PLEC AGRUPAT DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
ANNEX 24. MANTENIMENT DE PARALLAMPS

Objecte
L’objecte d’aquest servei es la realització del manteniment dels parallamps de les
instal·lacions municipals relacionats a l’annex 14 del plec tècnic.
Serveis inclosos
•
•
•
•

•
•
•

Manteniment preventiu presencial un cop l’any, per personal qualificar
Neteja d’elements
Capçal i màstil: comprovació de l’estat de conservació del sistema de captació,
comprovació de la presència d’oxidació, verificació de la fixació del màstil,
ancoratges i connexions
Xarxa conductora: comprovació de la continuïtat elèctrica i la resistència en
ohms del conductor, trajectòria, estat de les abraçadores del cable, tensat,
curvatura, oxidació, tub de protecció, connexions, fixació, comptador de llamps
(si procedeix)
Presa de terra: comprovació de les connexions amb la xarxa conductora i de la
resistència (mesura realitzada amb aparell d’alta precisió) i es revisarà l’estat
general de conservació
Estudi de cobertura: està destinat a determinar si el nivell de protecció i l’actual
cobertura és suficient per la seguretat de les dependències
Eines, aparells de mesura, sistemes d’elevació necessaris per la correcta
prestació del servei

Normativa d’aplicació.
L’empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa vigent en el
moment de la contractació del servei, i en concret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE 21186 de protecció d’estructures, edificacions i zones obertes mitjançant
parallamps amb dispositiu d’encebat.
UNE EN 62305 protecció contra el llamp.
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Codi Tècnic de l’Edificació.
Llei 31/1995, Prevenció de Riscos Laborals de 8-11-95
RD 39/1997 de 17 de gener, que aprova el Reglament de Serveis de Prevenció
de Riscos Laborals.
RD 458/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball.
RD 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.
RD 773/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització
pels treballadors d’equips de protecció individual.
RD 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la
salut i seguretat dels treballadors front al risc elèctric.

