PLEC AGRUPAT DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
ANNEX 23. MANTENIMENT DE SISTEMES D’ALARMES D’INTRUSISME

Objecte
L’objecte d’aquest servei es la realització del manteniment dels sistemes d’alarmes
d’intrusisme de les instal·lacions municipals relacionats a l’annex 13 del plec tècnic.
Dins d’aquesta contracte l’adjudicatari ha de preveure la millora del sistema centralitzat
l’alarma amb una nova central de recepció d’alarmes d’intrusisme i incendis, que
estarà instal·lada a les dependències de la Policia Local, amb servei les 24 hores dels
365 dies de l’any, on es connectaran les centrals existents dels edificis municipals amb
l’actual arquitectura de sensors i polsadors, mantenint el protocol actual amb la Policia
Local.
La canvi de la central de recepció d’alarmes es realitzarà dins els primers 6 mesos de
contracte. La nova central de recepció d’alarmes tindrà les especificacions tècniques
d’acord amb els criteris establertes pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
Serveis inclosos
Servei d’avís d’alarma
El protocol d’avís alarma haurà d’incloure la comunicació immediata a la Policia Local
al primer senyal d’alarma que es produeixi.
Manteniment normatiu i preventiu
El manteniment normatiu té per objecte el desenvolupament de les operacions de
manteniment i inspeccions, amb les freqüències mínimes establertes per la normativa
vigent.
El manteniment preventiu consisteix en el desenvolupament d’un conjunt d’operacions
sistemàtiques, d’acord a un programa de manteniment, per aconseguir un correcte
funcionament, un millor rendiment energètic i la màxima longevitat de les instal·lacions
i els seus equips.
Les tasques i freqüències de manteniment normatiu hauran de ser, com a mínim, les
definides per la normativa sectorial aplicable a cada instal·lació. Sense perjudici d’això,
les tasques de manteniment preventiu a realitzar dintre d’aquest contracte, hauran de
ser, com a mínim, les següents:
Periodicitat diària:
• Verificació del correcte funcionament del sistema de transmissió d’alarmes
• Verificació del correcte funcionament de la multi pantalla receptora d’alarmes
integradora dels sistemes d’alarmes d’intrusió i incendis
• Verificació del correcte funcionament de la central receptora d’alarmes dels
edificis municipals
Periodicitat quadrimestral:
• Revisió i comprovació del bon funcionament de tots els components dels
sistemes d’alarmes d’intrusió dels diferents edificis: Detectors de presencia,

sensors volumètrics, polsadors, teclats, centraletes, etc. Inclosa la neteja de
tots els elements, posada a punt i comprovació del mòdul de transmissió.

Operativa del manteniment normatiu-preventiu
Les tasques de manteniment normatiu i preventiu amb periodicitat diària es realitzaran
des de les oficines on l’adjudicatari decideixi instal·lar la visualització en xarxa dels
avisos de la central d’alarmes, mitjançant la comprovació dels valors enregistrats pels
diferents equips receptors, i del bon funcionament del conjunt del sistema de la central
receptora i la infraestructura d’alarmes.
Les tasques amb periodicitat quadrimestral es realitzaran amb desplaçament a
cadascun dels edificis amb instal·lacions objecte d’aquest contracte.
La programació d’aquestes visites s’haurà de comunicar als serveis tècnics municipals
responsables d’aquest contracte amb una antelació mínima d’un mes per tal que els
diferents edificis afectats puguin ser avisats d’aquestes actuacions.
En un termini màxim d’un mes des de la finalització de les revisions quadrimestrals,
l’empresa adjudicatària haurà de presentar un informe detallat de les actuacions
realitzades, l’estat de tots els equips i instal·lacions revisades, les incidències
detectades i, si s’escau, una proposta valorada d’actuacions per a la millora de cada
instal·lació.
Sense perjudici d’això, l’adjudicatari crearà i mantindrà actualitzats per a cada edifici
els llibres de manteniment preceptius de les instal·lacions objecte d’aquest contracte.
Tots els materials substituïts seran d’idèntica qualitat als existents. El petit material
necessari per al manteniment normatiu i preventiu anirà a càrrec de l’adjudicatari.
Els operaris tindran la qualificació requerida per a realitzar els treballs, disposaran de
tots els medis necessaris i evitaran en la mida del possible tota pertorbació del
funcionament normal de les dependències municipals.
Independentment de que la planificació de manteniment normatiu i preventiu sigui
comunicada pels serveis tècnics municipals als centres i dependències municipals,
s’informarà prèviament als usuaris de les operacions que es realitzaran i les molèsties
que s’ocasionaran.
L’adjudicatari es compromet a realitzar totes les obres, activitats i treballs auxiliars
derivats del manteniment preventiu, entenent com tal, a títol orientatiu, els següents:
treballs de paleta, fontaneria, elèctrics, soldadures, conformacions, desmuntatges i
muntatges, pintura, neteges i transport, etc.
Manteniment correctiu
El manteniment correctiu comprèn la reparació d’avaries o resolució d’incidències,
qualsevol quina sigui la seva causa, per tal de restablir el correcte funcionament i la
qualitat del servei de les diferents instal·lacions.
Ateses les característiques de les instal·lacions objecte d’aquest contracte, la fallida
d’aquestes pot provocar la desprotecció dels edificis davant el risc d’incendis o
robatoris. En conseqüència, l’empresa adjudicatària serà responsable de garantir el
seu correcte funcionament.

Operativa del manteniment correctiu
L’operativa del manteniment correctiu comença amb la detecció i comunicació a
l’empresa adjudicatària d’avaria a alguna de les instal·lacions i/o equips objecte del
contracte. Aquesta detecció i comunicació pot produir‐se a través de les actuacions de
manteniment preventiu, de l’avís d’avaria per part dels usuaris, de la policia local o dels
serveis tècnics municipals.
El temps de resposta es defineix com el període de temps comprés entre la
comunicació de l’avís a l’empresa adjudicatària i la presència dels operaris en el lloc
on s’ha produït l’avaria.
En funció de la gravetat i el grau d’incidència de les actuacions de manteniment
correctiu, aquestes es classificaran com a Normals o Urgents
L’adjudicatari es compromet a realitzar totes les obres, activitats i treballs auxiliars
derivats del manteniment correctiu, entenen com tal, a títol orientatiu, els següents:
treballs de paleta, fontaneria, elèctrics, soldadures, conformacions, desmuntatges i
muntatges, pintura, neteges i transport, etc.
Manteniment correctiu urgent
Es consideraran sempre actuacions de caràcter urgent, les relacionades amb:
• Fallides greus a les instal·lacions
• Alteració en la seguretat del centre
• Alteració en la seguretat de les persones
• Reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents o altres imprevistos
• Totes les que siguin necessàries per restablir la normalitat en el funcionament
del centre municipal
El temps de resposta per a les ordres de treball urgents haurà de ser inferior a 2 hores.
Manteniment correctiu normal
El temps de resposta d’aquestes actuacions es regirà pels criteris generals establers
en les prescripcions del plec tècnic que regeix aquest contracte.

