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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Servei de manteniment de xarxes de servei al port de Mataró
Objecte: L’objectiu fonamental d’aquest servei es fer el manteniment dels serveis d’enllumenat
públic i elèctric dels quadres i xarxa elèctrica gestionada pel Consorci Port Mataró en
compliment del reglament electrotècnic. A aquest manteniment normatiu passiu, s’ha afegit
un manteniment preventiu actiu de millores, i un manteniment correctiu per esmenar
possibles petits desperfectes així com altres treballs de manteniment i circuit tancat de TV.

Termini: Cinc anys.
Lloc: el port de Mataró
Pressupost del contracte:
TOTAL
IVA
total + IVA

1 any
116.200,80 €
24.402,17 €
140.602,97 €

5 anys
581.004,00 €
122.010,84 €
703.014,84 €

Pagaments:
Trimestralment es facturarà el servei amb la justificació dels treballs.
Un cop verificats els treballs procedirà a conformar la factura.
En cas que hi hagin penalitzacions es deduiran de la facturació.
En cas de denuncia dels treballadors per impagament de nòmines o seguretat social
es podrà retenir o dipositar al jutjat corresponent part de la facturació
La revisió dels preus contractats es podrà fer en base a:
Preus de mà d’obra en base al increment del conveni laboral
Preus de material en base a la fórmula dels quadres de preus contractuals es
revisaran el 1 de febrer de cada any aplicant l’últim índex estatal publicat en el
B.O.E.
El servei es prestarà d’acord amb les següents prescripcions tècniques:
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Clàusula primera: Objecte
L’objecte d’aquest plec és l’establiment de les condicions tècniques que regiran l’expedient de
Els ports disposen de xarxes d’enllumenat de tots els vials i espais portuaris, de
subministrament d’energia en baixa tensió a diferents instal·lacions i circuit tancat de TV.
L’objectiu fonamental d’aquest servei es fer el manteniment dels serveis d’enllumenat públic i
elèctric dels quadres i xarxa elèctrica gestionada per Ports de la Generalitat en compliment
del reglament electrotècnic. A aquest manteniment normatiu passiu, s’ha afegit un
manteniment preventiu actiu de millores, i un manteniment correctiu per esmenar possibles
petits desperfectes així com altres treballs de manteniment i circuit tancat de TV..
Tota la informació referent a Consorci Port Mataró tindrà caràcter confidencial.

Clàusula segona: Ofertes
En les ofertes que formulin els licitadors i en l’import d’adjudicació s’entendran compresos, a
tots els efectes el personal, equips i vehicles, la redacció d’informes; el material necessari i la
seva instal·lació, incloent els impostos de tota mena que gravin l’adquisició, ajudes en la
posada en marxa, proves, pla de formació, documentació, dietes, desplaçaments, etc...
excloent , però, l’impost sobre el valor afegit.
Les empreses oferents no poden limitar-se a presentar el pressupost, sinó que hauran de
descriure detalladament els elements (marques i models) i una organització de com es faran
els treballs i que comporten la solució oferta per tal de que aquesta sigui convenientment
valorada.
No es valoraran com a propostes tècniques les publicitats de les marques ni tampoc els detalls
tècnics que no vinguin en els idiomes oficials de Catalunya. Només s’acceptaran les propostes
ben detallades en català i/o castellà acompanyades de les publicitats (inclús amb altres
idiomes, si aquestes són presentades com a complement del detall presentat).
El material també inclou la garantia de la instal·lació en estat operatiu, conforme el grau de
qualitat i serveis especificats, la retirada del elements antics i que quedin en desús i el seu
inventari i comunicació.
Qualsevol accessori i/o complement que no hagi estat inclòs al sol·licitar el material o equip
que sigui necessari per al seu funcionament correcte, es considera que serà subministrat per
la empresa oferent sense cost addicional pel Consorci Port Mataró, entenent-se que el seu
import es troba inclòs proporcionalment en els preus unitaris de la resta elements oferts.
La empresa ofertant haurà d’adjuntar un compromís d’integració en el que es manifesti la
disponibilitat per realitzar les adaptacions, canvis, lliurament i/o recepció d’informació
requerida, aportació de documentació tècnica, protocols, arquitectures o suports d’enginyeria,
a l’efecte de que els sistemes permetin la interconnexió i l’intercanvi d’informació amb altres
sistemes ja instal·lats.
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Cal tenir en compte que: En el cas de trobar-ne incompatibilitats, l’empresa adjudicatària es
farà càrrec de la substitució dels elements no compatibles sense cost pel Consorci Port Mataró
Port Mataró es reserva el dret d’efectuar quantes comprovacions, aclariments i explicacions
de les ofertes que consideri necessàries per poder prendre la decisió de l’adjudicació, així
com, en cas de resultar incomplerta o no vàlida la informació facilitada, desestimar la oferta
presentada.

Clàusula tercera: Descripció de treballs i instal·lacions
El conjunt de treballs a les instal·lacions objecte d’aquest plec de condicions inclouen les
següents:
• Instal·lacions d’enllumenat: Verificació, reposició de bombetes i elements de protecció
i regulació. Enllumenat de nadal.
• Quadre de proteccions: Verificació i regulació
• Comptadors i elements de la telegestió: comprovació
• Clima i instal·lacions interiors dels edificis: oficines, marineria, caseta de control i
benzinera
• Cablejat de pressa de terra
• Fonts pròpies d’energia pels edificis: bateries d’acumuladors,
• El cablejat estructurat (punts de xarxa, conductors, connexions)
• Torretes de pantalà: fuites d’aigua i electricitat, reposició d’elements, verificació
• Lavabos i vestidors: manteniment dels aparells, control de temporitzadors, fuites i
tractament de legionel·la
• Bombes d’impulsió
• Panys i fontisses de portes
• Treballs basics de manteniment de maquinària: nivells oli, bateria, engreix, ...
• Ajudes per emergències
Així com la neteja de les càmeres de la xarxa de CTTV
A mode resum les instal·lacions actuals són les següents:
- 1088 Punts de llum
- 54 quadres
- 11 comptadors
- 30- Presa terra
- 11-Acumuladors
- 20-Bombes impulsió
- 110-Càmeres CTTV
- 18-Lavabos:12- urinaris, 42-rentamans,54 dosificadors, 26-eixugamans, 9eixugacabells,
- Maquinària: toro, travel, 14-bicis, 2-karcher
- 48 Portes (16-inox, 9-reixes, 270-alumini, -ferro, 26-contrraincendis, 5 corredisses)
16 pantalans, varador, 18 lavabos,
Dins dels quinze primers dies després de la signatura del contracte, es revisarà la
instal·lació. Tret que es manifesti el contrari, l’adjudicatari, s’entendrà que es reben les
instal·lacions en correctes condicions de funcionament i es fa càrrec de les mateixes i
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prestarà el servei necessari per al seu correcte manteniment normatiu, preventiu i correctiu. En
cas de que es detectin avaries caldrà acordar prèviament la reparació de les mateixes.
Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari es farà càrrec del manteniment d’aquelles
altres instal·lacions que el Consorci gestioni directament provinents de noves instal·lacions
revertides o de nova construcció. No obstant això, el Contractista prèviament podrà
inspeccionar i verificar les noves instal·lacions que se li adjudiquin conjuntament amb els
Serveis Tècnics, i aixecar acta de les deficiències existents (si s’escau) respecte la
normativa actual, per tal que siguin corregides abans que se’n faci responsable.

Clàusula quarta.- Característiques del servei
A continuació es descriuran els requisits mínims del servei:
a) Pla de treball pel manteniment normat iu i pr event iu proposat adequat a les
característiques de la instal·lació portuària per tal de cobrir el servei.
Per cada tasca es proposarà l’horari, els mitjans, el personal i la manera com es vol
executar. Com ha m ínim s’ha previst:
Manteniment preventiu
• 20 jornades de treballs en alçada per la verificació de tots els capçals
d’enllumenat i instal·lacions enlairades, substitució de lampades i neteja de
càmeres de CTTV
• 3 jornada de revisió d’arquetes i connexions
• 16 jornades de revisió pantalans
• 16 jornades de Manteniment bàsic de maquinària: varador 6, escombradora
2, motobombes 2, bicis 6,
• 10 jornades de Lavabos: canvi d’aixetes, urinaris, dosificadors, rentamans,
escalfadors i eixugadors
• Instal·lació de llums de nadal
Manteniment normatiu.
• 4 jornada de revisió de quadres de protecció i bombes
• 1 jornada de revisió de terres i fluxes
Manteniment correctiu:
• Reparació i/o substitució d’elements defectuosos o no operatius
• Assistència en cas d’emergència
• Verificació de consums
b) Una relació dels mitjans humans i mecànics que s’utilitzaran.
S’aportarà la formació del personal i la descripció dels mitjans mecànics destinats al servei
que com a mínim:
Personal operatiu:
• 1 tècnic especialista amb formació FP2 o equivalent amb carnet d’instal·lador
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•
•

electricista
1 instal·lador amb més de 5 anys d’experiència en manteniment
d’instal·lacions
El personal adscrit al contracte anirà vestit amb l’uniforme de treball
identificant l’empresa.

Vehicles, eines i d’altres:
• Un vehicle taller amb capacitat pel personal, eines, maquinària,
instrumentació i recanvis adients a la feina de la contracta
• Un vehicle elevador de lloguer o propietat
• Totes les eines per fer les verificacions de les instal·lacions segons REBT
• Radiotelèfon o altre sistema que permeti contactar amb ells en qualsevol
moment i s’identificaran amb el logo de l’empresa.
c) Procediment de resolució d’incidències.
Procediment i disponibilitat de personal per a tasques correctives i de resolució
d’incidències perquè en qualsevol moment, davant d’una emergència, suplència o per
treballs de reparació, estaran a disposició del servei. Pel que fa al temps de resposta i
a la resolució de les incidències es tindrà en compte com a mínim 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.
• Avaries que comporten perill per les persones i instal·lacions: 30 minuts
• Avaries que provoquen un funcionament anormal de la instal·lació que no
comporta perill per les persones i instal·lacions: 24 hores
• La resta d’avaries: El més aviat possible, s’inclourà dintre de la programació
de les tasques a una setmana vista.
Reparació de l’avaria. Sempre que sigui possible l’avaria es repararà en el mateix
moment en què es localitzi. Quan això no sigui possible, el contractista ho haurà de
justificar i haurà d’informar immediatament. En el cas que els Serveis Tècnics ho
estimin oportú, podran exigir al Contractista que faci al seu càrrec una instal·lació o
arranjament provisional en un termini inferior mentre no es faci la reparació definitiva.
Per tal de garantir els temps de resposta, el contractista haurà de disposar d’un servei
de guàrdia i d’emergències les 24 hores del dia, 365 dies a l’any.
Les avaries o incidències que es poden produir en les instal·lacions són imprevisibles,
per aquest motiu s’ha fet una estimació de l’import anual en base a les dades dels
últims anys. L’import d’aquests treballs s’ha calculat com:
• una bossa de 20.000 € a justificar de material preventiu i correctiu.
• 1000 h de reparació
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Trimestralment es facturà l’import previst i a final d’anys es regularitzarà en base a la
justificació de les avaries i incidències produïdes . De les incidències es farà un informe
trimestral on es justificaran els materials i mà d’obra i preus.En cas que es donin incidències
per sobre d’aquestes previsions, caldrà tramitar una contracció a banda de forma
justificada.
d) Organigrama dels comandaments responsables del servei.
Com a mínim ha d’haver 1 tècnic amb més de 10 anys d’experiència en direcció
tècnica i executiva d’obres i manteniments, i amb coneixements dels programes
informàtics utilitzats per la gestió del manteniment així com l’equip per a l’assistència tècnica
i redacció d’informes de seguiment, de millores, verificació de terres, d’actualització gràfica i
d’inventari.
e) Establiment i aplicació d’un mètode de verificació de la qualitat del servei.
Es disposarà de l’equip informàtic suficient per gestionar les incidències del manteniments
per poder intercanviar en tot moment la informació que es consideri adient.
Un software de gestió del manteniment que inclogui l’inventari informatitzat de la
instal·lació, les incidències que es produeixin i les actuacions de reparació, manteniment
i/o renovació. El software haurà de ser lliure.
Connexió per transmissió de dades. El contractista haurà de justificar a les seves
dependències, un sistema de connexió a l’aplicació de gestió, disponible 24 hores al dia,
365 dies l’any, amb una velocitat de transmissió de dades amb garantia suficient.
A quest efecte el control de qualitat mínim serà:
Control de funcionament. Diàriament es comprovarà si existeix comunicació per garantir la
continuïtat de les dades, i s’observarà si hi ha alarmes de funcionament d’algun tipus
d’instal·lació.
- Si existeix una pèrdua de comunicació, s’informarà al Consorci
- Si s’observa una alarma, s’actuarà en conseqüència, per les afectacions que
pugui tenir al manteniment correctiu o preventiu explicat en apartats anteriors.
Control energètic. Anualment es farà un informe sobre el funcionament de les instal·lacions
en els diferents ports, amb propostes per a la millora, eficiència energètica, etc.

Clàusula quarta: Documentació relativa a la seguretat i salut en el treball
L’adjudicatari del contracte, en el termini de deu dies naturals des de la signatura del contracte,
presentarà a Port Mataró el Pla de Seguretat i Salut en el treball així com l’acta de coordinació
Empresarial.

Clàusula cinquena: Penalitzacions
L’adjudicatari incorrerà en penalitzacions, amb possibles sancions de caire econòmic, quan:
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•
•
•
•
•

No es presti el servei en el termini estipulat per causa pròpia, dels seus treballadors o dels
seus proveïdors.
No subministri el material i/o equipaments oferts en els terminis previstos.
No lliuri la documentació requerida en forma i termini.
Subcontracti els treballs a desenvolupar.
No lliuri la informació o informes al personal designat.

En el cas que l’empresa no doni resposta en el termini establert i el Consorci hagi de
contractar un servei extern aquest serà abonat en base a la disponibilitat pressupostària
d’aquest contracte i es podrà penalitzar a l’empresa

Clàusula sisena: Acceptació de treballs
La Direcció facultativa procedirà a l’acceptació dels serveis, prèvia comprovació del mateix i
dels informes corresponents.
De tota la documentació, certificats i informes es lliurarà còpia en suport informàtic incloent-hi
un índex dels arxius.
Els canvis s’actualitzaran en el inventari i plànols corresponents on es grafiaran la disposició
dels equipaments, línies i canalitzacions, en formats DWG i PDF, segons procediment del
tractament i manteniment de la informació gràfica de Ports de la Generalitat.

Clàusula sisena: Prescripcions reglamentàries
En les prestacions de manteniment i en la realització d'obres dins l'àmbit del present
contracte, s'aplicaran com a mínim les reglamentacions següents:
Inventari i control documental
•
EN 13306:2002 Terminologia del manteniment
•
En 13460:2009 Documents per al manteniment
Instal·lacions elèctriques
•
Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) i Instruccions Tècniques
complementàries (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002)
•
Reial Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu
per l’aplicació del REBT
•
Normes particulars i de normalització de la companyia subministradora de l’energia
elèctrica
•
Reial Decret 1955/2000 de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització
d’instal·lacions de l’energia elèctrica
•
Normes UNE i CENELEC aplicables a les instal·lacions elèctriques i altres tipus
d’instal·lacions
Riscos laborals, seguretat i salut
•
Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
•
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
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•
•
•

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de la seguretat i salut en el treball
Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions
mínimes se seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball
Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual

Residus
•
Llei 6/1993 de 15 juliol, reguladora dels residus
•
Llei 15/2003 de 13 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus
•
Ordenança general de residus urbans i neteja viària
Generals
•
Condicions imposades pels Serveis tècnics i legislació vigent
•
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
•
Normes UNE i EN aplicables
•
Normes tecnològiques de l’edificació
•
Qualsevol altra norma o disposició legal aplicable aprovada o que s’aprovi durant la
vigència del contracte

Mataró, a 3 de febrer de 2020

