

300
300
1500

7.800,00 €
7.500,00 €
36.000,00 €

Preu hora
Preu hora
Preu hora

44,00 €
47,00 €
49,00 €

100
400
100

4.400,00 €
18.800,00 €
4.900,00 €

Preu hora
Preu hora

51,00 €
64,00 €

50
20

2.550,00 €
1.280,00 €

Preu hora
Preu hora
Preu hora

34,00 €
32,00 €
30,50 €

30
30
150

1.020,00 €
960,00 €
4.575,00 €

Preu hora
Preu hora
Preu hora

57,00 €
60,00 €
63,50 €

10
40
10

570,00 €
2.400,00 €
635,00 €

Preu hora
Preu hora

67,00 €
83,50 €

50
20

3.350,00 €
1.670,00 €

Preu hora
Preu hora
Preu hora

39,00 €
37,00 €
35,50 €

30
30
150

1.170,00 €
1.110,00 €
5.325,00 €

Preu hora
Preu hora
Preu hora

65,50 €
70,00 €
73,00 €

10
40
10

655,00 €
2.800,00 €
730,00 €

Preu hora
Preu hora

77,00 €
96,00 €

10
10

770,00 €
960,00 €

30

1.020,00 €

SERVEIS EN DISSABTE
PERSONAL
Encarregat
Especialista
Peó
CAMIÓ (amb conductor inclòs)
Fins a 25 m3
De 26 a 40 m3
Més de 41 m3
ESCALES MECÁNIQUES (amb
maquinista inclòs)
Fins a 21 m
Més de 21 m
SERVEIS EN DIES FESTIUS
PERSONAL
Encarregat
Especialista
Peó
CAMIÓ (amb conductor inclòs)
Fins a 25 m3
De 26 a 40 m3
Més de 41 m3
ESCALES MECÁNIQUES (amb
maquinista inclòs)
Fins a 21 m
Més de 21 m

SERVEIS EN HORARI NOCTURN (de 22:00 a 06:00 h)
PERSONAL
Encarregat

Preu hora

34,00 €

Especialista
Peó
CAMIÓ (amb conductor inclòs)
Fins a 25 m3
De 26 a 40 m3
Més de 41 m3
ESCALES MECÁNIQUES (amb
maquinista inclòs)
Fins a 21 m
Més de 21 m

Preu hora
Preu hora

32,00 €
30,50 €

30
150

960,00 €
4.575,00 €

Preu hora
Preu hora
Preu hora

57,00 €
60,00 €
63,50 €

10
40
10

570,00 €
2.400,00 €
635,00 €

Preu hora
Preu hora

67,00 €
83,50 €

10
10

670,00 €
835,00 €

Unitat

77,00 €

100

7.700,00 €

Unitat

2,50 €

3000

7.500,00 €

Unitat

2,40 €

8000

19.200,00 €

Unitat

3,00 €

1000

3.000,00 €

m2
m3

5,00 €
32,00 €

100
100

500,00 €
3.200,00 €

Kg

0,41 €

5000

2.050,00 €

m3

45,00 €

200

9.000,00 €

ALTRES
MATERIAL D'EMBALATGE
Material plàstic, bobines de 75
metres i 160 cm d'amplada
Precinte, rotlle de 66 metres
Caixa de mudances 41x41x33
metres
Caixa de mudances 45x45x75
metres
GUARDAMBOLES
Import per m2
Import per m3
ALTRES
Destrucció de documents (Import
per kg)
Abocador de mobiliari i/o
equipament (import per m3)
TOTAL ESTIMACIÓ SENSE IVA

175.745,00 €

