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D. VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONDUCCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS,
MANTENIMENT INTEGRAL DE LES MATEIXES (MANTENIMENT NORMATIU,
PREVENTIU, PREDICTIU I CORRECTIU), I GESTIÓ ENERGÈTICA EN DIVERSOS
EDIFICIS I DEPENDÈNCIES GESTIONADES PER LA SUB-DIRECCIÓ GENERAL
DE COORDINACIÓ TERRITORIAL I PROJECTES INTEGRALS

1. OBJECTE
La prestació del servei de MANTENIMENT INTEGRAL de les instal·lacions
(manteniment conductiu, normatiu, preventiu, predictiu i correctiu), i la GESTIÓ
ENERGÈTICA en diversos edificis i dependències del departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

2. ÀMBIT I ABAST DEL CONTRACTE
L’àmbit del contracte ve determinat pels edificis següents:
Concepte
C/ Fontanella 6-8, Barcelona
C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 635

Usos edifici
Adm
Adm

Espais
PS1+PB+P2+P3+P4+P5
P6
Total

2

Superfície (m )
4119,37
296,67
4.416,04

La Sub-direcció General de Coordinació Territorial i Projectes Integrals (en endavant
SGCTPI) es l’interlocutor per part del Departament de la gestió i seguiment d’aquest
contracte.
L’abast del contracte és el control constant de les instal·lacions i elements constructius
d’aquests edificis, així com el conjunt de treballs de reparació i revisió necessaris per a
garantir-ne el seu funcionament regular i bon estat de conservació. Això compren la
totalitat d’operacions necessàries per dur a terme la conducció i el manteniment integral:
preventiu i predictiu, normatiu (tècnic-legal) i correctiu, dels elements constructius dels
edificis i de les instal·lacions que els configuren durant el període comprès entre l’1 de
gener de 2021 fins al 31 desembre de 2021 sens perjudici del període de transició en la
devolució del servei previst a la clàusula 7.6 d’aquests plecs.
Així mateix el contracte contempla la prestació del servei d’eficiència energètica amb
l’objectiu de reduir el consum d’energia (elèctrica, tèrmica, fotovoltaica) i aigua.
Contemplarà un pla de mesura, de verificació d’estalvi, diagnòstic i assessorament
tècnic, pla d’implantació, i supervisió de les mesures d’estalvi.
A tal efecte, el contracte s’estructura en dos grans blocs, que tot seguit s’enuncien, i
posteriorment s’expliquen:



PART FIXA
PART VARIABLE

Manteniment Integral de les instal·lacions i Gestió Energètica d’edificis del VEH

EC-2021-4

PPT

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Mercè Martínez
Martos 20/09/2020

4

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0HW7B9E0M1ANMCL32C5CA6ENFHJ2JZI1*
0HW7B9E0M1ANMCL32C5CA6ENFHJ2JZI1

Data creació còpia:
20/11/2020 13:07:56
Data caducitat còpia:
20/11/2023 00:00:00
Pàgina 4 de 48

D. VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

3. VISITA A LES DEPENDÈNCIES
Per tal de facilitar les tasques de confecció de l’oferta a presentar per les empreses
licitadores, aquestes podran visitar els edificis objecte d’aquesta proposta de
contractació. Per tal que les empreses puguin efectuar la visita, no obligatòria, s’establiran
els dies de visita pels diferents edificis en la franja horària de 9 a 14 hores.
Les dates de les visites es publicaran a la plataforma de serveis de contractació pública.
Les empreses hauran d’adreçar la seva petició per correu electrònic a l’adreça
dtg.economia@gencat.cat indicant els edificis que volen visitar, el nom i cognoms de les
persones que hi assistiran (màxim dues persones per empresa) així com també els seus
respectius NIF.

4. BLOC 1: PART FIXA
Comprèn la conducció d’instal·lacions, el manteniment preventiu, predictiu, normatiu
(tècnic-legal), la mà d’obra del manteniment correctiu i milloratiu realitzada pels tècnics
assignats al contracte, Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador, en endavant
GMAO, inclòs atenció a l’usuari, així com les despeses derivades de revisions i
inspeccions normatives.
4.1 Conducció de les instal·lacions
Inclou les següents activitats:










Posada en marxa i desconnexió d’instal·lacions.
Supervisió i monitorització dels paràmetres bàsics d’operació de les instal·lacions.
Operacions d’ajust i control dels paràmetres bàsics de funcionament de les
instal·lacions.
Inspecció periòdica visual i supervisió del funcionament d’instal·lacions (detecció de
fuites de fluids, identificació de sorolls sospitosos de disfuncionaments, etc)
Inspecció periòdica visual de goteres, filtracions, humitats, aparició d’esquerdes,
estat de juntes constructives, etc.
Lectura de comptadors i altres elements de mesura.
Execució de petits treballs de manteniment i tasques assumibles al manteniment
diari dels edificis, d’acord als requeriments SGCTPI, tals com substitució de
lluminàries, filtres, aixetes, greixatge i lubricació d’elements mecànics, repassos de
pintura, petites reparacions de mobiliari i estris, petits muntatges i/o desplaçaments
d’elements de mobiliari i equips, poms de portes, etc, necessaris pel bon
funcionament dels serveis, equipaments i confort personal.
Proves de funcionament periòdiques de les instal·lacions relacionades amb la
seguretat i en els equips de detecció, alarma i extinció d’incendis, per garantir la seva
disponibilitat real en cas d’emergència.
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La detecció precoç d’avaries i/o elements degradats hauran de ser corregides o
substituïts abans que es generi una avaria real, anticipant situacions potencialment
perilloses.

4.2 Manteniment normatiu (tècnic-legal)
Tècnicament no difereix sensiblement del manteniment preventiu (punt 4.3), de fet és
un manteniment preventiu imposat normativament, consistent en activitats
programables, en les que no s’intervé com a conseqüència d’una avaria, si no amb fins
preventius i de seguretat. Es portarà a terme sobre les instal·lacions o elements que s’hi
troben subjectes, mitjançant cicles preestablerts amb calendari planificat, a fi i efecte
d’actuar de conformitat amb la legislació sectorial corresponent.
L’empresa adjudicatària es farà càrrec del manteniment reglamentari amb personal
propi o amb empreses externes qualificades a tal efecte, així com del cost de
l’Organisme de Certificació Administrativa (OCA’s), sense càrrec addicional per la
SGCTPI.
La descripció detallada d’elements i les operacions i tasques a realitzar en aquests
manteniments, així com la freqüència, qualificació dels operaris i el temps previst en
cada intervenció, quedaran concretades segons la legislació específica corresponent.
Tal i com es farà amb el manteniment preventiu, les operacions realitzades dins d’aquest
manteniment s’hauran d’introduir al GMAO per tal d’assegurar el seguiment de l’activitat.
4.3 Manteniment preventiu
Comprèn aquelles intervencions sistemàtiques per mantenir les instal·lacions i
l’equipament en òptimes condicions de treball per tal d’allargar la seva vida útil i mantenir
el seu rendiment als nivells de partida especificats, prenent mesures per evitar l’aparició
de fallades. Hi haurà, per tant, un conjunt d’operacions periòdiques programades,
previstes en les normatives i disposicions legals que afecten les instal·lacions i elements
constructius, i en les recomanacions dels fabricants dels equips. Aquestes operacions
estaran destinades a regular, substituir, netejar i/o reparar abans que es puguin produir
alteracions en el funcionament i utilització de les instal·lacions i els elements
constructius, així com totes aquelles operacions que siguin necessàries per tal
d’assegurar la vida útil i la funcionalitat dels equips i aparells d’instal·lacions i sistemes
que es relacionen a l’annex I.
Les operacions realitzades dins d’aquest manteniment s’hauran d’introduir al GMAO per
tal d’assegurar el seguiment de l’activitat.
En el cas de que es detectin anomalies en les revisions del manteniment preventiu,
caldrà adjuntar també una recomanació d'actuació que serà sotmesa a l'anàlisi i decisió
de la SGCTPI.
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Així mateix es demanaran auditories periòdiques als fabricants del aparells per informar
sobre el seu estat general o sobre aquells punts o característiques de la maquinària als
quals no es poden arribar amb els mitjans ordinaris de les empreses mantenidores.
D'altra banda la SGCTPI es reserva la possibilitat de proposar a l’adjudicatari les
subcontractacions de diverses actuacions de manteniment preventiu dins del marc del
art. 227 del TRLCSP que per la seva peculiaritat s’entengui com una millora de la qualitat
del servei.

4.4 Manteniment predictiu
També anomenat preventiu condicional, permetrà quan es pugui relacionar o bé
l’aparició d’una fallada o bé el desviament de les condicions de funcionament òptimes,
amb una o vàries magnituds. Aquestes dades permetran saber quan s’acosta el punt
crític i poder intervenir retornant a les condicions adequades. Les condicions òptimes
d’operació es mesuraran a través del consum d’energia, vibracions, temperatura,
pressió, etc.

4.5 Ma d’obra del manteniment correctiu
S’entén per manteniment correctiu, aquell que tracta la resolució de les avaries; s’intervé
quan apareix la fallada reparant les causes que l’ha originat. En aquest sentit, aquest
tipus de manteniment correspon al segon bloc de manteniment del contracte, part
variable, que s’exposarà en l’apartat 5 d’aquest document.
Aquest primer bloc, part fixa, inclou però la ma d’obra d’aquest manteniment quan el
realitza els tècnics assignats al contracte.

4.6 GMAO i atenció a l’usuari
El Departament disposa d’un GMAO propi (PRISMA 3 de SISTEPLAN, tenint previst
l’actualització a Prisma 4 l’últim trimestre del 2020). Aquest sistema serà el que
l’adjudicatari haurà d’utilitzar per fer la gestió del manteniment al llarg del contracte.
Actualment té implantat el mòdul de gestió de manteniment, que contempla les següents
funcions bàsiques:
- Nivells definibles. Fitxes d’actius i estructures amb accés a consultes. Gràfics. - Recursos humans.
- Serveis externalitzats
- Ordres de treball i explotació: Generació manual i/o automàtica.
- Seguretat laboral i prevenció de riscos.
- Correctiu associat a intervencions i reducció de terminis.
- Preventiu per indicadors, intervencions o dates. Plans de manteniment.
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- Predictiu. Punts de control i anàlisis gràfics i corbes d’ajust.
- Planificació gràfica.
- Millora contínua: propostes i seguiment.
- Defectes (causes), accions i anàlisi.
- Control de projectes.
- Assignació d’aturada a múltiples equips relacionats.
- Històrics analítics, costos, serveis, gràfics, indicadors i objectius.
- Unitats de personalització estàndard.
- Exportació a excel de consultes i informes.
Tan per facilitar la gestió d’estocs a l’adjudicatari com per facilitar l’explotació de dades
al Departament, preveu implantar, dos nous mòduls d’aquest sistema: un mòdul de
gestió d’estoc, i un mòdul de gestió de compres, amb les següents funcions bàsiques:
- Gestió de magatzems.
- Entrades, sortides, devolucions.
- Reserves.
- Recomptes.
- Control de traçabilitat.
- Proveïdors de serveis o materials, homologacions, gestors de residus.
- Sol·licituds internes de comandes (autoritzacions).
- Suggerències automàtiques per paràmetres d’estoc.
- Comandes, albarans, factures.
- Comandes contra OTs.
El cost d’aquests nous mòduls, així com les quotes de manteniment i actualització de la
llicència durant la vigència del contracte aniran a càrrec del Departament. La resta de
costos associats al sistema GMAO que puguin sorgir durant la vigència del contracte
serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
El sistema permet l’accés remot a les dades introduïdes al GMAO i té la capacitat de
generar fitxers i informes amb la informació especificada.
El programa informàtic permet la connexió telemàtica a tots els usuaris del Departament
per tal d’introduir sol·licituds i poder fer el seguiment de les mateixes. Permet a més, als
usuaris concurrents designats per la SGCTPI la gestió de les ordres de treball que es
derivin de les sol·licituds acceptades fins al seu tancament, i explotar les dades del
programa per a l’anàlisi de les mateixes.
L’empresa adjudicatària utilitzarà la base de dades del sistema per emetre els informes
trimestrals i anuals d’acord al que recull la clàusula 8, Informes d’aquest plec, i les seves
subclàusules.
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4.7 Revisions generals i inspeccions normatives
D’acord al que s’especifica en el punt 4.2, l’empresa adjudicatària haurà d’executar totes
les actuacions de manteniment preventiu que vinguin imposades normativament,
incloses les revisions i inspeccions tècniques preceptives a efectuar per les Entitats
d’Inspecció i Control, EIC, concessionàries de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de
la seguretat, la qualitat i la normativa industrials (Ordre de 5 de març de 2001, DOGC
núm. 3353, 22/03/2001).

4.8 Elements estructurals i instal·lacions a mantenir
En l’annex 1 d’aquest plec, “Instal·lacions i sistemes”, s’incorpora la relació tècnica
d’instal·lacions existents, a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, en els edificis i
dependències que són objecte del contracte.
A continuació es descriu, la tipologia d’elements estructurals i instal·lacions on s’haurà
d’efectuar el servei de manteniment, d’acord amb el que exigeixi la normativa vigent i en
funció dels elements i/o instal·lacions de cadascun dels edificis que consten en l’Annex
1.
a) Manteniment dels elements estructurals, constructius i funcionals (edificació)
Comprèn aquells elements que pel seu ús pateixen un deteriorament i requereixen d’un
manteniment que garanteixi el seu bon estat i correcte funcionament. Inclou la
generalitat dels terres, parets i sostres, les cobertes i façanes. Inclou també petites
reparacions d’oficis com ram de paleta, serralleria, retocs de pintura i revestiments,
persianes, finestres, portes, així com la fusteria, panys, baldes, frontisses i vidres.
S’inclouen, també, els sistemes automatitzats de les portes d’accés als edificis i
aparcaments, tant les de vidre, com les de persiana o de sistemes basculants.
S'inclouen bàsicament dins d'aquest apartat:


Tancaments dels edificis: Humitats, brutícia, esquerdes i fissures, despreniments,
eflorescències, oxidacions i corrosions...



Estructura dels edificis: Caldrà una inspecció ocular periòdica d’envans, sostres,
paviments, parets, jàsseres, juntes de dilatació i llindes d’obertures, per detectar
possible patologies de l’estructura.



Coberta dels edificis: Caldrà una inspecció ocular periòdica en desguassos i
elements sortints com ara lluernes i xemeneies, especialment després de fortes
pluges i nevades.



Façana dels edificis: Caldrà una inspecció ocular periòdica per detectar esquerdes,
filtracions, escrostonaments, així com l’estat dels elements metàl·lics exteriors i
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elements sortints com ara balcons i cornises ornamentals. Caldrà inspeccionar
també l’estanquitat entre les fusteries i el tancament.
b) Instal·lacions de sanejament
Comprèn totes les xarxes d’evacuació d’aigües negres, grises i pluvials, baixants,
arquetes, sistemes de bombeig, així com lavabos, urinaris, inodors, abocadors,
aigüeres, dutxes i els seus accionaments.
Pel que fa a la xarxa de desguàs el manteniment consistirà principalment en la revisió
del seu bon funcionament. Abans de finalitzar la contractació a que fa referència aquest
plec es revisaran sifons, pericons de connexió i registres de baixants.
c) Instal·lacions del sistema de climatització
Comprèn tots els sistemes d’aire condicionat de fred i calor que es descriuen a l’apartat
corresponent, incloent la prevenció de la legionel·la en les instal·lacions on es faci
necessari, així com els sistemes de gestió automàtics de les instal·lacions (autòmats,
rellotges de gestió horària, etc). Els sistemes de climatització són bàsicament equips
electromecànics, per la qual cosa les operacions de manteniment tindran a veure amb:.









Ajust i regulació d’elements mecànics
Substitució d’elements mecànics
Substitució de filtres i altres elements fungibles
Eliminació de sorolls i/o vibracions excessius
Regulació del cabal d’aire
Eliminació de fuites de fluids
Ajust a les variables d’operació
Neteja tècnica

En les conduccions, especialment les d’aigua, es revisaran periòdicament l’estanquitat,
l’estat de conservació, els junts i les subjeccions.
En els aparells intercanviadors (o emissors), si són d’aire es comprovarà la neteja, i si
són d’aigua, l’estanquitat, la purga i l’estat de conservació.
En els sistemes que utilitzen aire, es vetllarà per no obstruir-ne les sortides ni els retorns
amb la finalitat d’obtenir un bon rendiment en la instal·lació.
S’inclou el manteniment de les sondes i el software que permeten visualitzar remotament
les condicions d’humitat i temperatura.
d) Instal·lacions elèctriques i enllumenat
Comprèn tota la instal·lació elèctrica de baixa tensió, des de la línia d’enllaç amb
l’escomesa de la companyia subministradora, fins a les bases d’endoll i la totalitat de
mecanismes i canalitzacions, l’enllumenat, punts de llum, llums inclosos, tant de servei
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com d’emergència. Comprèn també tots els tipus de quadres generals i de distribució,
xarxes de terra, proteccions de les instal·lacions, grups electrògens, bateries de
condensadors i sistema d’alimentació ininterrompuda, instal·lacions de plaques
fotovoltaiques.
En general les instal·lacions elèctriques no disposen d’un gran nombre d’elements
mecànics que es vegin sotmesos al desgast amb el seu ús, per la qual cosa , no
requereixen un manteniment continu, però sí (donat que es tracta d’una instal·lació amb
grans riscos) de comprovacions regulars del correcte funcionament dels seus
components, consistint bàsicament en:






Mantenir la instal·lació seca, neta i amb els elements mòbils ben apretats
Comprovar l’adequada ventilació dels elements principals
Comprovar i netejar embornals en cambres tècniques
Netejar sense tocar els elements en tensió
Comprovar la inexistència d’humitats

Pel que fa a l’enllumenat:




En llums no preparats per a exterior, evitar el contacte amb humitat
Neteja periòdica de les lluminàries
Vetllar per l’adequada ventilació de les lluminàries, per evitar que sobrepassin la
corresponent temperatura admissible

Pel que fa als sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI’s)


Es revisaran com a mínim anualment, els paràmetres següents: tensió d’entrada,
freqüències, comprovació de la refrigeració, càrrega actual i estat de les bateries

S’inclou el manteniment del sistema de monitorització i control remot dels SAI’s dels
edificis i dependències objecte d’aquest contracte.
Pel que fa a la instal·lació elèctrica de baixa tensió i d’acord a l’Ordre de 28/11/2000,
DOGC N ÚM. 3290, de 21 de desembre, serà obligatòria la corresponent inspecció
periòdica de la instal·lació per part d’una EIC.
e) Instal·lacions de fontaneria i ACS
Comprèn les instal·lacions generals de fontaneria, aïllaments, canonades, comptadors,
descalcificadors, dipòsits, filtres, grups de pressió, bombes, vàlvules i aixetes,
instal·lacions solars tèrmiques.
En instal·lacions d’aigua sanitària les patologies més freqüents que es poden presentar
són incrustacions i obstruccions, corrosió, existència d’aire en canonades i fuites. Per
això l’actuació de manteniment més habitual en aquesta instal·lació serà:


Comprovació del correcte funcionament dels elements de la instal·lació
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Proves d’estanquitat
Neteja periòdica
Tractament d’aigües

Els punts crítics de la instal·lació són les connexions entre tubs, les soldadures i els
acoblaments de les aixetes als tubs.
f) Instal·lacions de gas
Comprèn la instal·lació des de la línia d’enllaç amb l’escomesa de la companyia
subministradora, fins a les instal·lacions de producció o distribució.
L’activitat de manteniment principal per aquesta instal·lació són les operacions
encaminades a garantir l’estanquïtat (absència de fuites) de la mateixa des de la seva
escomesa, essent les actuacions periòdiques de control, les següents:






Comprovació de la pressió dels circuïts
Comprovació de la pressió d’utilització dels equips
Absència de fuita de gas mitjançant un detector portàtil
Ventilació adequada del lloc on estigui el comptador i els equips de gas
Connexió correcte dels equips

Pel que fa a la instal·lació de gas i d’acord al Decret 291/91, DOGC 24/01/92, sobre
aplicació a la normativa vigent d’instal·lacions receptores de gasos combustibles, serà
obligatòria una inspecció periòdica de la instal·lació per una EIC.

g) Instal·lacions de veu i dades
Comprèn les xarxes de veu i dades, cablejat intel·ligent, punts de treballs per a les
connexions amb sistemes informàtics, de TV, domòtica, megafonia, etc. Queden
excloses les instal·lacions pròpies de la telefonia i similars adscrites a d’altres empreses.
En general les instal·lacions de veu i dades no disposen d’un gran nombre d’elements
mecànics que es vegin sotmesos al desgast amb el seu ús, per la qual cosa, no
requereixen un manteniment continu.
h) Instal·lacions de so / megafonia
Comprèn les centrals de megafonia general dels edificis així com les instal·lacions de
so de les sales d’actes i certes sales de reunions (xarxa de distribució, canals,
amplificadors, equalitzadors, micròfons i altaveus).
i)

Instal·lacions anti-intrusió
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Comprèn la xarxa dels diferents elements de detecció de intrusió així com les
corresponents central d’alarma, bateries, fonts d’alimentació, teclats alfanumèrics,
detectors volumètrics i acústics, polsadors, contactes i sirenes d’alarma.
Com a mínim es duran a terme 4 revisions anuals dels elements de la instal·lació, tres
d’aquestes revisions es podran fer de forma remota des de la central receptora d’alarma.
Una d’elles serà presencial en els edificis, que caldrà documentar mitjançant el
corresponent informe d’anomalies
j)

Instal·lacions de protecció contra incendis

En aquesta instal·lació distingim entre elements de detecció, contenció i ajuts a
l’evacuació, i elements d’extinció. En el primer grup estan inclosos els detectors de fums,
senyalització de sortides d’emergència, enllumenat d’emergència i portes tallafocs. En
el segon grup estan inclosos els extintors manuals, les columnes seques amb boques
de càrrega, els equips de mànega, la connexió a la xarxa d’aigua, i l’extinció per gas
FM200, Novec 1230 o similars.
La inspecció i el manteniment periòdic i programat dels elements que composen les
instal·lacions es realitzaran d’acord amb els apartats que li corresponguin de les del RD
513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament instal·lacions i de protecció
contra incendis o la normativa que li es d’aplicació.
k) Instal·lacions de control d’accés i videovigilància
Pel que fa al control d’accés, es contempla els torns i portelles motoritzades, així com
els terminals biomètrics d’accés, gestionats a través d’un software propi que caldrà
mantenir i actualitzar. Es contemplen també els arcs detectors de metalls i escàners de
control de paqueteria. Tots aquests elements es mantindran d’acord a les prescripcions
tècniques de fabricació i ús i si és precís es subcontractarà aquest manteniment al
fabricant.
Comprèn també els circuïts tancats de televisió i els videogravadors que els donen
suport. La instal·lació de CTTV està formada per les càmeres interiors i exteriors que es
troben en els diferents edificis així com dels monitors de visualització d’aquestes
imatges. Els videogravadors estan connectats a un SAI propi. Periòdicament es
netejaran les òptiques de les càmeres i es verificarà el correcte enfocament.
l)

Manteniment dels elements de transports verticals

Comprèn, en la modalitat integral, el manteniment d’ascensors i altres aparells elevadors
Aquest manteniment està estrictament reglamentat obligant a contractar el manteniment
dels mateixos a empreses autoritzades i homologades, i/o als fabricants dels mateixos.
Caldrà realitzar la inspecció periòdica preceptiva per part d’una EIC, que anirà a càrrec
de l’empresa adjudicatària.
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m) Manteniment de portes automàtiques i mecanitzades
Comprèn, la revisió i el manteniment periòdic de les portes automàtiques, portes
giratòries, portes mecanitzades així com persianes enrotllables mecanitzades.
Es realitzarà com a mínim una revisió anual, d’acord amb les prescripcions tècniques de
fabricació i ús i si és precís es subcontractarà aquest manteniment al fabricant.

n) Resum per edificis d’instal·lacions a mantenir
Les instal·lacions objecte del manteniment, per edificis o dependències, figuren a títol
orientatiu al document annex d’aquest plec, annex 1 Instal·lacions i sistemes.
Conceptes
C/ Fontanella, 6, Barcelona
C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 635, Barcelona

a)
x
x

b)
x
x

c)
x
x

d)
x
x

e)
x
x

f)

g)
x
x

h)
x
x

i)
x
x

j)
x
x

k)
x
x

l)
x

m)
x

a) Manteniment elements estructurals, constructius i funcionals (edificació)
b) Instal·lacions de sanejament
c) Instal·lacions del sistema de climatització
d) Instal·lacions elèctriques i d'enllumenat
e) Instal·lacions de fontaneria i ACS
f) Instal·lacions de gas
g) Instal·lacions de veu i dades
h) Instal·lacions de so i megafonia
i) Instal·lacions anti-intrusió
j) Instal·lacons de protecció contra incendis
k) Instal·lacions de control d'accés i videovigilància
l) Manteniment de transport verticals
m) Manteniment de portes automàtiques i mecanitzades

4.9 Aspectes inclosos en la part fixa


Les despeses derivades de la captura del coneixement i dels períodes de transició i
traspàs del servei, de la direcció tècnica, de la recopilació i elaboració de tota la
documentació relacionada amb les instal·lacions i de l’assessorament especificats
en aquest Plec.



Les despeses derivades del GMAO i la corresponent atenció a l’usuari.



Totes les despeses necessàries per a la realització dels manteniments preventius i
normatius de les instal·lacions i sistemes objecte d’aquest contracte, així com els
manteniments en la modalitat integral, dels aparells elevadors, ubicats als edificis
objecte d’aquest contracte.
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Les despeses dels desplaçaments i la mà d’obra per a la realització de qualsevol
actuació de manteniment preventiu, normatiu-tècnic-legal, i correctiu previstos en
aquests plecs, així com la conducció de les instal·lacions, que inclou en tots els
casos el personal presencial per a les actuacions previstes.



La reposició de tots els petits materials i consumibles necessaris per al manteniment
i per al correcte funcionament de les instal·lacions.

Alguns exemples, no limitatius, d’aquests materials inclosos són:


Olis i greixos no específics, aplicables a operacions de manteniment de tipus
genèric.



Draps, escombres, raspalls, pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc.



Broques, fulles de serra, cargols, juntes, materials d’estopada (bombes i vàlvules
amb tanques convencionals), elèctrodes, detergents i productes per a neteja tècnica,
pintures per a reparacions, materials de paleta per a reparacions i en principi
qualsevol material que els plans preventius en prevegin la seva substitució
programada o aleatòria.



La neteja, el canvi o la substitució de filtrines.

S’inclouen també, les petites bastides, escales, màquines i altres mitjans auxiliars que
siguin necessaris per a la realització dels treballs, com ara, eines de mà i de taller, equips
de comunicacions, equips electrònics d’amidaments, etc.
S’inclouen també els serveis tècnics de suport al manteniment següents:


D’organització, coordinació, direcció i seguiment dels recursos humans, tècnics i
materials relacionats amb el manteniment, amb l'objectiu d'aconseguir la seva
optimització i racionalització d'acord amb les necessitats i requeriments plantejats.



Per tal de complimentar i lliurar un cop l'any els certificats de les operacions
normatives relatives a les instal·lacions, així com complimentar i tenir al dia els llibres
de manteniment.



Per tal de lliurar els informes previstos de manteniment preventiu.



De millora en la gestió de l'inventari de les instal·lacions a mantenir així com la seva
actualització al llarg del contracte.



De tramitació de documentació de garanties, fitxes tècniques, etc. de determinats
materials o elements que composen les instal·lacions i obres. El contractista haurà
de trametre la documentació que acrediti aquestes garanties a la SGCTPI.
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D’aportació de documentació tècnica i actualitzada de les instal·lacions.



Per tal d’atendre a les necessitats de millora bioclimàtica i d'estalvi energètic de les
instal·lacions, proposant les millores tècniques, de materials i elements que siguin
oportunes.



De tramitació i gestió, al seu càrrec, de les inspeccions periòdiques reglamentàries
de les instal·lacions objecte d'aquest contracte.



D'assessorament tècnic en quan a redacció d'informes tècnics, estudis i
pressupostos d'adaptació de les instal·lacions que determini la SGCTPI.



D'assessorament tècnic als tècnics de la SGCTPI en quan a reglaments i normatives
oficials vigents d'obligat compliment, tant per les instal·lacions actuals com per les
objecte dels possibles projectes, aportant especificacions tècniques, documents i
catàlegs tècnics, etc.

4.10

Aspectes exclosos en la part fixa



Els materials, la maquinària, les peces i els elements a reposar com a conseqüència
de les actuacions de manteniment correctiu, sempre que la seva reparació o
reposició no siguin com a conseqüència de defectes del manteniment preventiu.



Les recàrregues i/o reposició d’extintors per desperfectes, envelliment o caducitat.



Els materials, la maquinària i la mà d’obra de qualsevol modificació o ampliació o
remodelació dels edificis o de les seves instal·lacions i sistemes que no puguin ser
considerades de manteniment i els derivats de desperfectes ocasionats per
inundacions, tempestes, incendis, manifestacions, vagues, actes de sabotatge o ús
negligent o malintencionat, per personal aliè a l’adjudicatari.



Els fluids o energies necessàries per al funcionament de les instal·lacions com són,
aigua, gas, electricitat, etc.



Els treballs derivats de la correcció d’avaries realitzats fora de l’horari establert de
presència obligatòria en els edificis segons aquest PPT.



La redacció de projectes bàsics i d’execució d'adaptació de les instal·lacions que
determini el Departament així com la direcció d’obra associada a aquests projectes,
i les tramitacions necessàries davant les instancies oficials pertinents.

Per tal de fer front a aquestes exclusions s’articula el segon bloc del contracte: part
variable.

Manteniment Integral de les instal·lacions i Gestió Energètica d’edificis del VEH

EC-2021-4

PPT

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Mercè Martínez
Martos 20/09/2020

16

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0HW7B9E0M1ANMCL32C5CA6ENFHJ2JZI1*
0HW7B9E0M1ANMCL32C5CA6ENFHJ2JZI1

Data creació còpia:
20/11/2020 13:07:56
Data caducitat còpia:
20/11/2023 00:00:00
Pàgina 16 de 48

D. VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

5. BLOC 2: PART VARIABLE
En la contractació precedent, també anomenada ‘altres actuacions i gestió de materials’.
Comprèn el conjunt d’actuacions facturables excloses de la PART FIXA, com ara el
material del manteniment correctiu i altres actuacions derivades de modificacions o
reformes de les instal·lacions o sistemes.
En aquest apartat s’inclou, també, la facturació dels materials de reposició conseqüència
de les actuacions del manteniment integral, sempre que la seva reparació o reposició
no sigui com a conseqüència de defectes del manteniment preventiu. Així com els
serveis d’eficiència energètica.

5.1 Manteniment correctiu
a) Manteniment correctiu ordinari
Comprèn l’assistència continuada per tal d’adaptar, ajustar o corregir els paràmetres de
funcionament dels edificis i de les seves instal·lacions d’acord amb les necessitats del
moment; en les intervencions no programades que es considerin necessàries per a la
reparació de les avaries no urgents o anomalies que eventualment es puguin produir i
en les operacions encaminades a restituir totes les instal·lacions i elements al seu estat
normal de funcionament o de conservació. Aquestes avaries no urgents s’hauran de
resoldre, d’acord amb les seves característiques i situacions, en un temps inferior a 24
hores, en el cas d’edificis amb presència contínua o durant la visita periòdica
programada en aquells casos d’avaries que no afectin al normal funcionament del
sistemes.
A més de solucionar les possibles anomalies i reparacions que requereixin, tant l’edifici
com les seves instal·lacions, aquest manteniment comprèn també el recolzament del
treball que duguin a terme les empreses externes, així com atendre les sol·licituds i
donar assistència tècnica necessària per als muntatges i activitats de diversa índole que
es disposin a través del responsable tècnic del manteniment de la SGCTPI.
b) Manteniment correctiu urgent. Assistència 24 h
S’entén per avaries urgents aquelles que suposin un perill a persones o puguin causar
desperfectes greus a equips o instal·lacions.
També es considerarà avaria urgent aquella que suposi aturar l’activitat o comporti un
inconvenient greu per a la seva realització, com per exemple:
-

Contaminació per legionel·la en instal·lacions de clima, fontaneria i ACS, i extinció.
Avaries en el sistema anti-intrusió
Avaries en el sistema de protecció contra-incendis
Avaries en el sistema de videovigilància
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-

Avaries d’ascensors
Avaries en la sala del CPD
Avaries en SAI’s
Avaries en les zones pels alts càrrecs
Fuites d’aigua
Avaries i aturades en el subministrament elèctric

La notificació d’aquestes avaries es podrà fer al cap de manteniment que hagi designat
l’adjudicatari o a un telèfon amb resposta les 24 hores.
Les avaries urgents requeriran un temps de resposta inferior a 1 hora. S’entén com a
temps de resposta, el temps transcorregut des de l’avís de la incidència fins a la
presència en els llocs de l’avaria dels encarregats del manteniment.
Anirà a càrrec del personal de l’empresa adjudicatària, la qual haurà de fer-se càrrec de
la intervenció especialitzada per realitzar treballs de reparació d’avaries, substitució
d’equips o altres treballs similars, durant les 24 hores del dia tots els dies de l’any, amb
servei de localització permanent.
Per les actuacions d’assistència tècnica en avaries urgents objecte d’aquest plec no
caldrà que l'adjudicatari disposi de l’Ordre de Treball, en endavant OT, corresponent.
Serà vàlida la notificació d'avaria per part de qualsevol dels centres que requereixin la
seva assistència, les 24 hores del dia. Posteriorment la SGCTPI emetrà la corresponent
OT.
Tant la prestació d’aquests tipus de treballs, com la reposició dels materials, es
realitzarà, sempre, a instàncies de la SGCTPI, i s’executaran per actuacions unitàries
encarregades per escrit i seguint les pautes que s’indiquen a continuació, en funció de
l’import de l’actuació:


Actuacions o reposicions unitàries d’import estimat inferior a 3.000 € (IVA exclòs).

Per a la realització d’aquests treballs o pagaments de materials l’empresa mantenidora
haurà d’obtenir únicament l’encàrrec i/o la conformitat de la SGCTPI, i justificar-los
convenientment un cop realitzats.


Actuacions o reposicions unitàries d’import estimat superior a 3.000 € (IVA exclòs):

Per a l’execució d’aquests treballs o per al pagament de materials, la SGCTPI podrà
optar per encarregar-los directament a l’adjudicatari, prèvia conformitat de l'interessat, o
per contractar-los, independentment, a través dels procediments establerts en la Llei de
contractes del sector públic per a la qual cosa la SGCTPI es reserva el dret de consulta
amb d’altres empreses i, si s’escau, proposar l’execució o el subministrament fora del
marc d’aquest contracte.
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En la redacció dels projectes bàsics i/o d'execució caldrà confeccionar i aportar la
següent documentació:

-

Memòria descriptiva amb els càlculs justificatius adients.
Especificacions tècniques.
Plecs de condicions tècnics.
Protocols de control de qualitat.
Amidaments i Pressupost.
Plànols , amb els esquemes de planta seccions alçats i esquemes funcionals
necessaris per a la correcta interpretació de les feines.
Pla de treballs / calendari d'execució previst.



En finalitzar les tasques de direcció facultativa caldrà lliurar la memòria de final
d'obra que haurà de contenir la següent documentació:

-

Relació detallada del procés de les obres i el resultat final assolit en relació amb
l’estat original i valoració i justificació de les modificacions produïdes.
Els plànols “as built” de les feines executades amb suport informàtic (Autocad i PDF)
i dues còpies en paper.
Justificació de les solucions tècniques adoptades en el suport gràfic adient per ferho.
Fitxes tècniques, manuals d'ús i de manteniment de les instal·lacions muntades.
Protocol detallat de la posada en marxa de les instal·lacions per verificar-ne amb
l'instal·lador el seu correcte rendiment.
Aportar la documentació del control de qualitat efectuat durant les feines.
Reportatge fotogràfic del desenvolupament de les obres, degudament classificades
i enquadernades.
Llibre d'ordres oficial.
Pla de manteniment de les noves instal·lacions.
De tota aquesta informació se n'haurà d'entregar una còpia en format informàtic
editable i un altre en format PDF.

-

Per a la realització d’aquests treballs facturables, així com per al pagament dels
materials necessaris per al manteniment integral i no essent possible determinar amb
exactitud el nombre i la valoració de les actuacions a realitzar durant el període de
vigència d’aquest contracte, s’han estimat les quantitats que figuren al quadre del punt
12.1 Pressupostos d’aquest plec, xifres que s’han d’entendre com a orientatives, sense
que representi cap compromís per a la SGCTPI d’executar-les en la seva totalitat.
Per tal de coordinar i canalitzar el conjunt de treballs i d’actuacions als edificis i
dependències adscrites a la SGCTPI l’empresa adjudicatària utilitzarà el GMAO d’acord
a l’apartat 4.6 d’aquest plec.
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5.2 Servei d’eficiència energètica
S’entén per Servei d’Eficiència energètica gestionar de manera més eficient l’energia
elèctrica, tèrmica, fotovoltaica i l’aigua i la introducció de mesures de conservació de
l’energia orientats a aconseguir uns estalvis d’energia subministrada i uns estalvis a
nivell econòmic de l’edifici del departament ubicat al carrer Fontanella, 6 de Barcelona.
Contempla la proposta i estudi de la incorporació d’elements i equips més eficients, així
com la incorporació de mecanismes de control i mesura.
La millora de l’eficiència energètica es farà en base a l’estudi dels apartats del punt 5.2.1,
sempre proporcionant als usuaris dels edificis les condicions de confort i seguretat
necessàries per al correcte desenvolupament de la seva activitat:
Temperatura

Humitat relativa

CO2

Nivell il·luminació

Estiu:

23ºC a 26ºC

45% i el 65%

< 1000 ppm

500 lux

Hivern:

20ºC a 24ºC

45% i el 65%

< 1000 ppm

500 lux

5.2.1

Àmbit de l’actuació

Per tal d’aconseguir la reducció dels consums energètics durant els primer trimestre del
contracte l’empresa adjudicatària presentarà el pla d’actuació, mesures de control i
seguiment dins els àmbits següents en funció de la seva viabilitat tenint en compte les
instal·lacions existents i el seu estat:
a) Diagnòstic i recomanacions per l’establiment dels paràmetres de funcionament
òptims de les instal·lacions amb una adequació dels consums als usos reals de les
instal·lacions.
b) Diagnòstic i recomanacions
subministraments energètics.

per

l’optimització

de

la

contractació

dels

c) Monitorització, per recollir, mantenir i posar a disposició la informació del consum
energètic dels diferents edificis, a partir, com a mínim, dels següents indicadors:






Consum d’energia activa per períodes
Temperatura i humitat relativa exterior i interior
Consum de combustible: Gas Natural.
Consum d’aigua.
Temperatura d’acumulació d’ACS.

El sistema ha de permetre la integració de nous elements de camp (sondes,
comptadors,...) per a futures ampliacions.
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La informació recollida haurà d’estar disponible al menys durant dos mesos amb una
freqüència quart/horària i dos anys amb una freqüència diària.
La instal·lació i manteniment del sistema serà responsabilitat de l’adjudicatari i estarà
sotmès als criteris de manteniment general de cada edifici.
Actualment, l’edifici del c/ Fontanella, 6, disposa de comptadors, en les capçaleres dels
punts de subministrament.
En qualsevol cas, tan si s’aprofita la infraestructura existent com si se n’implanta una de
nova, el sistema permetrà l’accés remot a la informació recollida i haurà de tenir la
capacitat de generar fitxers i informes amb la informació especificada en els apartats
5.2.3 informes trimestrals i anuals de gestió energètica.
Finalitzat el contracte, els equips i instal·lacions incorporats pel contractista durant la
prestació del servei quedaran en titularitat del Departament, i en condicions de
funcionament.
d) Climatització:
















Establiment de temperatures de confort, d’acord als rangs prefixats per la
SGCTPI.
Establiment de paràmetres operatius en la producció de fred i calor
Establiment de paràmetres operatius en Unitats de Tractament d’Aire interior
(UTA)
Establiment de paràmetres operatius en la distribució de climatització (horaris en
fancoiIs i unitats terminals, vàlvules termostàtiques, millora de la regulació i
zonificació)
Regulació del cabal d’aire/aigua en funció de les necessitats.
Control horaris de funcionament.
Instal·lació de sondes de CO2.
Control de presencia.
Revisió i aïllament de canonades
Eliminació de calefactors elèctrics individuals
Control i notificació d’equips individuals de consum com calefactors elèctrics
individuals, etc.
Ajust dels nivells de ventilació i tractament d’aire al normatiu.
Adequació als horaris d’ús (programadors, detecció de presencia, protocols
manuals d’encesa i apagada).
Reducció de la ventilació en funció de les necessitats de cada moment.

e) Il·luminació:


Adequació als horaris d’ús (programadors, detectors de presència, protocols
manuals d’encesa i apagada)
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f)

Reducció de la intensitat lumínica en funció de l’aportació exterior i les
necessitats de cada zona (reducció del nombre de pantalles i/o làmpades,
sectorització de circuïts d’enllumenat)
Canvi de làmpades interiors i reactàncies

Organització:




Formació, informació i conscienciació dels usuaris dels edificis (jornades de
formació, comunicacions, rètols informatius per a il·luminació i equips)
Establiment de rols organitzatius per la interlocució, difusió, seguiment, control i
supervisió de les mesures
Proposta de modificació horària de neteja o altres activitats

g) Altres serveis:



Proposta d’adequació d’horaris: neteja, manteniment...
Proposta de millora de l’eficiència d’ordinadors, impressores i altres equips
electrònics, Ascensors, Màquines de venda

h) Optimització de la contractació:




i)

Adequació de la potència contractada
Correcció del consum d’energia reactiva
Proposta d’optimització del preu de les tarifes i períodes de contractació
Desplaçament de càrregues a períodes més econòmics

Consums d’aigua:


5.2.2

Reducció dels consums d’aigua sanitària en aixetes i cisternes

Pla de mesura i verificació de l’estalvi

L’empesa adjudicatària, en el termini màxim d’un mes des de la signatura del contracte,
haurà de presentar un pla de mesura i verificació on s’identifiquin i es detallin els trets
principals del pla.
L’adjudicatari proposarà una metodologia per la mesura i verificació dels estalvis que
haurà de ser validada i acceptada pels responsables del SGCTPI o per una entitat
independent designada des de el SGCTPI. D’aquesta manera es determinarà el grau de
compliment dels estalvis i per tant la remuneració pel servei d’eficiència de l’adjudicatari.
Es planteja una mesura i verificació dels estalvis globals per l’edifici situat al carrer
Fontanella, 6 de Barcelona pel subministrament energètic d’electricitat i pel d’aigua. El
càlcul de l’estalvi es realitzarà cada trimestre comparant els consums reals amb els
consums de referència. La mesura dels consums reals es realitzarà a partir de lectures
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dels comptadors de les companyies subministradores, opcionalment es podran fer servir
altres comptador de precisió i exactitud equivalents.
La línia base ajustada es calcularà ajustant els consums del mateix període de l’any
anterior amb les variables que s’acordin en el pla de mesura i verificació (climatologia,
ocupació, etc.). Els consums anuals figuren al final de l’annex 2 d’aquest PPT.
Els responsables del SGCTPI notificaran a l’adjudicatari els canvis els usos, horaris o
altres actuacions que puguin afectar als consums energètics per tal que l’adjudicatari
pugui valorar els seus impactes sobre el pla de mesura i verificació, i si és el cas
proposar les modificacions corresponents al pla i a la línia base ajustada.

5.2.3

Seguiment del servei d’eficiència energètica

Per al correcte seguiment del contracte, és important que l’adjudicatari utilitzi el sistema
de gestió existent i que implementi tots aquells elements de camp no instal·lats i que
siguin necessaris (sondes, comptadors,...) per a poder seguir correctament els consums
i supervisar l’aplicació de les mesures d’estalvi i condicions de confort. En els edificis
que no es disposi de cap element de gestió l’adjudicatari implementarà un sistema que
permetí la unificació dels sistemes dels diferents edificis.
Les dades s’han de recollir i presentar-les als informes mensuals, i anuals. El SGCTPI
no garanteix la possibilitat d’utilitzar la seva xarxa corporativa per les comunicacions a
l’exterior, qualsevol cost associat anirà a càrrec de l’adjudicatari.
Els següents informes de seguiment es facilitaran al responsable del SGCTPI:
Informe trimestral gestió energètica
L’informe trimestral de seguiment, a lliurar en els 10 dies naturals del trimestre següent
al que es refereix l’informe, contindrà com a mínim, el seguiment de la planificació per
l’aplicació de les mesures acordades:
-

Previsió d’implantació mensual de les mesures
 Seguiment real d’implantació de les mesures
 Evolució de l’aplicació de les mesures

-

Consums
 Consums globals per edifici (€ i kWh)
 Estalvi mensual per edifici (kWh)
 Estalvi econòmic mensual per edifici (€)
 Descripció justificativa de qualsevol correcció feta sobre el conjunt de dades
analitzades
 Justificació dels estalvis assolits
 Detall dels preus utilitzats per al càlcul en euros de l’estalvi aconseguit

-

Observacions, informes tècnics i comentaris que es considerin adients.
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Els estalvis es calcularan en funció de la línia base ajustada i els consums reals.
Per definir el consum energètic, s’indicarà el període de lectura de cada comptador, la
superfície construïda del centre, el nombre de treballadors o usuaris, el valor de la
lectura i l’evolució en el temps d’aquests valors.
Per definir els estalvis energètics, s’indicarà el període de lectura de cada variable, el
valor de la lectura i l’evolució en el temps d’aquests valors.
Per a la confecció de l’evolució temporal dels consums, caldrà unificar-los en kWh
absoluts i kWh/m2 de superfície construïda.
Els estalvis assolits també s’indicaran en termes d’emissions de CO2 estalviat.
Tipus
EE

Rati
0,35

Unitats
Kg de CO2 / KWhe.

Tota aquesta documentació es facilitarà al responsable designat per la SGCTPI en
suport paper i informàtic.
Informe anual gestió energètica
Al final de cada anualitat, independentment dels informes trimestrals, es realitzarà un
informe resum, que constarà de les mateixes seccions de l’informe trimestral, i es lliurarà
durant el mes de desembre de cada any, tot i que no hagi tingut la durada d’un any
natural.
Els apartats relacionats dels informes són mínims imprescindibles, deixant oberta la
possibilitat a modificacions que l’adjudicatari i l’òrgan contractant acordin durant la marxa
del contracte.
Tota aquesta documentació es facilitarà al responsable designat per la SGCTPI en
suport paper i informàtic.

5.2.4

Facturació del Servei d’eficiència energètica

Els pagaments dels treballs objecte d’aquest servei es realitzaran a través de factures
trimestrals emeses per l’adjudicatari i conformades pels responsables del SGCTPI.
La quota trimestral del servei d’eficiència amb la que es remunerarà al contractista serà
igual als estalvis trimestrals verificats menys l’import corresponent al percentatge
d’estalvis cedits a la SGCTPI en la seva oferta, amb el límit màxim d’una quarta part de
la quota anual d’eficiència energètica indicat a l’oferta.
Qm = Evt x (1 – % Ec)

On:
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Qm = Quota trimestral de servei d’eficiència
Evt = Estalvi econòmic verificat del trimestre
Ec = Estalvi econòmic cedit

En cas que la quota trimestral de servei d’eficiència sigui superior a la quota màxima
indicada, l’excés es podrà acumular per compensar alguna quota trimestral dintre del
mateix any. Aquesta compensació es farà una vegada a l’any amb una facturació d'ajust
amb el còmput total anual dels estalvis econòmics verificats, restant el percentatge
d’estalvis cedits al centre, i restant el total de les remuneracions de les factures
trimestrals. La remuneració anual de l’adjudicatari no superarà la quota anual de gestió
energètica que figuri a la seva oferta.

5.2.5

Càlcul dels estalvis econòmics verificats

Els estalvis econòmics verificats es calcularan segons la taula que es mostra en l’annex
2 d’aquest PPT.

6. REQUERIMENTS DELS SERVEIS
Els serveis a contractar s’emmarquen dins d’allò que disposa la normativa sectorial de
les instal·lacions i serveis corresponents, per la qual cosa l’empresa adjudicatària de
l’expedient serà la responsable de que el manteniment de les instal·lacions i les
reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de garantir el seu
correcte funcionament, l’ús racional de l’energia i vetllar per la seva duració i seguretat.
En aquest sentit, l’empresa adjudicatària pot modificar, si ho considera oportú, les
instruccions d’ús i manteniment, sempre que es respectin els mínims considerats
normativament com a reglamentaris o obligatoris.
L’empresa adjudicatària estarà especialment capacitada per donar una resposta directa
als assumptes relacionats amb el manteniment dels edificis objecte del contracte i haurà
d’aportar solucions tècniques econòmiques homogènies que facilitin l’organització,
direcció, execució i control de la gestió integral centralitzada de manteniment.
Per tal d’arribar a aquesta finalitat, l’adjudicatari haurà de complir amb el següent:
a) Garantir en tot moment el servei requerit per la SGCTPI de forma que quedi sempre
cobert, inclòs el període de transició o de traspàs entre els adjudicataris, tant des de
l’empresa mantenidora actual cap a l’adjudicatari d’aquest contracte, com des
d’aquest cap el següent adjudicatari.
b) Implantar un sistema de gestió informatitzat i d’atenció a l’usuari i un servei de
conducció i manteniment integral, flexible i capaç de centralitzar homogèniament el
control del conjunt dels edificis.
c) Aportar el personal qualificat necessari a les dependències dels edificis a mantenir
amb el suport de la pròpia organització i, amb els programes informàtics propis per
actuar en la direcció, control, gestió i execució de la conducció de les instal·lacions i
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el manteniment en les modalitats descrites en el Punt 2 d’aquest Plec: Àmbit i bast
del contracte.
L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables,
d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels representants de la
SGCTPI.

7. GESTIÓ DEL CONTRACTE
7.1 Transició i traspàs del servei
L’empresa adjudicatària entrant es responsabilitzarà de la captura i recopilació de la
documentació relativa a les dades relacionades amb el servei, així com de rebre
l’assessorament tècnic i pràctic del funcionament dels sistemes, en termes equiparables
als que s’especifiquen a l’apartat 7.6 Fases en la transició i traspàs del servei.
Per portar a terme aquesta transició, l’empresa adjudicatària entrant, assumirà les
despeses derivades d’aquestes actuacions i la dedicació addicional que es necessiti.

7.2 Acta d’ocupació
Durant el primer mes de vigència del contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà un
informe detallat sobre eventuals anomalies i deficiències observades que poden afectar
el compliment del contracte. Aquesta acta definirà aquelles instal·lacions o equips que
en el moment de fer-se càrrec no es trobin en correctes condicions. Cas d'haver-hi
equips o instal·lacions en estat deficient, caldrà fer una posta a zero per adquirir-ne la
responsabilitat corresponent.
L’acta tindrà un caràcter d’exclusiu i tot el que no hi quedi reflectit serà acceptat
tàcitament com a idoni a tots els efectes.

7.3 Inventari de les instal·lacions
En document annex d’aquest plec, annex 1 Instal·lacions i sistemes, es descriuen, a títol
informatiu, les instal·lacions objecte del manteniment. A l’inici de l’execució del contracte
es lliurarà la resta de documentació identificativa dels sistemes. Això no obstant, en un
període no superior a tres mesos, des de l’inici de la prestació del contracte, l’empresa
adjudicatària haurà d’elaborar i presentar a la SGCTPI un inventari complet de les
instal·lacions per a la seva correcta gestió i identificació.
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L’inventari haurà d’incloure com a mínim i per a cadascun dels equips de cada
instal·lació, la informació que es descriu tot seguit.





Marca, model i característiques tècniques.
Nombre d’unitats que configuren els diversos equips, com per exemple pantalles,
tubs fluorescents, detectors d’incendis i similars.
Ubicació descriptiva i gràfica de cadascuna de les unitats dels equips.
Estat i vida útil d’aquests equips i/o instal·lacions.

En tot moment s’haurà de mantenir actualitzat, i amb periodicitat anual es lliurarà còpia
tant en suport paper com informàtic.

7.4 Pla de manteniment
Durant el primer trimestre del contracte l’empresa adjudicatària presentarà un Pla de
Manteniment, on és relacionin les tasques de manteniment preventiu i normatiu,
detallant les activitats a realitzar i la seva periodicitat. El pla ha de contenir una fitxa per
a cada instal·lació, la qual inclourà la descripció i les característiques tècniques de cada
instal·lació.
Aquest pla no serà excloent i serà suficientment obert per a poder-lo adaptar a les
necessitats dels edificis i per a la redacció del pla de manteniment definitiu es facilitarà
a l’adjudicatari, per a la seva anàlisi, l’accés a la documentació que es disposi, relativa
a l’obra i a les instal·lacions.
L’actuació per part del personal propi o aliè a l’àmbit del manteniment ha de basar-se
íntegrament en el seu contingut, i seguir les seves indicacions. L’estructura d’aquest
manual ha de ser flexible i capaç d’incorporar les noves aplicacions que sorgeixin amb
el pas del temps.
Aquest pla serà aprovat per la SGCTPI.
El Pla de Manteniment ha de contenir, com a mínim, la documentació i els apartats
principals següents:


Abast. Descripció de criteris per a una bona conducció de les instal·lacions, així com
una descripció de les principals activitats que són objecte del servei de manteniment
preventiu, normatiu i correctiu.



Inventari. Relació real de totes i cadascuna de les instal·lacions tècniques existents
a l’edifici. Cal que l’empresa adjudicatària descrigui l’estat de conservació d’aquestes
instal·lacions, en comprovi el funcionament i informi sobre si el seu funcionament és
o no és satisfactori. Identificació exhaustiva de tots els actius d’aquestes
instal·lacions (màquines, equips, dispositius, elements, etc.) amb la descripció
completa de les seves característiques tècniques (tipus, model, homologació,
empresa fabricant, número i data de fabricació, dates de les revisions, les
verificacions, els controls i les inspeccions, etc.). Classificació dels actius, d’acord
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amb els models de gamma i l’arbre de categorització d’actius que s’estipuli entre les
parts. Ubicació dels actius dibuixada en els plànols dels edificis. Per la qual cosa, el
personal tècnic del Departament ha de lliurar prèviament els plànols dels edificis.


Fitxes de manteniment. Descripció de les especificacions tècniques de
manteniment de cada actiu de la instal·lació. Classificació de les fitxes de
manteniment per infraestructures, taules i calendaris de controls, revisions,
inspeccions i substitucions, d’acord amb la normativa vigent, la seva vida útil i les
recomanacions de les empreses fabricants.



Pla Executiu de conservació i de Manteniment (PEM). L’estudi i la definició dels
protocols de conducció de les instal·lacions i de manteniment preventiu, normatiu i
correctiu. Calendari d’execució de les tasques a realitzar i de les seves freqüències,
d’acord amb les especificacions tècniques descrites a les fitxes de manteniment de
tots els actius relacionats a l’inventari. Per a cada actiu, cal l’especificació, per tant,
del període de vigència del pla de manteniment, de les accions que cal realitzar, de
la freqüència en què cal efectuar-les, dels materials que cal utilitzar, de les
condicions de seguretat que cal tenir en compte i dels perfils adequats del personal
que ha d’executar-les, amb la determinació dels rendiments de treball i del seu temps
total necessari.



Gestió del servei. Estudi organitzatiu del manteniment. Estructura funcional de la
direcció, la supervisió, la coordinació, la comunicació, la informació, el seguiment,
etc., per tal de realitzar eficaçment el pla executiu de conservació i de manteniment
i les prescripcions específiques d’aquest Plec.



L’empresa adjudicatària ha d’implementar el Pla de Manteniment al GMAO per tal
de realitzar eficaçment el PEM.

L’empresa adjudicatària ha de mantenir permanentment actualitzada la documentació
del Pla de Manteniment, en funció de qualsevol dels canvis que esdevinguin a les
instal·lacions i a la normativa vigent al llarg del període contractual.
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7.5 Llibres oficials
L’empresa adjudicatària haurà de disposar de tots els llibres oficials de manteniment
que calguin durant el primer trimestre del contracte:


Llibre oficial de manteniment de instal·lacions de climatització, calefacció i ACS.



Llibre oficial de manteniment de baixa tensió, exigit en el reglament i que apareix
reflectit en el RD 363/2004 de 24 d’agost, de la Generalitat de Catalunya.



Llibre de registre de manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions d’ACS i
AFS, en la prevenció i control de legionel·losi.



Resta de llibres i registres preceptius en relació a les instal·lacions objecte d’aquest
contracte.

7.6 Fases en la transició i traspàs del servei
Amb una antelació prevista d’uns 10 dies abans de finalitzar el període contractual s’ha
de programar un traspàs dels serveis, el qual es realitzarà de forma que en tot moment
el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el període de transició, des de
l’adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris.
El model de transició que es proposa és el següent:


En la fase de captura del coneixement i planificació de la transició cap al nou
adjudicatari, que es portarà a terme dins el període previst, d’uns 10 dies anteriors a
la finalització del contracte:
-

-



L’adjudicatari sortint d’aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat
del compliment.
L’adjudicatari sortint del contracte facilitarà la col·laboració, la informació i
l’assistència tècnica necessària a l’empresa entrant, sense cap cost addicional.
El nou adjudicatari del servei dedicarà els recursos adients, que es contemplaran
en la seva oferta, per a la captura del coneixement, necessària per a la prestació
del servei.
L’adjudicatari sortint d’aquest contracte, el nou adjudicatari i la SGCTPI,
acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura d’un document
d’acceptació.

Un cop finalitzada la fase de captura del coneixement i planificació del traspàs,
s’inicia l’execució del contracte per part del nou adjudicatari
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-

-

El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels
nivells de servei oferts per a la fase d’execució de la transició, que com a mínim
han de ser iguals als actuals, sota la supervisió de l’empresa mantenidora sortint.
El cost de l’assessorament o dedicació addicional per part de l’empresa sortint,
si s’escau l’assumirà l’empresa entrant.

Tot el període de transició, no podrà superar en cap cas el termini de 15 dies.


Per als sistemes de manteniment, l’empresa sortint, prepararà, sense cap cost per
a la SGCTPI o per tercers, un resum de la documentació tècnica i dels informes, que
es lliurarà en un CD, a més de la següent:
-

Si es disposa de documentació tècnica específica o metodologia concreta, es
lliurarà la documentació associada.
Relació de tasques de manteniment realitzades durant el període
immediatament anterior al traspàs de l’aplicació.
Relació de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la
data de traspàs de l’aplicació.
Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurarà l’esmentat
document.



Addicionalment, es realitzarà dins de la dedicació prevista en els serveis objecte
d’aquest contracte, unes sessions d’explicació de la documentació tècnica lliurada.



L’empresa sortint donarà el suport necessari a l’empresa entrant per tal que aquesta,
a partir de la base de dades del GMAO lliurada, pugui implantar-lo correctament.
S’entén que el compromís explicitat és de mínims i que la SGCTPI i l’empresa
adjudicatària planificaran conjuntament la seva execució, de forma que afecti el
menys possible als serveis objecte d’aquest contracte.

8. INFORMES
Els apartats relacionats dels informes són mínims imprescindibles, deixant oberta la
possibilitat a modificacions que el contractista i la SGCTPI acordin durant l’execució del
contracte. Els informes s’hauran d’adaptar a les necessitats de l’organització definides
per a cada cas concret.
Tota aquesta informació es facilitarà a la SGCTPI en suport informàtic i suport paper.
El licitador haurà d’incloure a la seva oferta com recollirà i presentarà les dades que ha
de presentar en els informes.
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8.1 Informe mensual part fixa i part variable
L’empresa adjudicatària elaborarà un informe mensual que es lliurarà en els 15 dies
naturals del mes següent al que es refereixi l’informe. Com a proposta, el document pot
recollir la següent informació:





Recull d’actuacions:
-

Manteniment programat: la classificació per sistemes i per grups funcionals del
nombre d’hores emprades i resum global de la unitat durant el període en
qüestió.

-

Manteniment correctiu: classificació per sistemes i per grups funcionals del
nombre d’hores emprades i resum del global de la unitat durant el període en
qüestió, distingint les actuacions d’urgència.

-

Inclourà les dades amb una anàlisi del temps de resolució i les no resoltes,
ordenant proporcionalment les ordres de treball en les que la seva resolució, des
del moment de l’avís, ha estat d’un dia, o entre dos dies i una setmana, o de
dues setmanes, etc. Aquesta classificació s’ha de fer tant per les ordres de treball
de manteniment programat com del correctiu.

-

Proporció de la destinació dels recursos, tant de materials com humans,
distingint els manteniments programats, correctiu no-urgent i correctiu urgent a
cada edifici i del global de la unitat, durant el període en qüestió.

-

Informe tècnic en relació al manteniment preventiu indicant les actuacions
preventives que s’han dut a terme de conformitat amb el programa de
manteniment proposat, el nombre d’hores invertides, el personal que s’hi ha
destinat i, quan s’escaigui, les reparacions efectuades indicant-ne l’import dels
materials substituïts. En tots els casos, s’haurà d’acompanyar amb la informació
de control del servei de qualsevol instal·lació o equip considerat d’interès.

Còpia dels Llibres de Registres dels diferents manteniments.
Un apartat d’observacions, informes tècnics i comentaris que es trobin adient a
formular.

El pagament de les factures estarà condicionat a la presentació i acceptació dels
informes.
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8.2 Informe anual part fixa i part variable
Al final de l’any natural, i independentment dels informes mensuals, es lliurarà un
informe resum que constarà de les mateixes seccions de l’informe mensual.
Així mateix, s’hi ajuntarà la justificació de la realització del manteniment normatiu tècnic
legal, contenint com a mínim els apartats següents:
-

Inspeccions periòdiques reglamentàries de BT realitzades durant el període,
Inspeccions periòdiques reglamentàries d’aparells elevadors realitzades durant el
període,
Justificació del programa de manteniment preventiu definit en RITE IT 3.4.2:
Programa de gestió energètica
Revisions periòdiques reglamentàries dels aparells de Raig X

8.3 Informe semestral elements estructurals, constructius i funcionals
Al final de de cada semestre, i independentment dels informes mensuals, es lliurarà un
informe que reculli l’estat dels elements descrits en l’apartat a) del punt 4.8 Elements
estructurals i instal·lacions a mantenir, d’aquest plec.

8.4 Informe trimestral gestió energètica
L’informe trimestral de seguiment, a lliurar en els 10 dies naturals del trimestre següent
al que es refereix l’informe, contindrà com a mínim, pel seguiment de la planificació per
l’aplicació de les mesures acordades:
- Previsió d’implantació mensual de les mesures
 Seguiment real d’implantació de les mesures
 Evolució de l’aplicació de les mesures
- Consums
 Consums globals per edifici (€ i kWh)
 Estalvi mensual per edifici (kWh)
 Estalvi econòmic mensual per edifici (€)
 Descripció justificativa de qualsevol correcció feta sobre el conjunt de dades
analitzades
 Justificació dels estalvis assolits
 Detall dels preus utilitzats per al càlcul en euros de l’estalvi aconseguit
- Observacions, informes tècnics i comentaris que es considerin adients.

8.5 Informe anual gestió energètica
Al final de cada anualitat, independentment dels informes trimestrals, es realitzarà un
informe resum, que constarà de les mateixes seccions de l’informe trimestral, i es lliurarà
durant el mes de desembre de cada any, tot i que no hagi tingut la durada d’un any.
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9. DIMENSIONAMENT DEL SERVEI
El servei de manteniment estarà constituït pels equips o unitats següents:





Director d’operacions o responsable tècnic
Responsable de la gestió energètica
Gestió diària del GMAO i atenció a l’usuari
Equip de manteniment

La plantilla presencial mínima que s’exigeix en aquest contracte, és la següent:
EDIFICI

c/ Fontanella, 6, Barcelona

c/ Gran Via de les Corts Catalanes, 635, Barcelona

EQUIP ASSIGNAT I DEDICACIÓ
Director d'operacions o
Oficial de 1a
responsable tècnic
1 Oficial amb dedicació
Director d'operacions amb
presencial amb horari a
dedicació presencial amb
convenir de dilluns a divendres horari a convenir (1 dia
laborables (5 dies a la
setmana 4 hores al dia)
setmana 4 hores al dia).

Responsable servei eficiència
energètica
Responsable servei eficiència
energètica amb dedicació
presencial amb horari a
convenir (1 dia al mes 4 hores
al dia)

9.1 Director d’operacions o responsable tècnic
L’empresa adjudicatària assignarà un tècnic titulat de la seva plantilla, com a
responsable del manteniment i conducció dels edificis i de les seves instal·lacions
davant de la SGCTPI, amb titulació d’Enginyer de grau mig o superior, o equivalent
homologat conforme a la normativa d’aplicació) amb una experiència mínima de vuit
anys en empreses del ram d’instal·lacions elèctriques, climatització i aigua.


El director d’operacions tindrà les obligacions bàsiques que seguidament es
descriuen: Ostentar la representació dels serveis tècnics quan sigui necessària la
seva actuació o presència. Farà que es compleixi el treball de manteniment
programat, tant del personal de l’empresa adjudicatària assignat a l’edifici com el
d’empreses externes contractades amb aquesta finalitat per l’empresa, verificant o
corregint, si és convenient, les seves possibles desviacions.



Atendre els requeriments que li formulin els representants designats pe la SGCTPI,
i resoldre les qüestions que li siguin plantejades per aquest, a efectes de l’execució
dels treballs, presentant informes periòdics dels treballs realitzats i de l’estat de les
instal·lacions i proposant millores dels sistemes implantats amb criteris d’austeritat i
eficàcia.



Organitzar l’execució dels treballs i interpretar i posar en pràctica les instruccions
contingudes en el manual de manteniment de l’edifici. Aquesta organització i control
dels treballs es farà extensiva a qualsevol especialitat o elements de l’edifici.



Proposarà els estocs i gestionarà els aprovisionaments.



Serà el responsable de la implantació del GMAO, que haurà de portar al dia
(instrucció d’ordres de treball tancades, informe d’avaries, control del magatzem,
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control econòmic...). Aquesta aplicació informàtica tindrà quatre llicències d’accés
per als responsables de la SGCTPI.


Controlarà totes les incidències que es produeixen a través del GMAO.



Dirigirà i organitzarà la conducció i explotació de les instal·lacions dels edificis.



Realitzarà els informes mensuals i anuals corresponents.

9.2 Responsable de la gestió energètica
Pot recaure en un tècnic de les mateixes característiques del Director d’Operacions, o
bé ser ell mateix.
El responsable de la gestió energètica tindrà les obligacions bàsiques que seguidament
es descriuen:


Preparar el diagnòstic i recomanacions per l’establiment dels paràmetres de
funcionament òptims de les instal·lacions amb una adequació dels consums als
usos reals de les instal·lacions.



Preparar el diagnòstic i recomanacions per l’optimització de la contractació dels
subministraments energètics.



Implantar la monitorització necessària, per recollir, mantenir i posar a disposició la
informació del consum elèctric dels diferents edificis.



Efectuarà el seguiment i control de consums i estalvi.
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9.3 Gestió diària del GMAO i atenció a l’usuari
Tot i que tots els operaris del contracte gestionaran les seves ordres de treball a través
del GMAO, es designarà un responsable de la gestió diària per garantir que totes les
ordres de treball estan en curs i per tal que els usuaris puguin conèixer en quin punt de
resolució es troben les seves incidències.
Mentre l’opció de fer una sol·licitud no s’obri a tots els usuaris, aquests ho faran via
correu electrònic a l’adreça que prèviament és posarà a disposició, bústia de correu que
gestionarà aquest responsable. Si la sol·licitud esdevé una ordre de treball, l’usuari
podrà adreçar-se a aquesta mateixa adreça per demanar quin és el seu estat.
Quan la SGCTPI i el director d’operacions acordin obrir l’accés al GMAO a tots els
usuaris, cadascú podrà fer la sol·licitud al mateix GMAO i podrà també fer-ne el
seguiment.
Serà feina doncs d’aquest responsable mantenir diàriament actualitzades les dades del
sistema, tan pel que fa a l’explotació de les mateixes per la pròpia empresa adjudicatària
i el SGCTPI, com per la informació personal de cada usuari.
Atès que serà una persona de l’equip de manteniment, haurà de tenir una titulació de
cicle formatiu en grau superior: FP II, o equivalent homologat conforme a la normativa
d’aplicació i amb una experiència mínima de cinc anys al ram de manteniment de
d’instal·lacions dels edificis.

9.4 Equip de manteniment
Com a part fonamental per al desenvolupament de les diverses actuacions de
manteniment ordinari, es disposarà d’un equip de personal suficientment capacitat en
l’especialitat corresponent segons tipologia de treball requerida (amb titulació de cicle
formatiu de grau superior: FP II, o equivalent homologat conforme a la normativa
d’aplicació) com per a atendre quantitativament i qualitativament totes les necessitats
que es derivin dels Plans de Manteniment que prèviament s’han esmentat, calefacció,
refrigeració, instal·lacions elèctriques, contra-incendis, il·luminació, instal·lacions
d’ACS, gestió i control d’edificis, etc., així com atendre les actuacions pròpies de la
conducció, manteniment preventiu, normatiu i correctiu.
Caldrà com a mínim que el personal que conformi l’equip tècnic, disposi com a mínim
d’un oficial de 1a amb l’especialització de frigorista o amb l’especialització d’electricista.
Caldrà com a mínim que el personal que conformi l’equip tècnic, disposi d’una
experiència mínima de cinc anys al ram de manteniment de d’instal·lacions dels edificis.
La jornada d’aquest oficial inclourà la gestió diària del GMAO i l’atenció a l’usuari.
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a) Recursos Humans:
La plantilla presencial mínima que s’exigeix en aquest contracte, és mostra en el punt 9
del present PPT.
En qualsevol cas, la empresa adjudicatària aportarà els recursos humans convenients,
complementant a la plantilla mínima en cas necessari, per tal de garantir en tot moment
el correcte funcionament de les instal·lacions.
La dedicació presencial serà completa i permanent durant tot el període contractual
establert. En conseqüència, l’empresa està obligada a què, en cas d’absències per
malaltia, sancions de l’empresa, baixes o d’altres absències del personal per qualsevol
motiu, els llocs de treball adscrits al servei de manteniment objecte d’aquest contracte
estaran sempre coberts i amb personal coneixedor del funcionament d’aquestes
instal·lacions.
A l’inici de l’execució del contracte, l’empresa ha de presentar una relació amb noms i
cognoms dels treballadors que es faran càrrec del manteniment.
En cas de què alguna d’aquestes persones no mantingui el nivell mínim de rendiment i
comportament que la SGCTPI considera necessaris, s’informarà per escrit a l’empresa,
que haurà de presentar a la seva consideració el possible substitut.
L’empresa haurà d'assegurar la prestació del servei i preveure la substitució del personal
en cas de malaltia i/o accident en un termini màxim de 24 hores, restant operatiu tots els
mesos de durada del contracte el servei amb la plantilla complerta, independentment de
les vacances del personal
Durant els períodes de vacances la substitució es realitzarà amb personal que tingui el
coneixement íntegre de les instal·lacions del Departament. Caldrà doncs, que sigui una
persona habitual de l'equip d'assistència havent treballat no menys de tres mesos en les
instal·lacions.
En qualsevol cas l'empresa resta obligada a aportar el personal necessari per garantir
la solució d'averies i atendre les demandes de servei sol·licitades pels SGCTPI.
Qualsevol canvi en el calendari i en l'equip humà que conforma aquest equip de
manteniment haurà de comptar amb el vistiplau de la SGCTPI.
La vigilància, condicions de seguretat i protecció dels treballs, s'hauran de mantenir
d'acord amb la legislació vigent, i seran responsabilitat de l'adjudicatari el seu
acatament, a l'igual que les despeses que originin el seu manteniment, aniran a càrrec
d'ell mateix. Igualment seran imputables a l'adjudicatari els perjudicis de tot tipus que es
puguin originar per defectes en les condicions de vigilància i seguretat.
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El cost de l'elaboració i l'aplicació del Pla de Seguretat per part de l'adjudicatari en cas
d'execució de feines classificades com a obra queda inclòs dintre del preu del contracte.
L’adjudicatari es farà càrrec de la coordinació de seguretat i salut en aquells treballs en
que per la seva execució hagin de participar diferents industrials.

b) Mitjans:
L’empresa contractista disposarà del material necessari d’eines, maquinària, vehicles,
aparells de mesura i neteja, per poder executar les feines demanades al plec de
condicions estant aquestes a disposició permanent per a realitzar les tasques i activitats
pròpies així com de vehicles que es precisin per a l’adequada prestació del servei.
Cada un dels operaris disposarà de les eines de treball individual, equips de protecció
individuals i vestimenta de treball per poder realitzar correctament les seves funcions.
Totes les eines i equips hauran de ser homologats i mantenir-se en perfecte estat de
conservació.
Els operaris aniran vestits amb roba de feina, amb la identificació de l’empresa ben
visible.
Les intervencions es duran a terme procurant el mínim de destorb al desenvolupament
de les tasques pròpies dels edificis i serà determinat amb caràcter previ a cada actuació
pel Responsable de Seguretat i Manteniment de la SGCTPI.
Per a les proves acústiques i en certes operacions particularment molestes o sorolloses,
o bé que requereixin l’aportació de mitjans aparatosos, s’hauran d’establir horaris
especials, sense que això representi un cost addicional al previst per al manteniment
ordinari.
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10. DESPESES INCLOSES I EXCLOSES EN EL PRESSUPOST
El contracte contempla les despeses que configura cadascun dels blocs:
10.1

Part fixa

Conducció d’instal·lacions, manteniment preventiu, predictiu, normatiu, mà d’obra del
correctiu i milloratiu realitzada pels tècnics assignats al contracte, GMAO i atenció a
l’usuari, i revisions generals i inspeccions tècniques.
Els aspectes inclosos i exclosos en aquesta part fixa estan reflectits en els punts 4.9 i
4.10 respectivament, d’aquest plec.
10.2

Part variable

Materials dels correctius i altres actuacions derivades de modificacions o reformes de
les instal·lacions o sistemes. Contempla també els materials de reposició conseqüència
de les actuacions del manteniment integral, sempre que la seva reparació o reposició
no sigui com a conseqüència de defectes de manteniment preventiu.
Aquestes quantitats es gestionaran de forma global pels responsables de manteniment
de la SGCTPI, els quals autoritzaran cada despesa puntual o unitària de les actuacions
que s’encarreguen.
En aquestes criteris es recullen els conceptes següents:




Preus unitaris de mà d’obra per a climatització, electricitat, fontaneria i ram de paleta,
distingint les diferent categories professionals per ram.
Preus unitaris dels materials emprats per als diferents tipus d’actuacions, d’acord
amb el que s’especifica més endavant.
Despeses derivades de les revisions efectuades per entitats d’inspecció i control.

A efectes de facturació es tindrà en compte el següent:






No es podà facturar cap desplaçament per a la realització dels treballs objecte
d’aquest plec.
La mà d’obra es comptarà des de l’arribada al centre.
La mà d’obra de les actuacions que es desenvolupin en dissabtes o en horari de fora
de l’horari establert, i els diumenges i festius, es facturaran d’acord amb els
increments que es fixin a l’oferta.
Per a l’aplicació dels preus dels materials comuns i els no definits per marca o model
a emprar en aquest tipus de reparacions, es consideraran les dades de la darrera
edició, anterior a l’aplicació del preu unitari corresponent, dels quadres de preus
unitaris de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, aplicant el
descompte proposat a l’oferta. Per aquells materials específics, com els recanvis
originals de la maquinària existent o aquells que convingui que siguin d’una marca o
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model determinat es facturaran al preu que figuri als catàlegs dels fabricants,
aplicant el descompte proposat a l’oferta.

11. CONDICIONS D’EXECUCIÓ
11.1

Direcció i seguiment del contracte

Es crearà un Comitè de Seguiment integrat, format per tres persones de l’Administració
i un representant de l’empresa adjudicatària, sense perjudici de que pugui existir un
comitè de direcció de més alt nivell.
Per part de l’Administració:



Subdirector/a de la Sub-Direcció General de Coordinació Territorial i Projectes
Integrals.
2 Tècnics de la Subdirecció general de Coordinació Territorial i Projectes Integrals

Per part de l’empresa:


Director d’operacions o responsable tècnic (punt 9.1 d’aquest plec de prescripcions
tècniques)

Aquest Comitè de Seguiment es reunirà amb una periodicitat mínima mensual per a
supervisar la execució del contracte i resoldre els eventuals conflictes que puguin sorgir,
a més de comprovar el compliment dels nivells de servei establerts. Serà també l’òrgan
encarregat d’aplicar el règim de penalitzacions establertes a l’apartat 11.5 del plec de
prescripcions tècniques i d’establir els imports a reduir, per aquest concepte, de les
factures corresponents.
El responsable del contracte serà el/la Sub-directora General de Coordinació Territorial
i Projectes Integrals.

11.2

Responsabilitats i nivells de servei

L’empresa adjudicatària serà responsable de l’estat de la instal·lació durant el període
contractual, així mateix serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions
que desenvolupi, i de les conseqüències que es puguin produir per l’Administració o per
a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
Durant el desenvolupament dels serveis requerits, la SGCTPI realitzarà el seguiment
dels nivells de qualitat establerts i aplicarà un sistema de mesura contínua de la qualitat,
segons els estàndards vigents en cada moment.
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Durant el primer trimestre del contracte l’empresa adjudicatària definirà el pla qualitat
que consideri necessari per a garantir la qualitat en els diferents serveis.

11.3

Altres obligacions de l’adjudicatari

Són també obligacions de l’empresa adjudicatària les següents:


Realitzar els serveis de manteniment amb precisió, regularitat i ininterrompudament.



Fer-se càrrec de l’evacuació de les escombraries que s’originin amb motiu de la
prestació del servei, les quals han de ser dipositades en bosses de plàstic en el lloc
que la SGCTPI determini.



Respondre de tots els danys i desperfectes que voluntàriament o involuntàriament
causi el personal que presti el servei de manteniment i substituir els elements
deteriorats, perduts o sostrets.



Mantenir lliure d’obstacles i objectes les vies d’evacuació i d’emergència de les
dependències on es treballa.



L’empresa adjudicatària serà la responsable del bon funcionament i perfecte estat
de conservació de tots els elements i instal·lacions que són objecte d’aquest Plec.



L’empresa adjudicatària serà responsable dels accidents, danys o perjudicis que
poguessin causar com a conseqüència de la negligent realització dels treballs que
exigeix la prestació dels servei.



L’empresa adjudicatària serà responsable de les deficiències en el funcionament de
les instal·lacions, pel que es refereix a les interrupcions totals o parcials en el servei.
Igualment, l’empresa adjudicatària serà responsable de la qualitat dels treballs
realitzats a l’empara d’aquest Plec, així com de la qualitat de les inspeccions i
comprovacions que s’efectuïn tant a conseqüència de l’aplicació dels diferents
apartats d’aquest Plec com per iniciativa de la SGCTPI.



La realització d’aquests treballs, les inspeccions i les comprovacions s’efectuaran
sempre d’acord amb les normes legals vigents i les instruccions rebudes, i es duran
a terme de manera que produeixin el mínim d’incomoditats o dificultats possibles als
usuaris de l’edifici.



Per al conjunt d’elements, que per les seves característiques especials no puguin
ser reparats d’immediat, l’empresa adjudicatària prendrà les mesures oportunes per
tal de garantir el funcionament perfecte del sistema, i es farà càrrec de totes les
despeses derivades d’aquestes reparacions o reposicions.



L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la reparació de qualsevol dany o
avaria que pateixin les instal·lacions i els equipaments, incloent-hi els desperfectes
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causats per tercers, provocats per accidents, vandalisme i qualsevol altre incidència.
Al marge de que la SGCTPI pugui reclamar a la persona física o jurídica responsable
del dany sofert, l’empresa adjudicatària emetrà la factura corresponent d’aquesta
reparació, materials i ma d’obra, en concepte de manteniment correctiu i la remetrà
a la SGCTPI.


L’empresa adjudicatària serà responsable del control i del seguiment de les
garanties de les instal·lacions i els equipaments que integren els sistemes i els
subsistemes nous instal·lats recentment, així com d’informar sobre les anomalies i
els desperfectes que es produeixin en aquestes instal·lacions i equipaments,
coberts pels respectius períodes de garantia de terceres empreses, donant
coneixement exacte de la seva execució i control a la SGCTPI.



L’empresa adjudicatària es compromet a lliurar a la SGCTPI una còpia dels
contractes que realitzi amb les empreses que participin en el manteniment de les
instal·lacions.



El personal de manteniment de l’empresa adjudicatària i el de les empreses que
pugui subcontractar estarà degudament organitzat i especialitzat en el manteniment
d’instal·lacions i portarà a terme els treballs d’acord amb les necessitats i segons la
programació de la planificació del PEM del Pla de Manteniment.



L’empresa adjudicatària ha d’assumir íntegrament el cost de la mà d’obra dels
serveis de les empreses que subcontracti en relació a manteniment preventiu i
normatiu. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària ha de tenir en compte que només
podrà estendre factures amb cost de ma d’obra en actuacions de manteniment
correctiu, remetent-les a la SGCTPI.

11.4

Deficiències objecte de penalització



L’adjudicatària haurà de rescabalar a l’entitat contractant o al personal que en depèn
pels danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el
compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. Igualment serà
responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant l’execució
del contracte.



En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions
assumides per l’adjudicatari, l’entitat contractant podrà resoldre el contracte o
compel·lir-lo al compliment del mateix.



L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà lloc
a la imposició de penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes del present
contracte, es descriuen a continuació:
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Lleus:
 Manca de col·laboració amb el personal de l’entitat contractant.
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte,
que no constitueixi falta greu.
 No avisar a l’entitat contractant de la incorporació de personal nou o si es
produeixen canvis.
 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats
com a lleus per la seva normativa específica.
Greus:
 La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva
inobservança.
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte,
que no constitueixi falta molt greu.
 No disposar de personal suplent per a un determinat servei.
 Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que
això succeís per eventualitat, no informar a l’entitat contractant.
 Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de l’entitat contractant, a
persones alienes al servei contractat.
 La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la
prestació del servei que li hagi estat sol·licitada per l’entitat contractant.
 Reincidència en la comissió de faltes lleus.
 Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de
personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.
 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades
de la normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, les del
pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva
normativa específica.
Molt greus:
 Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o d’altres
causes.
 Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
 La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal
diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, si s’escau,
quan produeixi un perjudici molt greu.
 No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts.
 Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si
s’escau.
 Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura.
 Reincidència en faltes greus.
 Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació
prèvia.
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Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats
com a molt greus per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla
de seguretat i salut en les prestacions.
L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les
prestacions.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui
formular les al·legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de l’entitat
contractant resoldrà.

11.5

Règim de penalitzacions

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que
no produeixi resolució del contracte, l’entitat contractant podrà aplicar les sancions
següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
- Faltes MOLT GREUS: 3% de l’import anual del contracte
- Faltes GREUS: 1% de l’import anual del contracte
- Faltes LLEUS: 0,5% de l’import anual del contracte
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la
factura/ les factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària.
L’entitat contractant es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les
deficiències d’execució del servei, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions
assenyalades en els apartats anteriors d’aquest punt.

11.6

Col·laboració en les auditories

L’empresa adjudicatària es compromet a facilitar tota la informació necessària per
realitzar les auditories periòdiques que dugui a terme la SGCTPI, així com a aportar els
coneixements i informacions que tingui a fi de millorar els aspectes relacionats amb la
seguretat i la protecció de dades de caràcter personal.

11.7

Garantia dels aparells

Pel que fa a la garantia dels aparells de nova instal·lació, s’estarà al que preveuen les
condicions generals de venda derivades del seu contracte de subministrament i
instal·lació.
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11.8

Garantia dels treballs

Totes les reparacions i treballs realitzats per l'adjudicatari, amb la conformitat de la
SGCTPI en virtut d'aquest contracte, estaran garantides per un any, comptat des de la
data d’acabament dels esmentats treballs.
11.9

Garantia en la devolució i transició del servei:

L’empresa adjudicatària haurà de garantir que s’efectua amb les condicions i terminis
màxims establerts en el punt 7.6 Transició en la devolució del servei d’aquest plec.

11.10 Confidencialitat i publicitat: propietat intel·lectual, seguretat i protecció
de dades:
L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte les dades o informació prèvia que
no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. Qualsevol
comunicat de premsa o inserció als mitjans de comunicació que el proveïdor realitzi
referent al servei que presta a la Generalitat haurà de ser aprovat prèviament pel client.

a) Propietat intel·lectual:
Tota la documentació que es generi al llarg del servei és propietat exclusiva de la
Generalitat de Catalunya. El licitador no la podrà fer servir per altres finalitats sense el
consentiment exprés del client.

b) Seguretat i protecció de dades:
L’adjudicatari dels serveis es compromet a complir els requeriments de seguretat i
continuïtat aplicables a l’objecte del contracte especificats a:


La legislació vigent en general i, en particular, quan es tractin dades de caràcter
personal, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals.



Implementar les funcions i procediments de seguretat necessàries d’acord a la
política i procediments de la SGCTPI i proporcionar l’equip i els aplicatius necessaris
per a implementar els estàndards de seguretat en línia amb les millors pràctiques
dels proveïdors de serveis externs.
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12. PRESSUPOSTOS I PAGAMENTS
12.1

Pressupostos

El pressupost de licitació d’aquest contracte per al període comprès entre l’1 de gener
de 2021, i el 31 de desembre de 2021 és de 87.750,60 € (IVA exclòs), i de 106.178,23
€ (IVA inclòs) desglossat en els apartats següents:
CONCEPTE
PART FIXA (1). Conducció d'instal·lacions,
Manteniment Preventiu, Predictiu, Normatiu, Ma
d'obra del correctiu. GMAO i atenció a l'usuari i
Revisions generals i inspeccions normatives.
PART VARIABLE (2). Manteniment correctiu,
Manteniment Milloratiu, Material no inclòs i
Actuacions de consolidació de rendiments
energètics.
TOTAL

Any 2021
IVA EXCLÒS

Any 2021
IVA INCLÒS

63.903,00 €

77.322,63 €

23.847,60 €

28.855,60 €

87.750,60 €

106.178,23 €

(1) Pressupost subjecte a la baixa de licitació
(2) Aquesta dotació és fixa a efectes del preu inicial del contracte i per tant no es veurà
afectada per cap baixa de les ofertes presentades pels licitadors. Així mateix aquests
imports s’han d’entendre com a orientatius, sense que representin cap compromís per
a l’Administració d’executar-los en la seva totalitat.

12.2

Pagaments

La facturació dels serveis es realitzarà en format electrònic, d’acord amb la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el sector públic. Per tant, tots els proveïdors que hagin de lliurar a
l’Administració pública qualsevol dels béns o prestar qualsevol del serveis fixats a
l’article 4 de la Llei han de presentar una factura electrònica que s’ajusti al format que
es determina en l’article 5 de la mateixa norma. Els pagaments dels treballs objecte del
contracte es realitzaran a través de factures emeses per l’adjudicatari i conformades per
la Sub-directora de la SGCTPI, diferenciades en els conceptes que es detallen a
continuació:

a) Per a l’apartat de “PART FIXA”, l’empresa adjudicatària emetrà factures amb
periodicitat mensual fins l’import resultant de la seva oferta.
b) Per a l’apartat de “PART VARIABLE” l’empresa adjudicatària facturarà els treballs
amb periodicitat mensual, especificant les dependències on ha intervingut, el nombre
i tipus de treballs executats amb detall dels seus preus i acompanyant els comunicats
de treball sobre les intervencions realitzades i fotocòpia dels comprovants o dels
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preus catàlegs dels fabricants d’aquells materials que siguin d’una marca o model
determinat.
Els pagaments dels treballs objecte del servei d’eficiència energètica es realitzarà
trimestralment.
La quota trimestral del servei de gestió energètica amb la que es remunerarà al
contractista serà igual als estalvis trimestrals verificats menys l’import corresponent
al percentatge d’estalvis cedits a la SGCTPI en la seva oferta, amb el límit màxim
d’una quarta part de la quota anual d’eficiència energètica indicada a la oferta.
Quota trimestral del
servei de gestió

=

energètica

Estalvi econòmic
verificat del trimestre

x

(1-% estalvi econòmic
cedit)

En cas que la quota trimestral del servei de gestió energètica sigui superior a la quota
màxima indicada, l’excés es podrà acumular per compensar alguna quota trimestral
dins del mateix any. Aquesta compensació es farà una vegada a l’any amb una
facturació d’ajust amb el còmput total anual dels estalvis econòmics verificats,
restant el percentatge d’estalvis cedits a la SGCTPI, i restant el total de les
remuneracions de les factures trimestrals. La remuneració anual del contractista en
aquest apartat no superarà la quota anual de gestió energètica que figuri a la seva
oferta.

13. NORMATIVA APLICABLE

Les operacions de manteniment objecte d'aquest contracte estaran subjectes a totes les
normes i recomanacions tècniques vigents, de les que es citen les següents com a més
específiques:
Codi Tècnic de la Edificació actualitzat a Febrer de 2008. Text modificat por RD
1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y correcció d’errades (BOE25/01/2008.

Instal·lacions tèrmiques (calefacció):
-

Reial decret 1751/98, del Ministeri de la Presidència (BOE 05/08/98), sobre
reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i instruccions
tèrmiques complementàries (ITC).
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Condicions higiènico-sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi):
-

-

-

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel que s’estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi (DOGC 4185, de
27/07/2004).
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
Decret de la Generalitat de Catalunya 417/2000, de 27 de desembre, pel qual
s‘estableixen amb caràcter d’urgència les condicions tècnico-sanitàries
aplicables als aparells i equips de transferència de massa d’aigua corrent d’aire
amb producció d’aerosols per a la prevenció de la legionel·losi.
RD 909/2001 de 27 de Juliol pel que s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió:
-

-

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, reglament electrotècnic per a baixa tensió i
les seves ITC.
Ordre de 14/05/1987, del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya.
Instrucció 21/06/1988, . del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat
de Catalunya, per la qual es desenvolupa ,l’article 9 de l’ordre citada
anteriorment.
Ordre de 28/11/2000, DOGC NÚM. 3290, de 21 de desembre.

Elements de transport vertical:
-

-

Reial decret 1314/1997, BOE 30/09/97, sobre aparells elevadors: adaptació a la
normativa europea obligatòria a partir de l’1 de juliol de 1999.
Reial decret 2291/1985, BOE 11/12/85 i 06/10/1987, sobre reglament d’aparells
d’elevació i el seu manteniment.
Ordres publicades en DOGC, 19/01/1987 i 07/02/1990, del Departament de
Treball i Indústria de la generalitat de Catalunya, amb instruccions tècniques
complementàries.
Reial decret 57/2005, sobre normes de seguretat

Instal·lacions receptores de gas natural:
-

Decret 291/91, DOGC 24/01/92, sobre aplicació a la normativa vigent
d’instal3lacions receptores de gasos combustibles.
Reglament del Servei Públic de Gasos Combustibles.
Reglament d’instal·lacions a gas en locals d'us domèstic, col·lectiu o comercial,
i ITC MI-IRG 113.
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-

Reglament d'aparells que utilitzen gas com a combustible RD 494/1988 i les ITC
MIE-AGI-20

Instal·lacions de protecció contra incendis:
-

Reial decret 1942/93, de 5 de novembre, sobre reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis.
Normes bàsiques de l’edificació. Condicions de protecció contra incendis (NBECPI 96), segons el reial decret 2177/96 (BOE 29/10/96).
Codi Tècnic de l’Edificació, CTE-SI.

Instal·lacions anti-intrusió:
-

Llei 23/1992,de 30 de juliol, de seguretat privada.
Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, reglament de seguretat privada.

Mercè Martinez Martos
Sub-directora general de Coordinació Territorial i
Projecte Integrals.
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