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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ DEL
CONTRACTISTA EXECUTOR DEL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE
LAMPISTERIA, ELÈCTRIQUES I TÈRMIQUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE LES
REGIDORIES D’ESPORTS I EDUCACIÓ DE CASTELLAR DEL VALLÈS

1-. CONDICIONS DEL CONTRACTE
1.1. Objecte del Contracte
L‟objecte d‟aquest plec de prescripcions tècniques és definir la prestació del servei de
manteniment preventiu-normatiu, manteniment correctiu i correctiu d’urgència de
les instal·lacions tèrmiques dels edificis municipals de Castellar del Vallès.
El conjunt d‟instal·lacions objecte d‟aquest plec de condicions inclou el manteniment dels
següents elements:
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES:
-

Instal·lacions de calefacció.
Instal·lacions de climatització.
Instal·lacions d‟Aigua Calenta Sanitària (A.C.S).
Instal·lacions de gas.
Instal·lacions de plaques solars.
Sistemes de tele gestió.
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No són objecte d‟aquest Plec les següents instal·lacions:







Instal·lació d‟alarmes d‟incendis, detecció i alarmes contra la intrusió
Instal·lacions sotmeses al RAT (parallamps)
Instal·lacions audiovisuals.
Instal·lacions elèctriques d‟alimentació.
Instal·lacions frigorífiques.
Desinfecció legionel·losi.
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La relació dels edificis inclosa en aquest contracte és la següent:

Nº

EDIFICI

Ubicació

Superfície construïda m2

EDUCACIÓ
1

Escola Sant Esteve

Carrer Prat de la Riba, 21

4.038,78

2

Escola Mestre Pla

Carrer Josep Carner, 2

3.259,61

3

Escola Joan Blanquer

Carrer Jaume I, 22

2.290,75

4

Escola Bonavista

Carrer Bonavista, 11

1.931,50

5

Escola Emili Carles Tolrà

Carrer Dr. Portabella, 2 - 5

2.729,48

6

Escola de música Torre Balada

Carrer Caldes, 56

647,00

7

Ludoteca

Carrer Sala Boadella, 6

476,00

8

Escola jardineria Les Garberes

Carrer Anoia 2

668,00

9

Esplai Sargantana

Passeig Tolrà, 1

208,00

10

Escola de cuina

Baixada palau, s/n

135,00

11

Oficines Serveis Educatius

Carrer Major, 76

196,00

12

Escola d'adults

Carrer Pedrissos, 9

570,00

13

Mercat Municipal

Plaça del Mirador

14

Ateneu i Centre Excursionista

Carrer Major, 12

15

Arxiu Municipal

Carrer Major 74

496,95

Carrer Sala Boadella, 6

794,00

MERCAT MUNICIPAL
1.680,00

CULTURA

16

Biblioteca municipal

1.328,00
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ALTRES SERVEIS MUNICIPALS
17

Edifici El Mirador

Plaça Major, s/n

1.980,45

18

Centre Cultural + Planta Soterrani

Plaça Major

1.489,95

19

Auditori

Plaça del Mirador

1.164,25

20

Palau Tolrà (Ajuntament)

Passeig Tolrà, 1

1.362,00

21

Oficines RRHH

Passeig Tolrà, 1

265,00

22

Cal Massaveu

Carrer Major, 2

311,00

23

Centre de Serveis

Carrer Berguedà, 43

24

Casal Catalunya

Carrer Prat de la Riba, 17

971,20

25

Casal Plaça Major

Plaça Major, s/n

390,60

26

Policia

Carrer Sant llorenç, 7

544,00

27

PIPAD

Plaça Major, s/n

124,85

28

Jutjat de Pau i Sala de Plens Ca Alberola

Passeig Tolrà, 5

495,00

29

Oficines d'Espai Públic

Carrer Solsonès, 34

884,19

30

Radio Castellar i Comunicació

Carrer Major, 76

132,00

31

Local Antiga Fusteria

Carrer Sant Llorenç 33-A

32

Local Can Carner (AAVV Can Carner)

Plaça Sant Joan, 9

1.655,00

84,00
130,00

ESPORTS
33

Pavelló Puigverd

34

Pavelló Dani Pedrosa

Carrer Sant Feliu, 4

1.892,00

35

Pavelló Joaquim Blume

Carrer Joaquim Blume, 15-B

1.548,00

Carrer País Valencià, s/n
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36

Pistes d'atletisme Parc de Colobrers

Carrer la Garrotxa, 1

505,00

37

Espai Tolrà - Zona esportiva

Carrer Portugal 2

1.648,20

38

Espai Tolrà - Sala Blava

Carrer Portugal 2

1.185,00

39

Local Club Escacs Castellar

Carrer Catalunya, 23

40

Espai Tolrà - Oficines municipals

Carrer Portugal 2

1.142,65

41

Camp de Fultbol Pepín Valls

Carrer Tarragona

520,00

179,41

1.2. Tipus de contracte i classificació
El present contracte té la consideració de contracte de serveis i com a tal no serà exigible la
classificació de l'empresari.
CPV: 50720000-8 Serveis de reparació i manteniment de calefacció central.
CPV: 50730000-1 Serveis de reparació i manteniment de grups refrigerants.
Segons les normatives tècniques d‟aplicació, l‟empresa contractista haurà d'estar inscrita als
següents registres:



Registre d‟empreses acreditades sector construcció REA.
Registre d'empresa instal·ladora d‟electricitat.

El personal adscrit al contracte haurà de ser personal qualificat i disposar dels carnets
professionals corresponents:




Carnet d‟instal·lador d‟electricitat de categoria especialista o bàsic segons les
característiques dels treballs a realitzar.
Carnet d‟instal·lador d‟aparells de climatització.
Carnet d‟instal·lador de gas.

1.3. Qualitat dels treballs i termini d’execució
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En cas que el Contractista incompleixi el termini o la qualitat dels requisits exigits per
l‟Ajuntament, s‟aplicaran les penalitats establertes en l‟Annex 8.
2-. PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
L‟adjudicatari haurà de realitzar les operacions de manteniment i feines necessàries per tal
d‟aconseguir els objectius de qualitat que s‟indiquen a continuació:
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Aconseguir el millor estat de conservació.
Complir i mantenir les especificacions de rendiment i qualitat establerts per a
cadascú dels equips.
Assegurar el funcionament ininterromput i eficaç de les instal·lacions i equips,
minimitzant les possibles parades per avaria i assolint un alt índex de
disponibilitat.
La seguretat integral referida a aspectes tècnics d‟aquests equips i instal·lacions
envers els usuaris i les pròpies dependències.
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El compliment de la normativa referida a les instal·lacions i equips objecte
d‟aquest contracte.
La prestació d‟un eficient i eficaç Servei de Manteniment de les instal·lacions del
centre que permetin perllongar les funcions tècniques pels que varen ser
requerits en el seu moment.

2.1. Servei de manteniment preventiu-normatiu
Té com a finalitat mantenir en tot moment en perfecte estat el funcionament de les
instal·lacions relacionades en el punt anterior i la prevenció de possibles avaries a les
instal·lacions.
L‟empresa adjudicatària haurà de realitzar el manteniment preventiu de tots els
elements que composen les instal·lacions tèrmiques i de climatització, segons un
programa de revisió exhaustiu, d'acord amb el que s'estableix Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (ANNEX 13 - Inventari d’instal·lacions).
Es considera manteniment preventiu a les actuacions de manteniment dirigides a la
garantir l‟adequat funcionament de les instal·lacions en els períodes d‟ús, la
durabilitat de les instal·lacions i la fiabilitat en la seva seguretat, així com el
compliment de les prescripcions i nombre de revisions incloses en les normatives
vigents, i les instal·lacions de gas, a les quals se‟ls efectuarà una revisió anual amb
la prova d‟estanquitat mínima.
Les tasques a realitzar dins del manteniment preventiu pel contractista són les
següents:
- Visites periòdiques de manteniment a cada edifici segons les hores del
cronograma inclòs en aquest Plec per a cada edifici i mai podran ser inferiors
a aquestes hores. (ANNEX 14 – Quadre d’hores)
El mínim estipulat serà d’una visita al mes per cada edifici, amb un
total de 41 edificis.
En cada una d‟aquestes visites les operacions que s‟hauran de realitzar són les
següents:
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- Canvis estacionals de maniobra a les instal·lacions refredadores i/o calderes:
Aturada o encesa de calderes, refredadores, bombes de calor, bombes
d‟impulsió, tancament de vàlvules, neteja de filtres.... Quedaran inclosos en la
oferta la neteja i/o substitució dels filtres de les refredadores, climatitzadors,
màquines VRV i splits, així com totes les operacions necessàries per la posta
en marxa de les calderes, refredadores o bombes de calor.
- Revisió del sistema de tele gestió:
El contractista efectuarà 2 visites l’any, de 8 hores cada una, per revisar
i actualitzar el sistema de tele gestió del Mercat, Mirador, Centre Cultural i
Auditori i verificar que el seu funcionament sigui el correcte. Qualsevol
desajust del sistema de programació s‟haurà d‟ajustar en aquestes dues
visites, tant de l‟enllumenat com de les màquines de climatització.
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El programa de tele gestió s‟haurà d‟actualitzar quan es realitzi qualsevol
modificació del disseny de les instal·lacions.
No es podrà facturar cap hora de mà d‟obra ni desplaçaments o treballs que
es realitzin durant aquestes dues visites, donat que queden incloses dins les
tasques de revisions mensuals a fer en aquests edificis.
- Control i seguiment dels descalcificadors instal·lats. L‟empresa adjudicatària
vetllarà pel control dels nivells de sal dels descalcificadors i haurà de
realitzar 4 analítiques de l’aigua a l’any, 1 per trimestre, amb un
laboratori certificat per comprovar que la qualitat de l‟aigua és la correcta.
Les analítiques hauran d‟incloure els següents paràmetres de control:
 PH
 Clor lliure in situ
 Terbolesa
 Duresa
- Tramitació de les inspeccions periòdiques reglamentàries segons el RITE:
L‟adjudicatari haurà de tramitar les inspeccions periòdiques reglamentàries
marcades pel Reglament d‟instal·lacions tèrmiques als edificis RITE, i per tant,
serà el responsable d‟aquestes inspeccions. Per tant, sempre que hi hagin
deficiències per incompliments normatius el cost de la seva resolució estarà
inclòs dins del contracte.
La contractista realitzarà les verificacions que estableix la reglamentació i emetrà el
corresponent dictamen de reconeixement, on haurà assenyalar la conformitat de les
instal·lacions amb el REBT, RITE i CTE, segons els articles que siguin d‟aplicació, o bé
les modificacions que caldria fer quan no ofereixi les garanties de seguretat degudes.
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Els preus ofertats es referiran exclusivament a les operacions de manteniment
preventiu-normatiu, de comprovació i verificació descrites anteriorment. Si durant la
realització del manteniment preventiu-normatiu s‟observa la necessitat d‟arranjar o
substituir determinats elements de la instal·lació, aquests es valoraran, previ
pressupost, com a tasques de manteniment correctiu, correctiu d‟urgència o altres
treballs, segons cada cas, i hauran de ser autoritzades prèviament pels tècnics
responsables del contracte abans de la seva execució.
Si com a conseqüència de la revisió s‟observa un element de la instal·lació en mal
estat que s‟ha de substituir, els components utilitzats seran de les mateixes
característiques que els instal·lats inicialment.
Si això no fos possible la contractista haurà de justificar-ho prèviament per escrit i
sol·licitar la corresponent autorització al tècnic responsable del contracte.
En instal·lacions o trams d‟instal·lació a on el sentit, tipus d‟aigua o maquinària i
sensors no estiguin senyalitzats i nomenclats, la contractista senyalitzarà o
anomenarà aquestes instal·lacions seguint un patró de senyalització consensuat amb
els serveis tècnics municipals amb material de durabilitat suficient d‟acord amb les
condicions de temperatura i humitat on es situen les mateixes.
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correu electrònic una notificació als serveis tècnics per confirmar la seva
execució.
A mida que es portin a terme aquestes revisions s’informarà als serveis
tècnics i es farà entrega d’un informe mensual amb la descripció de les
actuacions i qualsevol altra observació. Aquests informes de revisions
mensuals s’hauran d’incorporar dins el Llibre de registre de manteniment de
l’edifici. Aquest llibre haurà d’estar a cada instal·lació.
PERIODICITAT INSPECCIONS: Com a mínim es realitzarà 1 visita al mes per
cada edifici per la realització dels manteniment preventiu-normatiu, segons les hores
especificades en aquest Plec.

2.2. Servei de manteniment correctiu
Compren la reparació d‟avaries o resolució d‟incidències, qualsevol quina sigui la
seva causa i que afecten al funcionament de la instal·lació.
El contractista haurà de comunicar qualsevol avaria que es detecti durant les
revisions de manteniment preventiu per poder evitar danys majors en les
instal·lacions.
Prèvia a qualsevol actuació de caràcter correctiu, el contractista estarà obligat a la
presentació d‟un pressupost desglossat per conceptes, tant d‟hores de personal
oficial com dels materials, i la seva validació pels serveis tècnics municipals
responsables del contracte, per poder executar aquests treballs.
Aquests tipus d‟intervencions correctives es facturaran de manera separada de les
facturació mensual fixe corresponent al servei de manteniment preventiu, fent
constar el P.V.P. (Preu venda públic) i aplicant el descompte ofertat en cada partida.
(Veure ANNEX 15: Valoració econòmica mà d’obra i materials)
El protocol d‟actuació serà el següent:
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Detecció de l‟avaria:
Les avaries o situacions d‟emergència podran ser detectades per:






Serveis tècnics de l‟empresa contractista
Serveis tècnics de l‟Ajuntament de Castellar del Vallès
Usuaris de les dependències municipals o escoles
Empreses externes
Altres que pugui incorporar l‟Ajuntament

Per poder complir amb el protocol establert, la contractista haurà de disposar de
telèfons fixos i mòbils, adreça de correu electrònic i accés des d‟Internet a les
aplicacions de gestió.
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En qualsevol dels casos anteriors, les incidències es comunicaran a la persona
responsable del Servei de Manteniment. Aquesta coordinació té com a objectiu que el
temps de resposta davant una avaria sigui el mínim possible.
Per la realització de qualsevol reparació correctiva el Servei tècnic municipal haurà
de donar la conformitat al pressupost.
Reparació de l‟avaria
Quan calgui la substitució o reparació de qualsevol element, els components utilitzats
seran de les mateixes característiques que els instal·lats inicialment. Si això no fos
possible la Contractista haurà de justificar-ho prèviament per escrit i sol·licitar la
corresponent autorització.
Les actuacions que porti a terme el contractista per solucionar les avaries o
incidències es realitzaran segons la normativa d‟aplicació en funció del tipus
d‟instal·lació i tindran com a objectiu principal garantir la seguretat de les persones i
els béns.
Informació de les actuacions
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Les actuacions realitzades quedaran informades per diferents vies:
 Diàriament i a través d‟un programa GMAO s‟actualitzarà un informe (que haurà
d‟estar disponible pels tècnics municipals en format PDF) i que contindrà les
dades de totes les incidències i actuacions realitzades els últims 15 dies
 Es realitzarà un llistat mensual dels treballs amb les valoracions d‟acord als
preus i baixa pactats en l‟adjudicació del contracte, pel pagament dels serveis.
 Les actuacions quedaran registrades en un Llibre de registre de Manteniment de
l‟edifici.
 S‟aportarà la documentació necessària per l‟actualització de l‟inventari referent a
l‟edifici on s‟ha realitzat l‟actuació.
 S‟aportaran, si s‟escau, els Certificats de legalització de les instal·lacions
modificades.
 S‟aportaran informes específics si en el moment de realitzar una reparació
s‟observa un mal funcionament de la instal·lació que pugui tenir repercussions
negatives pel seu bon ús.
Temps de resposta i disponibilitat
Pel que fa al temps de resposta i a la resolució de les incidències es tindrà en compte
el següent:
 Comunicació de les incidències a l‟empresa contractista: El responsable de
l‟empresa contractista haurà d‟estar localitzable de forma immediata a través de
diferents sistemes mòbils de comunicació.
 Atenció de la incidència: El temps de resposta d‟atenció d‟avaries serà el temps
que transcorre des de que s‟avisa a l‟empresa contractista fins que aquesta
arriba al lloc de l‟avaria o emergència. El temps serà variable en funció de
l‟afectació de l‟avaria.
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 Temps de resolució d‟avaries
instal·lacions: Màxim 1 hora.

que

comporten

perill

per

les

persones

i

 Temps de resolució d‟avaries que provoquen un funcionament anormal de la
instal·lació que no comporta perill per les persones i instal·lacions: Màxim 48
hores.
 Temps de resolució de la resta d‟avaries: El més aviat possible, s‟inclourà dintre
de la programació de les tasques a resoldre: Màxim 1 setmana.
Per tal de garantir els temps de resposta, la contractista haurà de disposar
d’un servei de guàrdia i d’emergències les 24 hores del dia, 365 dies a l’any.
Les empreses licitadores han de proposar l‟organigrama d‟aquest servei, que tingui
com a objectiu l‟establiment d‟un sistema de localització permanent per poder
atendre avaries o accidents que afectin les instal·lacions objecte d‟aquest projecte,
així com la disposició de recursos humans i mitjans materials per fer-ho.
2.3. Servei de manteniment correctiu d’urgència
Aquest manteniment referència a aquelles avaries que poden provocar qualsevol
situació de perill a les dependències municipals i que, per tant, s‟han de resoldre en
la major brevetat possible. Es comunicarà per part dels tècnics responsables del
contracte, les avaries correctives d‟urgència.
Sempre que la reparació es consideri correctiva d‟urgència, la reparació s‟haurà de
realitzar com a màxim en les 24 h. següents a l’avaria. Aquest criteri d‟urgència
l‟hauran d‟establir els tècnics municipals responsables del contracte.

09/06/2021 Cap d’unitat de Via Pública

Per la consecució dels objectius plantejats en aquest contracte, l‟empresa adjudicatària en
els dos primers mesos del contracte haurà de presentar el Pla de Treball a través del
registre electrònic de l‟Ajuntament, que haurà de garantir la periodicitat i els serveis mínims
considerats en aquest Plec i que haurà de ser aprovat pels serveis tècnics de l‟Ajuntament,
incorporant com a mínim totes les operacions de manteniment normatiu.
Totes les tasques recollides en les operacions de manteniment preventiu i normatiu incloses
al punt 2.2., quedaran incloses dins el preu de la licitació.
3-. ÀMBIT DEL CONTRACTE
3.1. Instal·lacions actuals
La contractista acceptarà les instal·lacions existents en les condicions actuals de cada un
dels seus elements, es farà càrrec de les mateixes i hi prestarà el servei que s'especifica en
aquest Plec.
La contractista s'obliga a mantenir els elements existents originalment sense que pugui
canviar les característiques essencials, tret que prèviament sol·liciti i justifiqui per escrit a
l'Ajuntament la necessitat d‟algun canvi i se li autoritzi reglamentàriament.

Conxi Muñoz Muñoz
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instal·lacions, s'entendrà que aquest les rep en funcionament, de tal manera que qualsevol
desajust posterior entrarà de ple en la seva responsabilitat.
3.2. Inventari de les instal·lacions:
En el termini màxim de dos mesos comptats des de la signatura del contracte,
l‟adjudicatària presentarà a través del registre electrònic de l‟Ajuntament un Informe
exhaustiu i l’inventari de les instal·lacions, amb la descripció de l‟estat de les
instal·lacions, maquinària i sales tècniques, de quines anomalies o incompliments de
normativa hi ha, de les millores o modificacions que proposa, així com de les millores d‟ús i
funcionament de les instal·lacions que consideri d‟interès per aconseguir millor eficiència
energètica i la valoració econòmica dels treballs d‟adequació.
La Contractista haurà de realitzar l‟actualització d‟aquest inventari segons les modificacions
que es facin a les instal·lacions durant la vigència del contracte.
3.3. Sistema informàtic pel control de tasques.
L‟inventari i seguiment de tasques i avaries es farà informàticament, amb una plataforma
preparada per a tal efecte, tipus GMAO, i des d‟on els serveis tècnics municipals puguin fer
la comunicació de les avaries, el seguiment de les avaries i la seva resolució, la consulta de
l‟inventari, el control del funcionament i qualsevol altra afectació de les instal·lacions.
Tant el cronograma de manteniment preventiu, els informes de les revisions mensuals, com
els partes d‟avaries i resolucions hauran d‟estar disponibles a través d‟aquesta aplicació
informàtica per la consulta dels tècnics municipals. Aquesta aplicació informàtica contindrà
les dades de totes les actuacions preventives realitzades els últims 15 dies, i aquelles
previstes pels pròxims 15 dies, així com el de totes les avaries pendents i les resoltes.
La Contractista haurà d‟actualitzar les dades del programa quan es realitzi alguna
modificació en el disseny de les instal·lacions.
4-. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Conxi Muñoz Muñoz
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4.1. Responsabilitats de la Contractista
La Contractista serà responsable del bon funcionament de les instal·lacions, de la
conservació de tots els seus components, de la qualitat dels materials i del treball que
s'efectuï, i també del compliment de les Ordenances Municipals, Lleis i Reglaments en vigor
que afectin, i de tots els danys o accidents motivats per les pròpies instal·lacions o pels
treballs desenvolupats en el compliment del servei contractat.
L‟empresa adjudicatària dels treballs assumirà, en tot allò que correspon als treballs que es
detallen, la funció d‟empresa mantenidora davant de la Direcció General d‟indústria del
departament d‟empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya i de les Entitats
d‟Inspecció i Control que corresponguin.
Tota actuació de reparació portada a terme pel contractista vindrà acompanyada d‟un Full
de treball que haurà de ser signat per un treballador municipal per a poder ser conformat
pels serveis tècnics municipals.
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El contingut mínim d‟un Full de treball o albarà de reparació haurà de constar de:









Fotografia a color on s‟apreciï la incidència amb claredat
Referència de la reparació
Nom de l‟edifici on s‟ha produït l‟avaria
Motiu de l‟avaria i ubicació exacta.
Data i dades del contractista
Pressupost desglossat i complert
Explicació de la reparació adoptada
Nom del tècnic a qui s‟adreça.

a) - Responsabilitat respecte el programa de manteniment:
Es responsabilitat del contractista complir amb les tasques assenyalades al programa
de manteniment segons la seva oferta presentada.
En l'execució dels treballs s'estarà conforme a les diverses reglamentacions,
ordenances i ordres dictades pels organismes competents.
b) – Preus unitaris de mà d’obra, materials i recanvis:
La contractista inclourà per la realització dels pressupostos del servei de
manteniment correctiu els P.V.P. (Preus de venta al públic) amb els descomptes que
hagi proposat a la seva oferta de licitació. Per tant, en cada partida de material i
recanvis s‟aplicarà un descompte respecte del PVP de cada material, el qual
justificarà el contractista en cada petició de pressupost.
Els materials i recanvis proposats als pressupostos seran de qualitat i
característiques iguals als reemplaçats, excepte que s‟argumenti el contrari per part
del contractista en pro del funcionament i durabilitat de les instal·lacions.
Aquests materials i recanvis tindran la mateixa garantia que la donada pel fabricant.
c) – Desplaçaments:
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Tot desplaçament i sortida de taller efectuat pel contractista queda inclòs en el preu
del present Contracte i no es podrà especificar en cap pressupost o proposta
valorada.
d) – Mitjans auxiliars:
Quedaran inclosos dins l‟import del contracte qualsevol mitjà auxiliar necessari pel
desenvolupament dels treballs, (braç articulat, camió ploma,...) a excepció dels
treballs correctius, a on es desglossarà l‟import de qualsevol lloguer en els
pressupostos presentats.
4.2. Programa de manteniment i mitjans.
El programa de manteniment inclourà com a mínim tots els punts indicats a la normativa
vigent (Veure Punt 10 d‟aquest Plec tècnic).

Conxi Muñoz Muñoz
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Al venciment de cada anualitat del contracte, l‟empresa presentarà un Informe anual
detallat de l‟estat de les instal·lacions, maquinària i sales tècniques, del resum de les
actuacions efectuades i d‟aquelles proposades que estiguin pendents d‟executar. Inclourà,
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així mateix, les necessàries per l‟adequació a normativa i altres millores i modificacions que
proposa cara a millorar l‟eficiència energètica i la valoració econòmica dels treballs
d‟adequació.
4.3. Equipament mínim exigit
Aspectes laborals i gestió del personal
El servei objecte de la present contractació es gestionarà a través de l‟equip de
treballadors/es que l‟empresa adjudicatària decideixi destinar, prèvia subrogació del
personal detallat a l’Annex 11,
sempre i quan sigui apte per realitzar les tasques
assignades, compleixin els requisits mínims que es determinen i les condicions necessàries
establertes.
Es responsabilitat i competència de l‟adjudicatari/ària el servei de planificació
implementació, avaluació, control i revisió del personal que presta el servei, si s‟escau. La
naturalesa del servei exigeix que l‟adjudicatari/ària pugui prestar el servei de forma
autònoma, o bé, disposar d‟un equip de treballador/es amb les característiques exposades
en el plec de prescripcions tècniques.
L‟adjudicatari/ària ha de tenir les seves dependències i instal·lacions pròpies, realitzant
aquelles prestacions del servei que no siguin necessàries fer-les a les instal·lacions
municipals d‟acord amb la seva naturalesa del servei.

Conxi Muñoz Muñoz
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L‟equip de treballadors/es de l‟adjudicatari/ària que presti el servei quedarà,
inexcusablement, sota el poder de direcció i organització de la mateixa, on aquesta
conserva, respecte els seus treballadors/es els drets, obligacions, riscos i responsabilitats
inherents a la seva condició com a empleat/da, solucionant qualsevol incidència de la relació
laboral amb els/les seus/ves treballadors/es (retribucions; directrius i direccions de treball;
gestió de les vacances: permisos i llicències; control de la jornada i horaris). En
conseqüència, tal i com estableix l‟article 308.2, paràgraf segon, de la LCSP a l‟extinció del
contracte de serveis, no podrà produir-se‟n en cap cas la consolidació de les persones que
hagin realitzat treballs objecte del contracte com a personal de l‟ens, organisme o entitat
del sector públic contractant.
La prestació d‟aquest servei es configura com una prestació de resultats i no d‟aportació de
mitjans personals, o bé, una activitat. Vist els requeriments de personal que imposa la
naturalesa d‟aquest servei i les diferents normatives aplicables en matèria laboral,
l‟adjudicatària disposarà sota el seu règim d‟autoorganització els/les treballadors/es amb les
característiques que s‟exposen a continuació, que és aquell que es considera adequat,
d‟acord amb els principis establerts a l‟article 1.3 de la LCSP, i possibilita satisfer les tasques
objecte de la prestació del servei
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Principis d’actuació de l’equip de treball necessari per a la prestació del servei

-

-

-

-

-

L‟equip de treballadors/es de l‟adjudicatari/ària, d‟acord amb les funcions i
obligacions establertes ad infra, haurà de tenir en compte les següents característiques
per a la correcta prestació del servei:
Actuaran sota els principis d'integritat, dignitat i protecció i tracte correcte a les
persones.
Actuaran amb suficient iniciativa i capacitat de resolució segons les circumstàncies,
evitant la inhibició o passivitat en el servei i no podent negar-se a prestar aquells
serveis d‟acord amb les funcions, obligacions i característiques assignades i establertes
ad infra.
Fer ús adequat de les bases de dades i registres que tinguin al seu càrrec i garantir la
reserva professional de qualsevol informació, tot ajustant-se en la seva utilització a la
normativa vigent sobre protecció de dades. A més haurà de vetllar per salvaguardar la
confidencialitat pel servei prestat.
Comunicar a la persona responsable encarregada designada per l'adjudicatari/ària les
anomalies observades, deixant sempre constància per escrit en l'informe del servei, per
tal que aquest li comuniqui als serveis tècnics de l‟Ajuntament.
El servei haurà de funcionar correctament en tot moment, malgrat les diferents
incidències, i anomalies, que hauran de ser solucionades per part de l‟empresa
adjudicatària.
És responsabilitat de l‟adjudicatari/ària la mala predisposició i la mala conducta del seu
equip de treballadors/es.
L‟equip de treballadors/es necessari per a la prestació del servei no podrà excedir-se en
les seves atribucions. S‟haurà de complir l‟operativa establerta i les ordres de servei
determinades en el present plec de clàusules tècniques i les de l‟adjudicatari/ària.

09/06/2021 Cap d’unitat de Via Pública

Equip de personal del contracte : Servei manteniment preventiu-normatiu
a) Personal:
 1 enginyer/a tècnic/a.
 1 instal·lador/a amb la categoria d‟oficials de 1a. Haurà de disposar
dels carnets d‟instal·lador (instal·lacions elèctriques, tèrmiques i de
gas).
 1 operari/a del Grup VIII del conveni.
b) Vehicles, eines i d‟altres:
 Un vehicle taller amb capacitat pel personal, eines, maquinària,
instrumentació i recanvis adients a la feina de la contracta
 Totes les eines per fer les verificacions de les instal·lacions segons
REBT.
 Disponibilitat de mitjans auxiliars d‟elevació per l‟execució de treballs
en altura.
 Disponibilitat de tots els EPI‟S necessaris segons requereix la Llei de
PRL.

Conxi Muñoz Muñoz
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-

Es disposarà de l‟equip informàtic suficient per gestionar les incidències
del manteniments d‟edificis, tant al local com a fora de l‟oficina:
ordinadors de sobre taula i/o portàtils, “netbooks” o PDAs i mòdem per
poder intercanviar en tot moment la informació que es consideri adient.
També disposarà d‟impressora a color que permeti formats A2 o majors.

-

El software de gestió del manteniment inclourà l‟inventari informatitzat
dels elements dels edificis municipals, les incidències que es produeixin i
les actuacions de reparació, manteniment i/o renovació. El software serà
accessible i editable a nivell usuari pels SSTTMM per consultes o avisos.

Un cop finalitzat el contracte, l’empresa resta obligada a l’entrega de tota la
informació i dades que es generi durant la vigència del contracte, així com tots els
informes de l’estat de les instal·lacions.
5-. PROTOCOL DE FUNCIONAMENT
5.1. Objecte del control de funcionament
La prestació del servei de control de funcionament té per finalitat la localització de
situacions incorrectes en l'estat de les instal·lacions, procedint a solucionar-les i mirar de
preveure aquestes situacions mitjançant la comprovació periòdica de tots i cada un dels
elements de les instal·lacions.
5.2. Reunions de seguiment amb els Serveis Tècnics
Un cop al mes el cap de Manteniment assignat al contracte per part de l‟adjudicatari es
reunirà amb els Serveis Tècnics Municipals per comentar el funcionament de les tasques de
manteniment i les possibles incidències que hagin sorgit.

Conxi Muñoz Muñoz
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En aquestes reunions es farà entrega als tècnics municipals d‟un Informe mensual
d’incidències que haurà d‟incloure per a cada avaria les següents dades:
-

Ubicació, data i breu explicació de l‟avaria.
Fotografia de l‟avaria.
Proposta de la reparació per part de l‟adjudicatari.
Import aproximat del cost de la reparació.
Prioritat de la reparació.
Data de previsió de la reparació.

A l‟inici del contracte s‟establirà un cronograma consensuat entre l‟adjudicatari i els serveis
tècnics municipals per les reunions de seguiment.
5.3. Incidències i avaries
Les anomalies que es produeixin en les instal·lacions objecte d‟aquest contracte que
impedeixin els seu correcte funcionament, tindran la consideració d‟avaries quan aquestes
hagin estat informades o advertides en l„informe inicial de l‟avaluació tècnica de les
instal·lacions.
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El contractista està obligat a informar de qualsevol possible avaria o incidència que pugui
afectar al correcte funcionament de la instal·lació o en el seu rendiment i consum.
Serà condició indispensable que totes les avaries detectades per l‟adjudicatari es
comuniquin, prèviament a la seva reparació, a través d‟un correu electrònic als Serveis
Tècnics Municipals i no s‟acceptarà com avaria la comunicació verbal a un conserge o
treballador de l‟edifici a on es localitzi. Queda exclòs d‟aquest supòsit els casos en que
l‟avaria posi en joc la seguretat de l‟usuari de l‟edifici. En aquest supòsit el contractista
podrà adoptar mesures per a solucionar la incidència, prèvies a la comunicació amb els
Serveis Tècnics.
Com a norma general, sempre que es produeixi una avaria, l‟empresa adjudicatària haurà
de confeccionar un pressupost detallat de reparació a on s‟hauran d‟indicar els següents
conceptes:
-

Desglossament del material a substituir i/o reparar amb preus unitaris segons PVP.
El percentatge de descompte aplicat als materials.
El còmput d‟hores per separat dels oficials.
El còmput d‟hores si la reparació es realitza fora d‟hores laborables o cap de
setmana, motivat per una necessitat del servei o d‟urgència en la reparació.
(Consideració d‟horari laborable: 6:00 h. a 22:00 h. de dilluns a divendres, la resta
d‟horari es considerarà com a una intervenció d‟urgència).

En cas que l‟avaria sigui de poca entitat, tant a nivell tècnic com econòmic, i es pugui
reparar en el mateix moment de la visita de manteniment, es podrà procedir a la seva
reparació i posteriorment s‟informarà als Serveis Tècnics municipals de les tasques
realitzades.
En cas que no s‟hagi informat prèviament dels defectes de funcionament d‟una instal·lació,
correspondrà a l‟Ajuntament determinar si la causa de l‟avaria ha vingut donada per una
mala execució del contracte, procedint si s‟escau a iniciar els corresponents expedients
sancionadors per incompliment del contracte.
En el supòsit en que els usuaris del servei o el conserge de la instal·lació li comuniquin una
possible incidència al tècnic de l‟empresa, aquest haurà de confirmar l‟existència de l‟avaria
i seguir el protocol explicat en aquest mateix article pels casos de detecció d‟una d‟avaria.
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No es facturarà en cap cas d‟altres conceptes com disponibilitat de servei, desplaçaments,
etc., entenent que estan incloses en el preu hora de treball.
Totes les incidències registrades s‟inclouran a l‟informe mensual que l‟adjudicatari haurà
d‟entregar a la reunió mensual de seguiment que es realitzarà amb els Serveis Tècnics
municipals.
5.4. Avisos d’emergència.
S‟entendrà com emergència tot requeriment d‟intervenció per causes majors, i accidents en
que es puguin produir danys a les persones o coses. En horari de 6:00 a 22:00 hores els
avisos es realitzaran pel telèfon i el correu electrònic habitual del serveis, mentre que fora
d‟aquest horari l‟empresa adjudicatària haurà d‟indicar a l‟Ajuntament el telèfon d‟avisos
d‟emergències.
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5.5. Control energètic i de consums de les instal·lacions.
La contractista haurà de portar a terme el control de consums i energètic de les
instal·lacions de calefacció, climatització i solars, en aquelles instal·lacions que disposin de
comptadors, establint, dins del protocol de revisions mensuals, un sistema d‟anotació de les
lectures dels comptadors.
Aquestes dades hauran de ser traspassades a l‟informe de manteniment anual. Tanmateix,
l‟empresa adjudicatària del servei de manteniment, proposarà en l‟informe actuacions en
l‟àmbit de l‟eficiència i estalvi energètic.
6-. GESTIÓ DE RESIDUS I RUNES.
Es retiraran selectivament tots els materials i residus resultants dels treballs fets, disposant
a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a
l‟abocador, complint amb la normativa vigent, considerant-ne inclosa aquesta operació en el
preu ofertat, sigui quina sigui la quantitat i l‟origen dels mateixos.
7-. TERMINI DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
Aquest contracte tindrà una durada de 2 anys, més 2 anys de pròrroga (2+2) que
començarà a comptar l‟endemà de la signatura del contracte d‟adjudicació.
Transcorregut aquest termini inicial, el contracte podrà ser prorrogat anualment fins a un
màxim de 2 anys més mitjançant acord exprés.
8-. FORMA DE PAGAMENT
MANTENIMENT PREVENTIU:
L‟import dels treballs realitzats s‟abonarà mitjançant 12 factures mensuals del mateix
import, resultat d‟aplicar l‟import adjudicat de dos anys dividit en 24 mensualitats.
Les factures es presentaran, segons l‟import del contracte adjudicat. La factura mensual
resultarà d‟aplicar sobre aquest import un 21% d‟IVA.

09/06/2021 Cap d’unitat de Via Pública

MANTENIMENT CORRECTIU:
El pressupost bàsic de licitació corresponent al manteniment correctiu no serà objecte de
baixa en aquest contracte i només es podrà facturar si s’han autoritzat i executat les
reparacions correctives durant el període de vigència del contracte.
El pagament de la part correctiva és mitjançat la presentació de les factures que es vagin
generant i sempre amb l‟aprovació per part del personal tècnic assignat al seguiment del
contracte, segons certificació mensual.
9-. MODIFICACIONS DE CONTRACTE
Es preveu la modificació del 20% del valor estimat del contracte en els següents supòsits .
- Manteniment correctiu :

Conxi Muñoz Muñoz
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1.- Per l‟increment de més unitats de prestació que consten a l´Annex 15 i d‟acord amb els
preus unitaris adjudicats que ha ofert la licitadora.
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El possible increment d‟unitats de prestació deriva de la naturalesa d‟aquest servei de
manteniment correctiu, ja que es tracta de treballs de manteniment correctiu de les
instal·lacions que no són programables ni previsibles i no es poden determinar prèviament i
amb exactitud les correccions que caldrà realitzar durant la vigència del contracte, per tant,
el pressupost màxim previst pel servei de manteniment correctiu podria resultar insuficient
respecte a les necessitats previstes inicialment.
Manteniment preventiu:
2.- En el supòsit que s‟incorpori un nou equipament que no estigui inclòs en la llista
d‟equipaments objecte d‟aquest contracte i que disposi d‟instal·lacions tèrmiques que
s‟hagin de mantenir.
Per al nou equipament que s‟incorpori a aquest contracte, s‟establirà el numero d‟hores
anuals necessàries per realitzar el servei de manteniment preventiu.
El preu de la modificació per la incorporació d‟un nou equipament es calcularà de la
següent manera : S‟aplicarà el percentatge de baixa ofertada per la licitadora en el servei
de manteniment preventiu sobre al preu/hora d‟aquest servei que consta al PCAP.
La modificació total podrà ser fins a un 20% del valor estimat del contracte .
10-. NORMATIVA A APLICAR
Totes 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:

Conxi Muñoz Muñoz

Signatura 1 de 1

09/06/2021 Cap d’unitat de Via Pública

Inventari i control documental:
-

EN 13306:2002 Terminologia del manteniment

-

En 13460:2009 Documents per al manteniment

SEGURETAT I HABITABILITAT-INSTAL·LACIONS EN EDIFICACIÓ

APARELLS A PRESSIÓ EN GENERAL
Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril,
que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
Real Decreto 769, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 129, 31/05/1999)
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 27 de marzo de
2014, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (BOE núm. 88,
11/04/2014)
* Publicación de la relación de aprobaciones europeas de materiales en el ámbito del Real Decreto
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769/1999. Resolución de 11 de mayo de 2005 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE n.um.131, 02/06/2005)
Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
87-404-CEE, sobre recipientes a presión simples.
Real Decreto 1495, de 11/10/1991 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 247,
15/10/1991)
* Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía
(BOE num. 20, 24/01/1995)
* Publicación de relación de normas armonizadas. Resolución de 2 de setiembre de 2008 del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 229, 22/09/2008)
Se modifica el Real Decreto 1495-1991, de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes
a presión simples.
Real Decreto 2486, de 23/12/1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 20, 24/01/1995)
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,
05/02/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Regula l'aplicació del Reglament d'equips de pressió a Catalunya
Ordre IUE 470, de 30/10/2009 ; Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC Num.
5500, 06/11/2009)
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)
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INSTAL·LACIONS D'ENERGIA PER AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) SOLAR I FOTOVOLTAICA
Homologación de paneles solares.
Real Decreto 891, de 14/04/1980 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 114, 12/05/1980)
Normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de paneles solares.
Orden, de 28/07/1980 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 198, 18/08/1980)
-Modifica l'annex. Orden ITC 71, de 22 de enero de 2007 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE núm. 23, 26/01/2007)
-S'amplia el plaç. Orden ITC 2761, de 26 de septiembre de 2008 del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE núm. 239, 03/10/2008)
-Es modifica l'annex. Orden IET 401, de 28 de febrero de 2012 del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (BOE núm. 53, 02/03/2012)
Modificació. Orden IET 2366, de 11 de diciembre de 2014 del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (BOE núm. 305, 18/12/2014)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament
de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els
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edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i
ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )
* Modificació. Real decreto 564, de 2 de junio de 2017 ; del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales (BOE núm. 134, 06/06/2017)
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INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ-INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Autorització per a la utilització d'equips de climatització per cicle d'absorció.
Resolució, de 06/05/1994 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1911, 20/06/1994)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92-42-CEE,
relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con
combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93-68-CEE, del Consejo.
Real Decreto 275, de 24/02/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 73, 27/03/1995)
(Correccio errades: BOE 125 / 26/05/1995 )
* Modificació. Suprimeix article 5, el punt 2b de l'annex IV i l'annex V ; incorpora article 9. Real
Decreto 1369, de 19 d'octubre del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
Procediment d'actuació de les empreses instal.ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i
control i dels titulars en les instal.lacions regulades pel Reglament d'instal.lacions tèrmiques en els
edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).
Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2886,
11/05/1999)
Normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por medio de fluidos y su
homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
Orden, de 10/02/1983 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 39, 15/02/1983)
* Complementa el l'Ordre. Real Decreto 363 de 22 de febrer de 1984, del Ministerio de Industria y
Energía (BOE núm. 48, 25/02/1984)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Num. 171, 18/07/2003)
S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 4185, 29/07/2004)
Se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
Real Decreto 1027, de 20/07/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 207, 29/08/2007)
(Correccio errades: BOE núm. 51 / 28/02/2008 )
* Modificació. Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm.298 , 11/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 249, de 5 de marzo del 2010 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 67, 18/03/2010)
* Modificació. Real Decreto 238, de 5 de abril del 2013 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
89, 13/04/2013)
Modificació. real Decreto 56, de 12 de febrer de 2016 ; del ministerio de Industria, Energia y
Turismo (BOE núm. 38, 13/02/2016)
Que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a
PLEC TÈCNIC MANT. D‟INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

51f9f74e919e47508889a708f31835e9001

Url de validació

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades

Classificador:Altres -

20

09/06/2021 Cap d’unitat de Via Pública
Conxi Muñoz Muñoz

Signatura 1 de 1

Catalunya
Instrucció 4, de 27/02/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Aprova els models normalitzats d'impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions
tèrmiques en els edificis
Instrucció 5, de 25/03/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
De modificació i refosa de la Instrucció 14/2001 DGCSI sobre procediment administratiu per a la
posada en servei provisional par a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Instrucció 7, de 13/05/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,
05/02/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 1826, de 27/11/2009 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 298, 11/12/2009)
(Correccio errades: BOE núm.38 , BOE núm. 127 / 12/02/2010 )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )
* Modificació. Real decreto 564, de 2 de junio de 2017 ; del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales (BOE núm. 134, 06/06/2017)
Se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 238, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm.213 / 05/09/2013 )
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)
Se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de
energía.
Real Decreto 56, de 12/02/2016 ; Ministerio de la Industria, Energia y Turismo (BOE Num. 38,
13/02/2016)
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
Sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal,
cocinas, lavaderos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
Real Decreto 358, de 23/01/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 70, 22/03/1985)
* Normas técnicas sobre exigencias, métodos y condiciones de ensayo para la homologación de la
grifería sanitaria a utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos, destinada al
comercio interior. Orden de 15 de abril de 1985 (BOE num. 95, 20/04/1985)
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 12 de
junio de 1989 (BOE num. 161, 07/07/1989)
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Aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos.
Orden, de 14/05/1986 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 159, 04/07/1986)
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 14 de
enero de 1991 (BOE num. 26, 30/01/1991)
* Derogació parcial, només per als vàters ceràmics de la norma UNE 67001:88. Real decreto 442,
de 3 d'abril de 2007 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 104, 01/05/2007)
* Deroga parcial per als lavabos, bidets, lavabos col·lectius i urinaris murals ceràmics de la norma
UNE 67 001:2008. Real Decreto 1220, de 17 de julio de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (BOE núm. 187, 04/08/2009)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Num. 171, 18/07/2003)
S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 4185, 29/07/2004)
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ
Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal.lacions elèctriques.
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 932, 28/12/1987)
Ordre, de 2 de febrero de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 1267, 14/03/1990) Es
regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en les instal.lacions privades.
Se dictan exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados
límites de tensión.
Real Decreto 7, de 08/01/1988 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 12, 14/01/1988)
* Derogación de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre (BOE num.
285, 28/11/1990)
* Modificación. Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE num. 53, 03/03/1995) (C.E. - BOE
num. 69, 22/03/1995)
Se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo canales
protectores de plástico.
Resolución, de 18/01/1988 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE Num.
43, 19/02/1988)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions
a línies elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)
Se aprueba el Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias.
Real Decreto 138, de 27/01/1989 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE Num. 34, 09/02/1989)
(Correccio errades: BOE 51 / 01/03/1989 )
Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments electrotècnics
per a alta tensió a les instal.lacions privades.
Ordre, de 02/02/1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1267, 14/03/1990)
S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a baixa
tensión capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis.
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1691, 08/01/1993)
Desarrolla y complementa el Real Decreto 7-19890108, sobre exigencias de seguridad del material
eléctrico.
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Orden, de 06/06/1989 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 148, 21/06/1989)
* Actualización del apartado b) del Anexo II de la Orden. Resolución de 20 de marzo de 1996, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 84, 06/04/1996)
Se actualiza el anexo I de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial de
24 de octubre de 1995, y el anexo II de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 junio de
1989
Resolución, de 11/06/1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 166, 13/07/1998)
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000)
(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de
Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la
cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007)
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010)
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a
la xarxa elèctrica.
Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 3544,
02/01/2002)
(Correccio errades: DOGC 3548 / 08/01/2002 )
Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)
Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 18/09/2002)
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa
tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205,
26/08/2004)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* ITC BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos». [entrada en vigor el 30/06/2015] Real Decreto 1053, de 12 de diciembre de 2014 ; del
Ministerio de Indústria, Energía y Comercio (BOE núm. 316, 31/12/2014)
Se regula el etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico.
Real Decreto 284, de 22/02/1999 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 53, 03/03/1999)
Sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnico per a Baixa Tensió
(REBT).
Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , )
Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en fase de tramitació en la data d'entrada en
vigor del REBT.
Instrucció 4, de 09/03/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , )
Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió classe B i classe A.
Instrucció 6, de 01/07/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , )
Modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias
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del mercado eléctrico
Real Decreto 2351, de 23/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num. 309,
24/12/2004)
(Correccio errades: BOE 314 ; Real Decreto 2351 / 30/12/2004 )
S'aproven els Procediments de la Operació 3.1. «Programación de la Generación» y 3.2
«Resolución de Restricciones Técnicas», per a la seva adaptació al Real Decreto 2351/2004, de 23
de desembre.
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico
Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306,
23/12/2005)
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament
de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
DB SI: Seguretat en cas d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
S'aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a
les instal·lacions d'enllaç (exp. EE-104/01).
Resolució ECF 4548, de 29/12/2006 ; Departament d'Economia i Finances (DOGC Num. 6426,
22/02/2007)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els
edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i
ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Garantia i qualitat del subministrament elèctric.
Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008)
(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )
* Modificació. Real decreto 564, de 2 de junio de 2017 ; del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales (BOE núm. 134, 06/06/2017)
Sector eléctrico.
Ley 24, de 26/12/2013 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 310, 27/12/2013)
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)
INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT
Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)
Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 18/09/2002)
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa
tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205,
26/08/2004)
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* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* ITC BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos». [entrada en vigor el 30/06/2015] Real Decreto 1053, de 12 de diciembre de 2014 ; del
Ministerio de Indústria, Energía y Comercio (BOE núm. 316, 31/12/2014)
TEMES GENERALS

Conxi Muñoz Muñoz
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RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ
Catàleg de residus de Catalunya
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865,
12/04/1999)
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43,
19/02/2002)
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament
de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de
protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència
(DOGC núm. 5533, 24/12/2009)
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els
edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i
ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC
núm. 6094, 23/03/2012)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,
28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei
9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del
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Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei
3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,
06/07/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
108, 05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305,
20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140,
12/06/2013)
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i
gestores de residus de Catalunya.
Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066,
25/02/2016)
Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE
Num. 83, 07/04/2015)
Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi]
(DOGC o BOP Num. XX, )
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el
19/01/2018]
Decret 152, de 17/10/2017 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477,
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ANNEX 13 : INVENTARI D‟INSTAL·LACIONS

EDIFICI

TIPUS
COMBUSTIBLE

TIPUS
INSTAL.LACIÓ

TIPUS GENERADORS

Nº
GENERAD
ORS

Radiadors
Radiadors
Radiadors
Escola Sant Esteve

GAS NATURAL

Sant Esteve ( MENJADOR)

GAS NATURAL

Sant Esteve ( Parvulari)

GAS NATURAL

Radiadors
Radiadors

EQUIP. ESCOLARS
Cap d’unitat de
Via Pública

GAS NATURAL

ACS
Radiadors

Escola Joan Blanquer
Escola E.C.Tolrà (Edifici
Petits)

GAS NATURAL
GAS NATURAL

Radiadors
Radiadors
Radiadors

GAS NATURAL
Escola E.C.Tolrà (Edifici
Grans)

ELECTRICITAT

AEROTERMOS
aerotermia ACS

Escola Bonavista (2
Edificis)
Torre Balada - Escola de
música

GAS NATURAL
GAS NATURAL

Conxi Muñoz
Muñoz
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Radiadors
Radiadors

ACS

ADISA

79,5 Kw

X

ADISA

79,5 Kw

1998

ADISA

79,5 Kw

1998

79,5 Kw

1998

TIPUS

MODEL

ADISA
CALDERA
CONDENSACIÓ MURAL
CALDERA
CONDENSACIÓ MURAL
CALDERA PEU FERRO
FOS
CALDERA PEU FERRO
FOS
CALDERA PEU FERRO
FOS
CALDERA PEU FERRO
FOS
CALDERA PEU FERRO
FOS BAIX NOX
CALDERA
CONDENSACIÓ MURAL
CALDERA
CONDENSACIÓ MURAL
ACUMULADOR BAXI
ACS
CALDERA PEU FERRO
FOS
CALDERA PEU FERRO
FOS
CALDERA PEU FERRO
FOS

SOLAR

1998

4

Radiadors

Radiadors
Escola Mestre Pla

CALDERA PEU FERRO
FOS

ANY
INSTAL.LAC
IÓ

POTÈNCIA
CALDERA

MARCA

Platinum
plus
Fertekna
70
Tecno.28G
(crem)

1

BAXI

1

FER

1

ROCA

1

ROCA

61,9 Kw

1

FER

187 Kw

1

FERROLI

83,8 Kw

1

FERROLI

PEGASUS
LN S 200

BAXI

BIOS PLUS
70

1
1

28 Kw

X

69,9 Kw
257,5 Kw

280 Kw

X

2018

X

2011

X

2001
2001

X

X

2005
2005

X

2008

70 Kw

2015

70 Kw

2015
X

2019

X

2007

1

BAXI

1

FER

32,7 Kw

1

FER

43,6 Kw

2007

1

ROCA

87,6 KW

1990

G100/70

Escola Adults

ELECTRICITAT

Cassettes

Safareig - Escola cuina

GAS NATURAL

Radiadors
Radiadors

Pistes d'Atletismes

GAS NATURAL

Radiadors

EQUIP. ESPORTIUS

Radiadors/UTA
Pavelló Dani Pedrosa

Pavelló Puigvert

GAS NATURAL

Camp de futbol

GAS NATURAL

Casal d'Avis Catalunya

Radiadors/UTA

GAS NATURAL

Radiadors/Calde
res

ELECTRICITAT

Fancoils

GAS NATURAL

3

MITSUBIS
HI heavy

1

FER

1

FER

2009
Fertekna
50

50 KW

X

108 Kw

X

1

FER

74,8 Kw

1

ACV

235 Kw

X

82,8 Kw

X

2006

CPA-200

232,6 Kw

X

1999

ROCA

PR-30/2G
(crem)

232,6 Kw

1

ROCA

G100/70

87,6 kw

X

1988

AEROTERMIA

1

MITSUBIS
HI

ecodan
sw45

4,5kw

X

2019

CALDERA PEU FERRO
FOS

1

ROCA

112,1

X

1998

CALDERA PEU FERRO
FOS

1

ROCA

112,1

X

1998

Planta refredadora

1

CARRIER

44,1 kw

2004

CALDERA PEU FERRO
FOS

1

ROCA

103 Kw

2004

1

ROCA

1

ROCA

1

1999

Splits

AA BOMBA DE CALOR

Elec

GAS NATURAL

Radiadors

CALDERA PEU FERRO
FOS

1

ELECTRICITAT

Conductes

AA BOMBA DE CALOR

1

ELECTRICITAT

Splits

AA BOMBA DE CALOR

1

Conxi Muñoz
Muñoz
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2003
2009

AA BOMBA DE CALOR

ELECTRICITAT

2009

X

Splits

Policia

PIPAD

CALDERA
CONDENSACIÓ MURAL
CALDERA PEU FERRO
FOS
CALDERA PEU FERRO
FOS
CALDERA PEU FERRO
FOS
CALDERA PEU FERRO
FOS
CALDERA PEU FERRO
FOS
CALDERA PEU FERRO
FOS
CALDERA PEU FERRO
FOS

ELECTRICITAT

ELECTRICITAT
Casal d'Avis Plaça Major

EQUIP.
SERVEIS

Cap d’unitat de
Via Pública

CASALS

Pavelló Joaquim Blume

09/06/2021

Radiadors
Radiadors/UTA

Espai tolrà zona esportiva
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GAS NATURAL

AA BOMBA DE CALOR

ROCA

61,9 Kw

X

X

2001
2018

Elec

28

Jutjat de Pau i Sala de
Plens Ca l'Alberola

Ateneu / Centre
Excursionista

GAS NATURAL

Radiadors

CALDERA
CONDENSACIÓ MURAL

1

ELECTRICITAT

Splits

AA BOMBA DE CALOR

1

GAS NATURAL

Radiadors

CALDERA
CONDENSACIÓ MURAL

Espai Tolrà - Oficines
serveis municipals

Palau Tolrà

Centre de serveis

125 Kw

2017

AA BOMBA DE CALOR

6

ELECTRICITAT

conductes

ELECTRICITAT

conductes

ELECTRICITAT

Splits

GAS

Radiadors

CALDERA
CONDENSACIÓ MURAL

1

ELECTRICITAT

Splits

AA BOMBA DE CALOR

1

GAS NATURAL

fancoils

ELECTRICITAT
GAS NATURAL
ELECTRICITAT

fancoils
Radiadors
fancoils

Planta refredadora
CALDERA
CONDENSACIÓ MURAL
Planta refredadora
BOMBA CALOR

2009

BAXI

1

BAXI

1

BAXI

2

CARRIER

1

BAXI

1

CARRIER

CALDERA
CONDENSACIÓ PEU
Mercat Municipal + Auditori
+ MIRADOR

GAS NATURAL

fancoils/uta

2

ADISA

CALDERA
CONDENSACIÓ PEU
ADISA
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Elec
2017

1

GAS NATURAL

2013

125 Kw

CALDERA PEU FERRO
FOS

CALDERA
CONDENSACIÓ MURAL
CALDERA
CONDENSACIÓ MURAL

2X1

x

FERROLI

Conductes

Ludoteca

24 KW

1

GASOIL

Espai Tolrà - Sala blava

CHAFFETA
U ET
MAURI

PLATINUM
35

BIOS PLUS
70

35 Kw

2019

70 Kw

2018

70 Kw

2018
1995

24,6 Kw
ROOF
TOPADINOX
220
ROOF
TOPADINOX
220

X

X

2007

X

X

2005

219,7 kw

2018
X

X

219,7 KW

2018

29

Planta refredadora

2

ELECTRICITAT

AA BOMBA DE CALOR

1

164 kw

FOCS
1742-LN

164 kw

VRV

80 Kw

CLIMAVEN
ETA

MITSUBIS
HI

2008
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ANNEX 14 : RELACIÓ D‟HORES MÍNIMES VISITES MANT. PREVENTIU-NORMATIU
Les visites mensuals obligatòries a cada equipament hauran de complir amb el següent
quadre d‟hores per edifici i tipologia d‟instal·lació:
RELACIÓ D’HORES MÍNIMES MENSUALS VISITES MANT. PREVENTIU-NORMATIU
Nº

EDIFICI

Ubicació

Superfície
construïda
m2

hores
oficial
1a.

Hores
operari

Hores
tècnic

EDUCACIÓ
1

Escola Sant Esteve

Carrer Prat de la Riba, 21

4.038,78

2,00

2,00

1,00

2

Escola Mestre Pla

Carrer Josep Carner, 2

3.259,61

2,00

2,00

1,00

3

Escola Joan Blanquer

Carrer Jaume I, 22

2.290,75

2,00

2,00

1,00

4

Escola Bonavista

Carrer Bonavista, 11

1.931,50

2,00

2,00

1,00

5

Escola Emili Carles Tolrà

Carrer Dr. Portabella, 2 - 5

2.729,48

2,00

2,00

1,00

6

Escola de música Torrebalada

Carrer Caldes, 56

647,00

1,00

1,00

1,00

7

Ludoteca

Carrer Sala Boadella, 6

476,00

1,00

1,00

1,00

8

Escola jardineria Les Garberes

Carrer Anoia 2

668,00

1,00

1,00

1,00

9

Esplai Sargantana

Passeig Tolrà, 1

208,00

1,00

1,00

1,00

Escola de cuina

Baixada palau, s/n

135,00

1,00

1,00

1,00

Carrer Major, 76

196,00

1,00

1,00

1,00

570,00

1,00

1,00

1,00

1.680,00

1,50

1,50

1,00

1,00

1,00

1,00

10
11

Oficines Serveis Educatius

12

Escola d'adults

Carrer Pedrissos, 9

13

Mercat Municipal

Plaça del Mirador

MERCAT MUNICIPAL

CULTURA
14
15
16

Carrer Major, 12

1.328,00

Ateneu i Centre Excursionista
Arxiu Municipal
Biblioteca municipal

Carrer Major 74

496,95

1,00

1,00

1,00

Carrer Sala Boadella, 6

794,00

1,00

1,00

1,00

Plaça Major, s/n

1.980,45

1,50

1,50

1,00

Plaça Major

1.489,95

1,00

1,00

1,00

09/06/2021 Cap d’unitat de Via Pública

ALTRES SERVEIS MUNICIPALS
17
18

Centre Cultural + Planta Soterrani

19

Auditori

Plaça del Mirador

1.164,25

1,50

1,50

1,00

20

Palau Tolrà (Ajuntament)

Passeig Tolrà, 1

1.362,00

1,50

1,50

1,00

21

Oficines RRHH

Passeig Tolrà, 1

265,00

1,00

1,00

1,00

22

Cal Massaveu

Carrer Major, 2

311,00

1,00

1,00

1,00

23

Centre de Serveis

Carrer Berguedà, 43

24
25
26

Casal Catalunya
Casal Plaça Major
Policia
PIPAD

1.655,00

1,00

1,00

1,00

Carrer Prat de la Riba, 17

971,20

1,00

1,00

1,00

Plaça Major, s/n

390,60

1,00

1,00

1,00

Carrer Sant llorenç, 7

544,00

1,50

1,50

1,00

Plaça Major, s/n

124,85

1,00

1,00

1,00
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Jutjat de Pau i Sala de Plens Ca
Alberola

29

Oficines d'Espai Públic

30
31

Passeig Tolrà, 5

495,00

Carrer Solsonès, 34

884,19

Carrer Major, 76

132,00

Radio Castellar i Comunicació
Local Antiga Fusteria

Carrer Sant Llorenç 33-A

84,00
130,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

32 Local Can Carner (AAVV Can
Carner)

Plaça Sant Joan, 9

33

Pavelló Puigverd

Carrer País Valencià, s/n

2.272,00

1,50

1,50

1,00

34

Pavelló Dani Pedrosa

Carrer Sant Feliu, 4

1.892,00

1,50

1,50

1,00

35

Pavelló Joaquim Blume

Carrer Joaquim Blume, 15-B

1.548,00

1,50

1,50

1,00

505,00

1,50

1,50

1,00

ESPORTS

36 Pistes d'atletisme Parc de
Colobrers

Carrer la Garrotxa, 1

37

Espai Tolrà - Zona esportiva

Carrer Portugal 2

1.648,20

1,50

1,50

1,00

38

Espai Tolrà - Sala Blava

Carrer Portugal 2

1.185,00

1,50

1,50

1,00

179,41

1,00

1,00

1,00

Carrer Catalunya, 23

Local Club Escacs Castellar

40

Espai Tolrà - Oficines municipals

Carrer Portugal 2

1.142,65

2,00

2,00

1,00

41

Camp de Fultbol Pepín Valls

Carrer Tarragona

520,00

1,50

1,50

1,00

53,00

53,00

41,00

Conxi Muñoz Muñoz

Signatura 1 de 1

09/06/2021 Cap d’unitat de Via Pública

39

PLEC TÈCNIC MANT. D‟INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

51f9f74e919e47508889a708f31835e9001

Url de validació

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades

Classificador:Altres -

32

ANNEX 15 : VALORACIÓ ECONÒMICA DE LA MÀ D‟OBRA I MATERIALS DEL MANTENIMENT
CORRECTIU
L‟empresa adjudicatària proposarà uns descomptes respecte del Preu de venda al Públic
(PVP) que s‟aplicarà SEMPRE i de forma genèrica en cada pressupost del manteniment
correctiu i d‟urgència segons la tipologia de treball.
Els descomptes s‟hauran d‟especificar sempre per cada partida en
mantindran durant tota la vigència del contracte.

els pressupostos i es

QUADRE 1. DESCOMPTES DE MATERIALS
TIPOLOGIA TREBALLS

GRUPS

DESCOMPTE A
APLICAR
(respecte el PVP)

Aixeteria
Sanitaris
MATERIALS LAMPISTERIA

Vàlvules
Tubs i aïllaments
Bombes
Làmpades
Fluorescents

MATERIAL ELÈCTRIC

Proteccions quadres elèctrics
Cablejat
Detectors
Mecanismes

Conxi Muñoz Muñoz
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Generadors calor i fred i tots els seus
components
Tubs i aïllaments
Bombes
INSTAL·LACIONS
TÈRMIQUES

Elements de control
Components instal·lació hidràulica
Termos i vasos expansió
Vàlvules
Elements d‟evacuació de fums

VARIS

Qualsevol altra element no inclòs a les
anteriors tipologies de treball
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Només són objecte de baixa l‟import dels materials i el preu hora d‟oficial especialista.
Aquesta baixa no podrà disminuir les condicions laborals incloses al Conveni col·lectiu per a
la industria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona pel qual es regeix aquest
contracte.
En cas de discrepàncies, correspondrà als serveis tècnics assignats al contracte. el
criteri de pertinença o no d’un component de la instal·lació a una determinada
tipologia de treball.

QUADRE 2. VALORACIÓ HORES MÀ D’OBRA OFICIAL 1A. I OPERARI
PART CONTRACTE CORRECTIU I D’URGÈNCIA

OFICIAL 1A. ESPECIALITAT
INSTAL·LACIONS
TÈRMIQUES I D‟AIGUA
(Grup V)

OPERARI (grup VII) Curs
formació 3r any del conveni
col·lectiu

TIPUS D’HORARI

IMPORT HORA
(iva inclòs)

Horari ordinari de dilluns a
divendres de 6:00h. a 22:00h.

23,09 € €/h.

Horari nocturn (22:00h.6:00h.) i festius (Dissabtes i
diumenges)

25,40 € €/h..

Horari ordinari de dilluns a
divendres de 6:00h. a 22:00h.

22,17 € €/h.

Horari nocturn (22:00h.6:00h.) i festius (Dissabtes i
diumenges)

23,99 € €/h..

PROPOSTA
EMPRESA
LICITADORA
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