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0
0.1

INTRODUCCIÓ
OBJECTE

L’objecte del treball és la redacció del Pla inicial de manteniment dels equipaments
municipals de:
LOT NÚM. 1: PALAFOLLS
LOT NÚM. 2: SANT JOAN DESPÍ
LOT NÚM. 3: ULLASTRELL
L’encàrrec comprèn tots els treballs, desplaçaments i reunions necessàries per a
recollir tota la informació pertinent, analitzar-la i presentar-la segons es descriu al
present plec.

0.2

GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions Tècniques té la finalitat de descriure els
treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte
d’estudi.
Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de
base per a la realització dels treballs, i concreta la redacció i presentació dels
diferents documents que ha de realitzar el/la tècnic/a redactor/a del treball,
perquè aquest pugui ser rebut pels Ajuntament de Palafolls, Sant Joan Despí i
Ullastrell, un cop quedi garantida la seva qualitat, coherència i homogeneïtat.
0.3

ANTECEDENTS

La manca de manteniment dels equipaments municipals és una problemàtica força
estesa. Habitualment es dediquen molts esforços a solucionar les problemàtiques
diàries, fent únicament operacions de manteniment correctiu.
Per tal d’allargar la vida útil dels edificis i complir amb les normatives vigents cal
disposar de certs contractes de manteniment obligatori, així com passar algunes
inspeccions periòdiques, també obligatòries. D’altra banda cal destinar recursos a fer
operacions de manteniment preventiu, per tal d’evitar futures reparacions.
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Els Ajuntaments objecte d’aquest concurs no estan fent, a dia d’avui, un manteniment
preventiu sistematitzat i necessiten revisar l’estat de la contractació dels manteniments
obligatoris.
És per tot això que els Ajuntaments objecte d’aquest concurs han sol·licitat al Servei
d’Equipaments i Espai Públic la redacció de Pla inicial de manteniment dels
equipaments municipals.

1
1.1

DEFINICIÓ DEL CONTRACTE
OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és la redacció, segons les especificacions recollides al present
plec de prescripcions tècniques del Pla inicial de manteniment dels equipaments
municipals de:
LOT NÚM. 1: PALAFOLLS
LOT NÚM. 2: SANT JOAN DESPÍ
LOT NÚM. 3: ULLASTRELL

 Pla inicial de manteniment dels equipaments municipals: inclourà els
equipaments llistats a l’annex 1 en el cas del lot 1, els de l’annex 2 en el
cas del lot 2 i els de l’annex 3 en el cas del lot 3.
Nota: Aquest llistat pot estar subjecte a lleugeres modificacions degut a
possibles canvis de criteri municipal d’exclusió o inclusió d’algun
equipament. En cap cas aquests canvis seran substancials ni alteraran
la naturalesa del contracte.


Treballs que inclou el contracte, per a cada edifici:
o Pla inicial de manteniment



Treballs que inclou el contracte per al conjunt d’equipaments:
o Comunicació interna per la implantació del Pla inicial de
manteniment

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 484e3fbe8f2072390e27 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 4

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Servei d'Equipaments i Espai Públic

2

CRITERIS A SEGUIR EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

2.1

BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PLA INICIAL DE MANTENIMENT
DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

L’encàrrec comprèn els treballs necessaris per a recollir tota la informació
pertinent i el seu anàlisi, exposar les actuacions a fer i justificar les dades
utilitzades. Queda exclosa la documentació de base que es lliura al/a la
redactor/a del treball, i que s’indica en l’apartat 8 d’aquest plec.
2.2

PARÀMETRES DE DEFINICIÓ DEL PLA INICIAL DE MANTENIMENT
DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

El treball s’haurà d’adaptar als següents paràmetres de qualitat:
• Adaptar-se a les necessitats i disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament.
• Incorporar criteris d’eficiència energètica i per facilitar el manteniment en les
actuacions proposades.
• Adaptar-se a la normativa vigent que li sigui d’aplicació.
• Incloure la dimensió de desenvolupament sostenible, incorporant i
visibilitzant com es contribueix als Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) adoptats com a acord global en les agendes
internacionals, especialment l’objectiu 7: garantir l’accés a una energia
assequible, segura, sostenible i moderna per a tots; i més concretament els
objectius 7.2 i 7.3 augmentant el percentatge d’energia renovable i de
millora en eficiència energètica respectivament.
3

DOCUMENTACIÓ I CONTINGUT A PRESENTAR

La documentació a presentar inclou:
- el Pla inicial de manteniment de cadascun dels equipaments analitzats
- el Document d’informació bàsica de cadascun dels equipaments analitzats
- la Base de dades o fulls de càlculs
- el Document d’Informació bàsica resum de la totalitat d’equipaments
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La no inclusió de qualsevol part de la documentació s’ha d’acordar amb l’entitat
promotora i/o amb el Servei d’Equipaments i Espai Públic.
Es farà 1 lliurament parcial, 1 prelliurament i 1 lliurament final. El contingut de
cada lliurament s’especifica a continuació:
1. Lliurament parcial. Manteniment correctiu
Inclourà el contingut dels apartats 3.1.a (índex) fins al 3.1.d (manteniment
correctiu), de tots els edificis objecte del treball.
2. Prelliurament
Inclourà tot el contingut del Pla inicial de manteniment dels equipaments
municipals, els Documents d’informació bàsica i les bases de dades o fulls de
càlculs segons l’apartat 3.1.
3. Lliurament definitiu
Inclourà tot el contingut del Pla inicial de manteniment dels equipaments
municipals, els Documents d’informació bàsica i les bases de dades o fulls de
càlculs, havent incorporat les consideracions fetes al document de
prelliurament.

3.1

CONTINGUT DEL PLA INICIAL
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DE

MANTENIMENT

DELS

El Pla inicial de manteniment és l’instrument tècnic que contribueix a la millora
dels equipaments municipals, a fi i efecte d’allargar la seva vida útil.
L’objectiu del Pla inicial de manteniment és elaborar un document que permeti
pressupostar, pels proper 5 anys, les inversions en manteniment correctiu i en
manteniment preventiu, així com dimensionar els recursos necessaris per
garantir el manteniment d’un edifici en condicions d’ús acceptables .
Per a poder portar a terme les tasques anomenades, caldrà:
. Analitzar l’estat de les instal·lacions tècniques i de l’edificació,
. conèixer com s’organitzen actualment les tasques de manteniment i quins
recursos s’utilitzen,
. identificar els riscos en matèria de seguretat, segons inspeccions visuals,
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. poder programar les inversions de posada a punt amb informació que
permeti la seva priorització,
. verificar si els recursos humans i econòmics disponibles pel manteniment
són els adequats,
. preveure les inversions de reposició necessàries dels diferents
components tècnics.
El desenvolupament del Pla inicial de manteniment seguirà el contingut indicat
a continuació, tot adaptant-lo a les característiques pròpies del treball. Caldrà
fer esment a l’inici del document de quins Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) s’han tingut en compte i incorporar el redactat i el logotip de
l’ODS que correspongui.
Per cada un dels equipaments es redactarà una memòria amb els següents
continguts:
a) ÍNDEX
Relació paginada de la documentació de la memòria.
b) INTRODUCCIÓ
Exposició de la situació inicial que dóna peu a la redacció del Pla inicial de
manteniment. Quina és la demanda expressada per l’entitat promotora, i
quins objectius es planteja el treball.
Definició de l’instrument tècnic, del marc legal i dels antecedents.
c) DESCRIPCIÓ DELS BENS PATRIMONIALS I DOTACIÓ DE RECURSOS
PER AL SEU MANTENIMENT
 Dades generals de l’equipament: nom, adreça, composició, volumetria...
 Descripció constructiva de l’edifici, de les seves instal·lacions i dels seus
espais exteriors.
 Descripció dels usos, tipologia d’usuaris, horaris, activitats i serveis.
 Recursos disponibles per a la gestió del manteniment. Descripció de
l’estructura del personal de manteniment, identificant-ne la relació del
personal amb el lloc de treball i la seva formació.
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d) MANTENIMENT CORRECTIU
 Anàlisi i diagnosi de l’estat de conservació dels elements constructius de
l’edifici, de les instal·lacions i dels espais exteriors.
 Elaboració de les fitxes de manteniment correctiu, segons model de
l’annex I, amb les dades recollides en les visites d’inspecció. S’agruparan
en tres tipus de prioritat, en funció de la urgència amb que cal realitzar
l'actuació, ja sigui per a reparar els elements afectats o per prendre les
mesures de prevenció necessàries per evitar que es puguin produir
accidents per part del personal de l'equipament o dels usuaris del mateix.
Les prioritats són:
Actuacions immediates: destinades a reparar lesions en subsistemes o
elements estructurals de suport de l’edifici, i lesions que afectant a d’altres
subsistemes, en cas de no ser reparades, poden acabar provocant a curt
o mitjà termini, un deteriorament important de components de l’estructura.
També s’inclouen en aquest grup les lesions que poden afectar directa o
indirectament la seguretat de les persones i les que incompleixin
normativa d'aplicació i puguin afectar la seguretat.
El termini màxim per a realitzar l'actuació és d'un any.
Actuacions programables: destinades a reparar lesions degudes en
general a envelliment i/o degradacions d’elements, que és necessari que
siguin reparats en el període proposat en cada fitxa per tal de mantenir
aquests elements en servei.
El termini fixat per a realitzar l'actuació pot ser programat a 2, 3, 4 o 5
anys vista.
Actuacions de millora diferides: dins d'aquest grup s'inclou la incorporació
de millores per a aconseguir augmentar el grau de qualitat de
l'equipament, reduir els consums energètics, millorar les condicions de
confort, evitar la repetició de deficiències per una solució inadequada o
incorrecta i qualsevol altra mesura que representi assolir unes millors
condicions.


Contingut de les fitxes:
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Descripció de
l'element:

Definició dels elements, equips, instal·lació i/o subsistema
afectat

Localització:

Ubicació dins de l'equipament municipal

Descripció de la lesió:

Han estat tipificades les lesions o tipus d'incidències que han
estat observades:
Fissures / Esquerdes
Deformacions
Degradacions
Incompliment de normativa

Mal funcionament
Falta aparell
Deteriorament instal·lació
Altres

Quan s'ha definit un Incompliment de normativa, s’ha concretat
a quina correspon.
També poden contenir un comentari que aclareixi la incidència
o la combinació de varis tipus d'incidència.
Causes

Han estat classificades les possibles causes per les que es
pugui produir la incidència:
Efecte del subsòl
Defecte de projecte
Defecte d'execució
Defecte del material
Presència d'humitat
Efecte tèrmic / Incendi

Manca manteniment
Envelliment
Anterior a normativa
Defecte de la instal·lació
Ús inadequat
Altres

També poden contenir un comentari que aclareixi la causa de
la incidència o la combinació de varis tipus de causa.
Qualificació de la
urgència

En funció de la urgència amb que calgui realitzar l'actuació,
s'han classificat en:
- Immediates (a realitzar en un termini màxim d'un any)
- Programables (a realitzar en un termini d'entre 2 i 5 anys,
definit el període per cadascuna d'elles)
- De millora diferida: són actuacions que no comporten risc
davant la seguretat d'usuaris ni de personal i que la seva
realització pot generar millores quant a confort,
seguretat, estalvi energètic, etc..
També poden contenir un comentari que aclareixi la definició
de la rapidesa amb que caldria actuar, ja sigui mitjançant la
reparació i/o la presa de mesures de precaució per evitar riscos
de cara als usuaris i al personal de l'equipament, mentre no es
dugui a terme la reparació, ja sigui provisional o definitiva.
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Amidament

En general, les partides s’han definit estimant l’abast de
l’actuació. En algun cas caldrà fer un pressupost detallat,
projecte i/o estudi més acurat per quantificar la intervenció.

Partida d'obra

Estimació de la intervenció a realitzar. Una vegada
s'enderroqui, sanegi, desmunti, es visualitzin els equips o
sistemes de forma més detallada, segons sigui el cas, es podrà
arribar a fixar el tipus de reparació a dur a terme de forma molt
més apropiada i detallada.

Cost (PEC)
Estimació econòmica de la intervenció a realitzar tenint en
compte que en molts casos, la mà d'obra de la reparació podria
correspondre a personal de la Brigada municipal, i per tant, no
s'ha inclòs aquest import en la valoració.
Observacions

Aclariments sobre les actuacions a realitzar que poden fer
referència al seu cost, a la definició de la partida o a la
vinculació de l'actuació amb d'altres operacions. En algun cas
ha estat especificat, per exemple, si la intervenció ja està
prevista en el pressupost municipal actual, i per tant no ha estat
valorada.

Mà d’obra

Definició de la mà d’obra recomanable per la intervenció a
realitzar, ja sigui el personal propi o bé una empresa externa.

Tipus d'intervenció

Han esta definides de forma genèrica,
diferents tipus
d'intervenció:
- Instrument tècnic: inspeccions preliminars, estudis,
pressupostos, projectes, diagnosi estructural, estudi de la
instal·lació elèctrica per part d’un Organisme de Control
Autoritzat - OCA, etc.
- Mesures de prevenció (inclou col·locació de xarxes de
protecció, apuntalaments, col·locació de tanques per impedir el
pas d'usuaris, etc).
- Adequació a normativa. Adaptació a les condicions que indica
la normativa d’aplicació a l'equipament (Contracte de
manteniment, reposició de l'element, realització d’inspeccions,
etc.).
- Reparació
- Reposició

 Resum de les incidències detectades que doni una visió general sobre
l’estat en que es troba l’edifici.
 Valoració econòmica del manteniment correctiu: resum de pressupost
de les fitxes de manteniment correctiu agrupades per la prioritat de la
intervenció (PEC amb IVA inclòs).
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A l’annex IV es mostra un exemple de fitxa de manteniment correctiu.
e) MANTENIMENT PREVENTIU
 Anàlisi de l’estat actual de compliment de contractes de manteniment, i
de revisions i d’inspeccions periòdiques obligatòries. Indicant si hi ha
mancances, segons taula model de l’annex V. Caldrà indicar la
normativa específica que fa referència a l’obligatorietat i especificar les
inspeccions i revisions periòdiques obligatòries que s’han d’efectuar.
 Recull de la normativa de referència que obliga als manteniments i a
les inspeccions periòdiques.
 Proposta d’actuacions de manteniment preventiu: s’organitzaran de
forma endreçada i senzilla, en un calendari, les actuacions de
manteniment normatiu, així com les principals tasques sistemàtiques de
manteniment conductiu recomanades. Aquest calendari ha de permetre
establir unes pautes per iniciar-se en el manteniment preventiu dels
edificis. Caldrà particularitzar-ho per cada equipament en funció de les
característiques constructives i les instal·lacions que tingui l’equipament
i el personal que estigui al càrrec del manteniment en l’equipament (ex:
brigada, conserge, ...etc) (model a l’annex VI)
 Proposta de ronda de manteniment conductiu diària/setmanal
particularitzat per cada equipament (exemple a l’annex VII)
f) ESTRUCTURA DE LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT
 Anàlisi i diagnosi dels recursos humans i econòmics destinats al
manteniment. Inclourà com a mínim la descripció de l’estructura del
personal de manteniment, indicant les hores de treball i la formació.
 Proposta d’organigrama municipal per a la gestió del manteniment,
amb descripció funcional dels llocs de treball, proposta de circuit de les
ordres de treball i proposta de model d’ordre de treball.
g) AVALUACIÓ ECONÒMICA
 Anàlisi econòmica dels costos del darrer any en manteniment global
(personal, contractes, correctius, consumibles...)
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 Previsió de les despeses en manteniment, pels propers 5 anys,
incloent: despeses de personal propi, manteniment correctiu i
preventiu, estimació d’ inversions, reposicions, consumibles i recanvis.
(model annex VIII)
Manteniment correctiu: consistirà en aquells treballs, de les
diferents especialitats, necessaris per reparar les avaries
generades per diferents causes o bé adequar-les a la normativa
d'aplicació.
Manteniment preventiu: comprèn totes aquelles operacions
sistemàtiques planificades que permetin mantenir els nivells de
disponibilitat i funcionalitat de les instal·lacions, per assegurar la
continuïtat del servei i retardar, en el temps, el deteriorament
produït per l’ús, mantenint en tot moment el seu rendiment a
nivells similars a la posada en marxa de la instal·lació.
Caldrà determinar les hipòtesis de càlcul i com s’han determinat les
estimacions econòmiques de les diferents partides (distribució d’ hores de
personal propi, cost dels contractes de manteniment i de les inspeccions i
revisions periòdiques, etc).
h) INDICADORS
Per cada un dels edificis objecte del treball es calcularan i
s’explicaran els següents indicadors:
1

Despesa de manteniment preventiu sobre el total de
manteniment
Estat de conservació de l'equipament.
Fórmula de càlcul: despesa de manteniment preventiu / despesa
de
manteniment anual en percentatge.
Variables emprades: despesa de manteniment preventiu =
despesa anual del manteniment executat a intervals
predeterminats o d’acord amb uns criteris prescrits, i destinat a
reduir la probabilitat de fallada i la degradació de funcionament
d’un element.
Total despesa de manteniment = total import anual de la despesa
de manteniment
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2

Despesa de manteniment correctiu sobre el total de
manteniment
Estat de conservació de l'equipament.
Fórmula de càlcul: despesa de manteniment correctiu / despesa
de manteniment anual en percentatge.
Variables emprades: despesa de manteniment correctiu =
despesa anual del manteniment executat després del
reconeixement d’una avaria, i destinat a portar a un element a un
estat en el que pugui desenvolupar una funció requerida.
Total despesa de manteniment = total import anual de la despesa
de manteniment).

3

Cost d'empreses externes de manteniment entre la despesa
anual de manteniment
Especialització del manteniment.
Fórmula de càlcul: cost empreses externes manteniment /
despesa de manteniment anual en percentatge.
Variables emprades: cost empreses externes manteniment = cost
anual de les empreses especialistes en manteniment
contractades externament.
Total despesa de manteniment = total import anual de la despesa
de manteniment

4

Grau de compliment dels contractes i inspeccions
normatives relatives al manteniment
Gestió del manteniment.
Fórmula de càlcul: nombre de contractes i inspeccions de
manteniment actuals / nombre de contractes i inspeccions de
manteniment obligatòries en percentatge.
Variables emprades: nombre de contractes i inspeccions de
manteniment actuals.
Nombre de contractes i inspeccions de manteniment obligatòries
Si per una mateixa instal·lació hi ha més d’una revisió o inspecció,
es comptaren cadascuna d’elles.

5

Despesa de manteniment per superfície
Intensitat del manteniment.
Fórmula de càlcul: despesa de manteniment anual/superfície total
€/m2.
Variables emprades: total despesa de manteniment = total import
anual de la despesa de manteniment (preventiu, correctiu i legal).

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 484e3fbe8f2072390e27 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 13

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Servei d'Equipaments i Espai Públic

m2 espai total = total de m2 construïts (coberts i descoberts) +
total m2 exteriors (amb urbanització).
i) ANNEXES


3.2.

Recull dels plànols de distribució en planta, seccions, esquemes
d’instal·lacions...
CONTINGUT DEL DOCUMENT D’INFORMACIÓ BÀSICA

- Document d’informació bàsica per cada equipament analitzat que
inclogui:
•
•
•
•
•
•
•

Les dades generals de l’equipament
Resum d’actuacions de manteniment correctiu
Resum de pressupost de les actuacions de manteniment correctiu
Proposta d’organigrama per la gestió del manteniment
Taula d’estat dels contractes, revisions i inspeccions
Estimació pressupostària global
Indicadors

- Document d’informació bàsica resum de la totalitat d’equipaments:
Aquest document és la forma de presentar les dades més rellevants del Pla
inicial de manteniment dels equipaments municipals a la part promotora. Ha
de resumir les dades bàsiques del treball de forma breu i clara, pel conjunt
de tots els equipaments estudiats.
Aquest document contindrà explicacions clares i sintètiques, amb suport
gràfic, del contingut del treball.
El document, que s’imprimirà en format A3 horitzontal, s’imprimirà a doble
cara segons el manual d’estil del SEEP.
El seu contingut, que s’ajustarà en cada cas d’acord amb el Servei
d’Equipaments i Espai Públic, seguirà el següent esquema (es tindrà
sempre en compte el fet d’acarar planes amb contingut complementari, per
a millor comprensió del document):
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Plana 0
Plana 1

Plana 2
Plana 3

Plana 4
Plana 5

Plana 6
Plana 7 i 8
Plana 9

3.3

- Plànol de situació dels equipaments estudiats.
- Antecedents
- Objecte del treball
- Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) que s’ha
tingut en compte
- Manteniment correctiu. Descripció i definició de les
actuacions immediates, les programades i les millores
diferides.
- Resum de les despeses destinades a manteniment correctiu,
per edifici i any. Inclourà els edificis amb Plans de
manteniment o Plans inicials de manteniment redactats
prèviament a aquest treball.
- Manteniment preventiu: descripció i definició dels conceptes
de manteniment preventiu obligatori o normatiu, el recomanat,
consumibles i recanvis, inversió i reposició i inversió nova.
- Resum de les despeses previstes per a manteniment, per
edifici i any. Inclourà els edificis amb Plans de manteniment o
Plans inicials de manteniment redactats prèviament a aquest
treball.
- proposta d’organigrama municipal per la gestió de les ordres
de treball i les incidències.
- Indicadors: descripció del sistema de càlcul de cada
indicador i que ens aporta.
- Taula amb els indicadors de cada un dels equipaments.
Inclourà els edificis amb Plans de manteniment o Plans
inicials de manteniment redactats prèviament a aquest treball.

CONTINGUT DE LA BASE DE DADES O EL FULL DE CÀLCUL AMB
LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT I ELS COSTOS
Els arxius contindran la informació utilitzada per redactar l’avaluació
econòmica (punt g de la memòria del pla inicial de manteniment).
Hauran de contenir totes les actuacions previstes en els 5 anys de
planificació, tant en manteniment correctiu com en preventiu.
L’estructura serà clara i permetrà veure les dades per edifici, per any i
per tipus d’actuació.
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Incorporarà les dades referents els edificis objecte d’aquest treball i les
d’aquells que ja disposin de Pla de manteniment a l’inici de la redacció
del treball.
El format serà excel o accés o el programari lliure equivalent. Per utilitzar
un altra format caldrà validar prèviament que l’Ajuntament i el SEEP
poden accedir-hi.
Inclourà com a mínim el següent:

4

-

Manteniment correctiu per cada equipament, inclou totes les
actuacions previstes en els propers 5 anys i les millores diferides,
diferenciant-ho en immediates (1 any), programades (en 2,3,4,5
anys) i diferides;

-

Conjunt del manteniment correctiu, inclourà totes les actuacions
previstes en els propers anys i les millores diferides de tots els
equipaments diferenciant-ho en immediates (1 any), programades (en
2,3,4,5 anys) i diferides;

-

Pla de manteniment preventiu per equipament, inclou tant per
obra civil com per totes les instal·lacions de l’edifici, les tasques
obligatòries i recomanades per tal de realitzar un bon manteniment
preventiu de l’edifici.

-

Estimació de costos de manteniment global per equipament

-

Conjunt estimació de costos de manteniment global, que inclou el
resum de totes les despeses de tots els equipaments i la suma
global.

COMUNICACIÓ INTERNA PER LA IMPLANTACIÓ DEL PLA INICIAL DE
MANTENIMENT

Consisteix en difondre els resultats del treball a l’ajuntament per tal que l’ens
local iniciï la implantació del Pla Inicial de Manteniment als equipaments.
Aquesta difusió haurà de garantir que el personal responsable del manteniment
dels equipaments municipals i la seva gestió, coneix i entén el pla inicial de
manteniment redactat i té nocions bàsiques sobre com portar a terme el
manteniment preventiu dels edificis amb criteris d’eficiència energètica.
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Per fer-ho, s’establiran, d’acord amb l’ajuntament de nom de municipi i el
SEEP, el calendari
de la/les sessions i els organismes, entitats i/o
departaments implicats en el procés d’implantació.
El guió de les sessions serà el següent:
Destinataris:

Responsables i personal de manteniment i treballadors dels
equipaments municipals.

Objectius:

Assolir un coneixement general sobre el manteniment i
l’eficiència energètica dels edificis.
Obtenir eines per, a través de la gestió diària dels equipaments,
millorar-ne l’eficiència energètica i allargar-ne la vida útil en
condicions d’ús acceptables.

Programa:

Sessió 1: Introducció al manteniment i l’eficiència energètica
dels edificis
Aquesta sessió serà teòrica, es farà en un espai tipus aula i es
dirigirà a tots els implicats en la gestió del manteniment i
l’eficiència energètica dels equipaments municipals.
Conceptes generals:
-

Manteniment correctiu, normatiu i preventiu.
Eficiència energètica.
Marc normatiu. Contractes i inspeccions obligatòries.

El nostre cas, situació actual i proposta del pla inicial de
manteniment:
-

-

Explicació del Pla Inicial de manteniment: estructura
general i contingut i configuració dels arxius excel resum
de les instal·lacions municipals que formen part del
treball.
Organigrama del manteniment de l’Ajuntament.
Circuit de les ordres de treball.
Manteniment externalitzat: contractes vigents,
inspeccions obligatòries i recomanades.

Sessió 2: gestió diària del manteniment i l’eficiència
energètica
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Aquesta sessió serà pràctica, es farà en un dels edificis
municipals o en un de cada tipologia. Es dirigirà als treballadors
de l’edifici i als implicats en el manteniment i l’eficiència
energètica d’aquell equipament.
-

-

Estat de conservació de l’equipament: definició de les
prioritats d’actuació de manteniment correctiu en relació
al manteniment, seguretat i conservació del mateix.
Concepte de ronda de manteniment.
Idees i accions per estalviar energia en el meu edifici.

Aquest serà el contingut mínim a incloure en les sessions de comunicació
interna per la implantació del Pla inicial de manteniment. Es coordinarà amb
l’ajuntament la seva distribució i la possibilitat de fer-ho en una sola sessió.
Els tècnics redactors lliuraran el material de suport utilitzat per fer les sessions
de formació.

5

FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D’EXEMPLARS
1. Lliurament parcial del manteniment correctiu. Es lliurarà en format digital,
originals i pdfs, segons el “Manual d’estil” del SEEP.
2. Prelliurament. Es lliurarà en format digital, originals i pdfs, segons el
“Manual d’estil” del SEEP.
3. Lliurament definitiu. Es lliurarà:
a) Paper
o Una còpia del Pla inicial de manteniment dels equipaments
municipals (màxim dues còpies) en format DIN A4, lletra tipus
Arial 12, d’acord amb el Manual d’Estil del SEEP. Els plànols,
quan n’hi hagi, aniran doblegats en mida DIN A4. El pla inicial
de manteniment de cada un dels equipaments s’enquadernarà
de forma individual.
o

Una còpia del Document d’Informació Bàsica de cada
equipament i una còpia del Document d’Informació Bàsica
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resum (màxim dues còpies): format DIN A3 seguint el Manual
d’Estil del SEEP.
b) Digital: Es lliurarà digitalment en format digital originals i pdf amb
el contingut i les característiques especificades al “Manual d’estil”.
Els documents pdf aniran signats digitalment.
El suport informàtic que es lliuri per part de l’empresa
adjudicatària haurà de garantir la compatibilitat d’aplicatius i
programari que utilitza l’ajuntament, sobretot pel que fa a la base
de dades o full de càlcul amb la informació dels equipaments.

6

ALTRES
6.1 DOCUMENTACIÓ
TREBALL

QUE ES

LLIURARÀ AL

REDACTOR DEL

El SEEP facilitarà a l’adjudicatari la següent documentació, sempre que sigui
necessari:
•
•
•
•
•
•

Manual d’estil del SEEP
Fitxa manteniment correctiu. Exemple i contingut.
Model taula estat contractació, revisions i inspeccions
Model Pla de manteniment preventiu
Model ronda conductiu diària/setmanal
Model estimació de costos de manteniment
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7

ANNEX I. DADES ESPECÍFIQUES LOT 1

Informació municipal facilitada sobre els equipaments a incloure en el treball
Pla inicial de manteniment d’equipaments municipals per a l’ajuntament de
Palafolls:
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ID
1
2
3
4

Nom_Equipament
Ajuntament de Palafolls ‐ Registre i
Oficina Atenció al Ciutadà
CAP de Palafolls
Biblioteca Enric Miralles
Àrea d'atenció a les persones /
promoció econòmica

Centre Cívic‐Vestidors "Cim de
Miralles"
6 Escola de música i dansa EMMiD
5

Ús

Superfície
construida

Data construcció
aproximada

Adreça

Ajuntament

981,84

1701

Atenció sanitària
Biblioteca
Serveis socials i promoció
econòmica

621,80
697,51

1985, ampliació 2008
2008

317,32

1998

carrer Francesc Macià, 1, 1er pis

503,67

2010

avinguda Flors, s/n

961,34

2002

plaça Fòrum Palatiolo, 3

2.362,14

1980

carrer Sant Lluís, 1

Centre civic i vestidors per
zona esportiva annex
Escola de música

Magatzem brigada municipal,
El Forroll‐PCAM (Palafolls Centre d'Art i
Radio Palafolls i actes
7
Media)
culturals

plaça Major, 11
carrer Sindicat, 19
carrer Camí del Roig, 37

8 Teatre

Teatre

806,54

1956

carrer Francesc Macià, 1 ‐ B

9 Local d'entitats

Centre per les entitats del
municipi

302,82

1986

plaça Fòrum Palatiolo, 1

Local social

564,09

1956

carrer Sant Genís, 24‐B

Local social

204,92

1956

carrer Sant Genís, 26

172,56
3.710,38
3.128,01

1998
2000
2005

carrer Camí del castell, 135
rambla Les Ferreries, 29
carrer Francesc Ferrer i Guàrdia,

10

Local social Sant Genís de Palafolls
(antiga escola pública)

Local annex a local social Sant Genís de
Palafolls
12 Local social Mas Carbó
13 Escola les Ferreries
14 Escola Mas Prats
11

Local social
Escola infantil i primària
Escola infantil i primària
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Llar d'infants
Pavelló poliesportiu
Pavelló poliesportiu i pista
atletisme

568,41
1.824,09

2004
1991

1
carrer Camí d'en Baltasar, 49
carrer Ramon Turró, 56

1.323,73

1986

avinguda Mar, s/n

18 Palastàdium Lluís Moner

Camp de futbol

1.440,70

1986

carrer Roig i Jalpí, 30

19 Piscina municipal

Piscina

737,25

1994

Travessera Esplanes, 18

20 Policia Local i Jutjat de pau

Policia Local i Jutjat de pau

424,57

1986

plaça Fòrum Palatiolo, 2

21 Masia Can Batlle
22 Local de Joves ‐ Can Batlle
23 Casal del jubilat i pensionistes

Centre social pels joves
Centre social pels joves
Casal d'avis

394,50
440,59
895,12

1940
2010
1994

carrer Les Vilanes, 5
carrer Les Vilanes, 5‐B
carrer Mas Pinell, 51‐B

23 Centre Respir

Centre de dia (és a la planta
primera del casal d'avis)

286,65

2005

carrer Pompeu Fabra, 14

24 Can Florenci

Casal de la dona

508,31

1940

carrer Sindicat, 7

25 Molí d'en Puigverd

Socio cultural

920,01

1940

carrer Gorg del Molí d'en
Puigverd, 51

26 Cementiri

Cementiri

1.013,94

1930

camí Sant Genís de Palafolls a
les Ferreries, s/n

15 Llar d'infants municipal ‐ Palafollets
16 El Palauet ‐Pavelló esportiu
17 Figuerassa Arena
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ANNEX II. DADES ESPECÍFIQUES LOT 2

Informació municipal facilitada sobre els equipaments a incloure en el treball
Pla inicial de manteniment d’equipaments municipals per a l’ajuntament de Sant
Joan Despí:

Núm.

EQUIPAMENT/
DEPENDENCIA

1

AJUNTAMENT

2

CAN NEGRE

3

CAN TUSQUETS
CASAL GENT
GRAN ELS
CIRERERS
CENTRE CIVIC
ANTONI GAUDI

4
5

6
7

8

9

10
11
12

CENTRE CIVIC
LES PLANES
CENTRE CIVIC
SANT PANCRAÇ
CENTRE CIVIC
TORREBLANCA
CENTRE
CULTURAL
MERCE
RODOREDA
CENTRE
CULTURAL
MIQUEL MARTI
I POL
MERCAT BARRI
CENTRE
MERCAT LES

ADREÇA
Camí del
Mig, 9
Plaça
Catalunya, 1
Avinguda
Barcelona,
41
Sant
Francesc de
sales, 1
Plaça Estatu,
5
Carrer John
F. Kennedy,
4
Passeig
Canal, 1

BARRI

Centre

1900

Centre

1900

Polígon
Industrial

1900

Avinguda
Barcelona,
41
Carrer del
Mercat, 1
Carrer John

1998

484,00
913,59

2008

2.541,25

Les Planes
Residencial
Sant Joan

2019

1.487,64

2002

552,90

Les Planes

1995

1.495,24

1995

1.211,13

2004

1.292,00

Centre

2009

3.988,00

Les Planes

1985

4.654,59

Centre
Les Planes

1930
1975

426,00
3.836,70

Centre
Pla del
Carrer Rubio Vent‐
i Tudurí, 5
Torreblanca

Carrer
Major, 69

ANY DE
REMODELACIÓ
SUPERFICIE
CONSTRUCCIÓ
INTEGRAL
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PLANES

13

14
15

PROMOCIÓ
ECONOMICA

CASA ROVIRA
TORRE DE LA
CREU

F. Kennedy,
2
Carrer John
F. Kennedy,
8
Les Planes
Carrer Jacint
verdaguer,
27
Centre
Passeig
Canalies, 14 Centre

1970

1.545,00

1927

444,00

1919

650,00
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ANNEX III. DADES ESPECÍFIQUES LOT 3

Informació municipal facilitada sobre els equipaments a incloure en el treball
Pla inicial de manteniment d’equipaments municipals per a l’ajuntament
d’Ullastrell:

Núm Equipament
Casal
1 Cultural

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Escola Vella
Escola Nova
Ajuntament
Piscina
municipal

Suferfície m2

Data

Reformes

Ús equipament

1487

1989

2021

Cultural

1762
5754

2000

2018

Comercia/Residencial

2011

No

444

1900

1987

Educatiu
Administració

491

1974

1986/2006

Esportiu

Punt Verd

1022,7

2019

No

Industrial

Llar d'infants
Magatzem
municipal
Edifici
Progrés

12350

2005

No

Educatiu

149

2000

No

Industrial

494

1930

2021

Cultural/ Comercial

1115

1979

2002

Esportiu

566,4

1994

2001

Esportiu

4891

1977

No

Esportiu

Pista
Poliesportiva
Zona
Esportiva de
Ca n'Amat
Camp de
fútbol
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10 ANNEX IV. FITXA MANTENIMENT CORRECTIU. EXEMPLE I CONTINGUT
MÍNIM.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 484e3fbe8f2072390e27 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 26

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Servei d'Equipaments i Espai Públic

11 ANNEX V. MODEL TAULA ESTAT CONTRACTACIÓ, REVISIONS I
INSPECCIONS PERIÒDIQUES
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12 Annex VI. MODEL PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU
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13. Annex VII. MODEL RONDA DE MANTENIMENT DIÀRIA/SETMANAL
RONDA DE MANTENIMENT DIÀRIA/SETMANAL
DE L’ARXIU MUNICIPAL
Responsable:

Dia:

INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA
 Inspecció visual d’aixetes i aparells sanitaris buscant
possibles fuites

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
 Comprovar posició d’interruptors dels quadres
elèctrics
 Comprovar que no hi ha punts de la instal·lació
sobrecarregats
 Comprovar funcionament correcte de l’enllumenat
convencional

INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
 Comprovar funcionament correcte d’unitats split i
multisplit
 Comprovar si hi ha alarmes actives al panell de
control de les màquines
 Comprovar estat de reixetes i difusors

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
 Comprovar que els extintors són al seu lloc i a l’abast
i la visibilitat dels rètols
 Comprovar l’estat de les boques d’incendis i visibilitat
dels rètols
 Estanquitat de la xarxa d’aigua PCI
 Comprovar que no hi ha alarmes actives a la
centraleta contra incendis
 Comprovar funcionament correcte de l’enllumenat
d’emergència

INSTAL·LACIÓ SEGURETAT
 Comprovar que no hi ha objectes que obstaculitzen el
camp dels detectors
 Comprovar que no hi ha alarmes activades en el
teclat de control
 Comprovar que no hi ha objectes que obstaculitzen el
camp de les càmeres
 Comprovar funcionament correcte de vídeo gravador

ESPAIS INTERIORS
 Revisió visual de revestiments (localitzar taques
d’humitat)
 Revisió visual de paviments
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 Revisió visual i comprovació del funcionament de les
fusteries

CONSUMS (SETMANALMENT)
 Cada dilluns anotar la lectura del comptador d’aigua
 Cada dilluns anotar la lectura del comptador
d’electricitat

Observacions
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14. Annex VIII. MODEL ESTIMACIÓ COSTOS DE MANTENIMENT
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2021/0011132
Bases
Plec prescripcions tècniques concurs Pla inicial manteniment equipaments
Palafolls Sant Joan Despí i Ullastrell

Signatures
Signatari
Patricia Gaspa Gamundi (TCAT)

Acte
Signa

Data acte
02/07/2021 11:29

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
484e3fbe8f2072390e27

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat
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