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SFM unifica 85 contractes de manteniment per millorar el servei ferroviari i estalviar 
més de quatre milions d’euros en tres anys 

  

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha adjudicat a l’empresa Desarrollos de 
Tecnología Avanzada S.L. (DTA) el nou contracte de manteniment integral dels trens 

dièsel i elèctrics de Mallorca per un total de 8.705.562,09 €. El contracte, que té una 
durada de tres anys, va sortir a licitació per un import total d’11.047.666,63 euros. 
Aquesta xifra suposava ja un estalvi inicial del 8 % respecte del pressupost  destinat 
per SFM a aquestes tasques durant els darrers tres anys (12,7 milions d’euros), però 
finalment s’ha adjudicat per 8.705.562,09 d’euros, cosa que es traduirà en un 
estalvi de més de quatre milions de euros durant la durada del contracte.     
 
Aquesta iniciativa suposa una petita revolució dins SFM, on fins ara es comptava 
amb 85 contractes diferents per cobrir totes les tasques de manteniment i les 

compres de subministrament. Per agilitzar els tràmits i aconseguir uns millors 
resultats, SFM va treure a licitació un nou contracte global que donarà servei en tot 
moment al material mòbil de passatgers i de manteniment de vies a les instal·lacions 
de l’operador ferroviari. 
 
L’empresa guanyadora es farà càrrec, entre d’altres, del manteniment de les 39 
unitats de trens, així com de la neteja d’aquests, i del material de treball de les vies. 
També del subministrament de recanvis, neteja de grafits o del manteniment de les 

instal·lacions on es troben els tallers. El contracte, a més,  preveu la subrogació de 
tot el personal que actualment fa aquestes tasques i la contractació de nous 
operaris.  
 
L’agrupació dels 85 contractes suposarà un important estalvi de doblers, a la vegada 
que simplificarà la feina del personal d’SFM. Així, es podran destinar més recursos a 
millorar el servei i ampliar les freqüències de línies. A més, el contracte conté millores 
respecte de l’anterior, és a dir, que amb menys doblers s’oferiran més serveis. El 

contracte global també contempla hores de formació per al personal, la substitució  
dels fluorescents per llums amb tecnologia LED, més eficients i ecològics, i millores 
en els seients de conducció.  
 


