PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I
CONTROL DE LA LEGIONELOS.SI EN ELS EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
DE MASQUEFA
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis de prevenció i control de la legionel·losi en les
instal·lacions municipals afectades per la normativa aplicable vigent (Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol;
Decret 352/2004, de 27 de juliol; Reial Decret 830/2010, de 25 juny), amb la finalitat de la protecció de la
salut amb l’àmbit de sanitat ambiental en els edificis, dependències i equipaments municipals.
Les actuacions inclouen actualització i/o elaboració del Pla d’autocontrol i llibre de registre, revisions, les
neteges i desinfeccions i les analítiques. I també inclouen el control documental del programa
d’autocontrol i del llibre de registre, i les inspeccions periòdiques obligatòries amb una ECA, en cas que
escaigui.
L’objecte del contracte té la corresponent classificació codi CPV:
a) 71620000-0 – Serveis d’anàlisis.
b) 90920000-2 – Serveis d’higienització d’instal·lacions.
c) 90922000-6 – Serveis de control de plagues.

2. AMBIT D’APLICACIÓ DEL CONTRACTE
L’àmbit d’aplicació dels serveis, objecte d’aquest contracte, està constituït per a tots aquells centres,
edificis i equipaments, fonts ornamentals, vehicles, instal·lacions de reg en els quals la competència en el
seu manteniment correspon a l’Ajuntament de Masquefa i poden ser susceptibles de convertir-se en focus
de propagació de legionel.la (l’annex 1).
Tanmateix, la relació dels edificis i instal·lacions municipals no té un caràcter fix ni limitatiu i podrà
modificar-se durant la vigència del contracte amb canvis en la seva tipologia de risc, la incorporació d’altres
o la supressió dels existents.
D’acord s’indica en l’article 2 del Decret 352/2004, de 27 de juliol, l’àmbit d’aplicació serien les següents
instal·lacions:
 Instal·lacions d’alt risc:
 Instal·lacions de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
 Instal·lacions de centrals humidificadores industrials que generen aerosols.
 Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn.
 Instal·lacions termals.
 Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació, amb raigs d'alta velocitat
o injecció d'aire.
 Instal·lacions de baix risc:
 Humectadors.
 Sistemes d'aigua calenta sanitària (ACS) amb dutxes i sense circuit de retorn.
 Sistemes d'aigua contra incendis.




Fonts ornamentals.
Sistemes de reg per aspersió en instal·lacions municipals.

2. MARC NORMATIU
En les prestacions del present contracte, s'aplicaran com a mínim les reglamentacions del llistat següent,
que no té caràcter limitador:









Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la
prevenció i el control de la legionel·losi.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la
prevenció i el control de la legionel·losi.
Guia tècnica paer la prevenció i control de la legionel·losis en instal·lacions. Atès que deriva del RD
865/2003, no només és una referència sinó que és d'obligat compliment.
Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als
edificis. (RITE)
Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. (CTE)
UNE 10030/2017.Prevenció i control de la proliferació i disseminació de la Legionel·la en
instal·lacions .
Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
Real Decreto 830/2010, de 25 de juny, per el que s’estableix la normativa reguladora de la
capacitació per realitzar tractaments amb biocides. Aquesta norma modifica l’article 13 del Real
Decreto 865/2003.

En qualsevol cas s'ajustaran a totes aquelles normatives que li siguin d'aplicació en raó de la matèria
afectada.

3. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI
3.1.

Requeriments de l'empresa adjudicatària

L'empresa haurà d'estar inscrita al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) en la subclau
de tractaments a tercers per a la prevenció i control de legionel·losi (article 11 del Decret 352/2004).
L’empresa emetrà, en el termini màxim d’un (1) mes a comptar a partir de l’endemà de la signatura del
contracte, haurà d’entregar un informe diagnòstic de la situació de les instal·lacions i equipaments objecte
del contracte, amb una relació de riscos possibles i amb indicació, si cal, de les actuacions de correcció
necessàries en cada cas, per a la seva adaptació a la normativa vigent.
Els productes biocides utilitzats han d’estar inscrits al Registre General de Biocides del Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat com a productes autoritzats per aquest ús. Els desinfectants per al tractament de
de l’aigua de consum humà han de complir el que demana la ORDEN SSI/304/2013 de 19 de febrer, sobre
substàncies per al tractament de l’aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà.

El laboratori d’anàlisi de les mostres ha d’estar registrat com a Laboratori de Salut Pública adscrit a
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). S’haurà d’acreditar la inscripció al registre.
3.2.

Mitjans personals

El Personal que l’empresa adscrigui a les tasques de control, estarà qualificat per a desenvolupar aquestes
feines de conformitat amb la normativa i legislació vigent, i haurà rebut els cursos de capacitació
homologats de conformitat amb els art. 8, 9 i 10 del Decret 352/2004, de 27 de juliol i el RD 830/2010, de
25 de juny en els aspectes modificats o complementaris.
El contractista disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del contracte i complirà amb
els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els hi siguin d’aplicació, el personal disposarà dels
mitjans de protecció personal previstos en la normativa vigent.
L’empresa contractista ha de tenir la figura d’un Responsable Tècnic que serà el responsable del diagnòstic
de la situació, de la planificació, realització i avaluació dels tractaments, supervisió dels possibles riscos dels
mateixos i definir les mesures necessàries per adoptar de protecció personal i del medi. I aquest haurà
d’estar acreditat segons la normativa d’aplicació.
El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:
 Tota la normativa referent a seguretat i salut i prevenció de riscos laborals. Especialment, l’empresa
haurà de fer complir la normativa de seguretat i tenir especial cura amb els espais confinats.
 Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en
general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
 Tots els operaris que estiguin realitzant treballs en els equipaments municipals han d'anar amb
uniformes que permetin una ràpida i clara identificació.
 El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema
que es plantegi al respecte.
 Estricta neteja de tots els equips, vehicles i materials emprats en el contracte.
3.3.

Mitjans tècnics

L’adjudicatari disposarà de tots els mitjans tècnics necessaris per l’execució del servei (vehicles, eines,
maquinària, instrumentació, recanvis, etc.), així com els equips de protecció personal i d’elements de
protecció i senyalització per evitar accidents durant l’execució dels treballs.
L’empresa contractada es farà càrrec del subministrament de tots els productes (biocides, antiincrustants,
anticorrosius, productes de desinfecció, etc.), materials necessaris per a la bona execució del contracte,
cost inclòs en el contracte.
3.4.

Horari del servei

Els treballs es realitzaran sense interferir en l’activitat pròpia de l’equipament. Quan el compliment
d’aquesta condició ho requereixi, es podrà exigir a l’adjudicatari la realització de treballs fora de l’horari
laboral de l'equipament corresponent, sense cost per l’Ajuntament.
3.5.

Condicions del servei

El contingut del serveis a prestar de forma general constarà com a mínim dels aspectes següents:
a) Instal·lacions d’alt risc. Elaboració/actualització i aplicació d’un Pla d’Autocontrol per a cada instal·lació,
d’acord amb les determinacions de la normativa aplicable vigent. Aquest Pla inclourà els continguts i
programes de manteniment higiènic-sanitari que estableix l'article 6.2 i 6.3 del Decret 352/2004, de
manera general:
 Plànol de cada instal·lació (de tots eles elements d’AFCH i ACS).
 Programa de manteniment.
 Programa de tractament de l'aigua que n'asseguri la seva qualitat.
 Programa de neteja i desinfecció preventiva i en continu de tota la instal·lació per assegurar
que funciona en condicions de seguretat.
 Implementació d'un registre de les activitats de manteniment de cada instal·lació.
b) Instal·lacions de baix risc. Elaboració/actualització i aplicació d’un Pla d’Autocontrol, d’acord amb les
determinacions de la normativa aplicable vigent. Aquest Pla inclourà els continguts i programes de
manteniment higiènic-sanitari que estableix l'article 6.4 del Decret 352/2004.
c) Revisió mensual de totes les instal·lacions d’acord a la normativa vigent (Reial Decret 865/2003, de 4 de
juliol; Decret 352/2004, de 27 de juliol). Actualització del llibre de Registre de la instal·lació i revisió
general d’aquesta.
d) Els controls analítics d’acord indica l’article 6.5 es durant a terme amb la periodicitat mínima i forma
que indica el RD 865/2003, del 4 de juliol.
e) Els registres d’operacions de manteniment higiènic-sanitari, neteja i desinfecció es realitzaran com a
mínim con s’indica en l’article 7 del Decret 352/2004.
3.6.

Assistència tècnica per les inspeccions periòdiques obligatòries amb un ECA

Durant el tercer trimestre del 2025 el contractista programarà les inspeccions obligatòries que han de
passar les instal·lacions d'alt risc segons el que prescriu el Decret 352/2004.
L’adjudicatari encarregarà al seu càrrec les inspeccions a un Entitat de Control Autoritzat (ECA) i coordinarà
i realitzarà l'assistència tècnica de les inspeccions que inclourà els següents treballs:
 Coordinar amb l'inspector de la ECA el calendari anual de les inspeccions.
 Preparació prèvia de la documentació abans de la inspecció (llibre registre revisions amb tota la
documentació del programa de manteniment higienicosanitari,...)
 Acompanyament del tècnic de la ECA durant la inspecció.
 Valoració tècnica i econòmica de les deficiències detectades durant la inspecció.
 Comunicació a la ECA de les esmenes realitzades o de sol·licitud de pròrroga en el termini
d'esmenes.
Com s'ha indicat, quan en una inspecció apareguin deficiències a esmenar, el contractista presentarà
proposta tècnica i econòmica que només realitzarà si s'aprova per part de l’Ajuntament el manteniment
correctiu.
3.7.

Supervisió tècnica i registre documental de les operacions de revisió i manteniment

Aquelles operacions del programa d'autocontrol que s'han de realitzar amb molta freqüència i que no
requereixen d'operaris qualificats, seran realitzades pel personal propi del centre, o aquells que designi
l’Ajuntament, i caldrà crear un protocol de control i supervisió tècnica, per part de l’adjudicatari.

A l’apartat 7 s'indica quines operacions són les que es realitzaran amb personal propi i amb quina
periodicitat.
L'empresa adjudicatària haurà de presentar un protocol de seguiment i supervisió que serà mensual per a
les instal·lacions d'alt risc i semestral per a les operacions de baix risc.
El seguiment tindrà les següents funcions:
 Instrucció del personal propi en les operacions que hauran de realitzar.
 Visita periòdica per fer seguiment operacions i anotacions en els fulls de registre.
 Mostra de contrast en medició temperatura i clor lliure.
3.8.

Assessorament

L’empresa adjudicatària haurà d’assessorar de manera continuada en matèria de prevenció i control de la
legionel·losi que inclogui l’actualització dels programes i registres als possibles canvis normatius que es
puguin produir mentre duri la relació contractual així com resoldre els dubtes que puguin sorgir al personal
de l’ajuntament que hagi de realitzar les tasques de manteniment higienicosanitari.
L’adjudicatari davant la detecció de desviacions o deficiències a les instal·lacions, estructurals i de
manteniment, haurà d’indicar les mesures correctores que s’hagin d’adoptar, i en cas necessari fer la
proposta econòmica, d’acord als preus unitaris ofertats.
L’adjudicatari haurà implementar un pla de formació al personal de l’Ajuntament responsable del
manteniment dels edificis i instal·lacions amb la finalitat que puguin dur a terme amb garantia les tasques
previstes al programa de manteniment higienicosanitari i mantenir al dia el llibre de registre previst a
aquests efectes per aquelles actuacions amb freqüència diària i setmanal.
El pla de formació per al personal de l’Ajuntament encarregat de les instal·lacions, mínim haurà de
d’incloure els conceptes teòrics i pràctics del mateix. La formació teòrica es desenvoluparà a dependències
de l’Ajuntament, i les pràctiques a les instal·lacions corresponents. Es posarà especial èmfasi a les mesures
de prevenció i control de riscos laborals a la manipulació dels productes i instal·lacions. La durada del plans
de formació teòric i pràctic serà com a mínim, de 3 hores. A banda de que s’ofertin les millores respecte
aquests concepte.
3.9.

Control i seguiment del contracte





L’empresa adjudicatària executarà tots els serveis en coordinació amb els serveis tècnics
municipals, i garantirà en tot moment, una comunicació fluida entre l’empresa i l’Ajuntament.
Per tal de garantir la comunicació i poder atendre les urgències, l’adjudicatari disposarà d’una
adreça de correu electrònic i d’una línia telefònica amb un servei d’atenció telefònica disponible 24
hores diàries tots els dies de l’any, inclosos caps de setmana i festius.
Atendrà els avisos d’avaria o de desviació dels paràmetres de control en un termini màxim de 24
hores a comptar des de l’hora que el personal municipal acrediti que ha comunicat l’avís.
L’adjudicatari posarà a disposició de l’Ajuntament la informació i/o documentació que aquest
cregui necessària per verificar el correcte compliment del contracte de serveis.




3.10.

Cada any, es lliurarà a l’Ajuntament una memòria de les actuacions realitzades, que recollirà el pla
d’actuació, els certificats, informes i resultats, les anomalies o deficiències detectades i les
propostes de millora.
Es celebrarà com a mínim una reunió anual en la qual els responsable de l’empresa presentaran
una memòria de totes les actuacions realitzades així com les propostes de millora a aplicar.
Actuacions en cas detecció legionel·losi

En cas de detecció d’un brot de legionel·losi en alguna de les instal·lacions, l’empresa adjudicatària
immediatament haurà de procedir a realitzar els tractaments com a mínim el de l’ Annex 3 apartat C.
Neteja i desinfecció en cas de brot de legionel·losi, del RD 865/2003, aquest tractament hauran de ser
verificats mitjançant els controls analítics posteriors pertinents amb resultat negatiu.
L’adjudicatari es compromet a realitzar els tractaments químics o de xoc (neteja i desinfecció) no
programats que siguin necessaris, quan les circumstàncies així ho requereixin. :
1.- En cas d’un positiu en legionel·la en alguna instal·lació, equipament, altres; s’haurà de procedir a
la neteja i desinfecció de xoc i a un nou control analític aproximadament als 15 dies fins a obtenir
els resultats correctes.
2.- En cas d’un brot de legionel·losi , o en qualsevol altre situació extraordinària o excepcional,
s’haurà de procedir a la neteja i desinfecció d’acord normativa.
Aquestes actuacions s’haurà de presentar certificats conforme s’han realitza i d’acords amb el preus
unitaris establerts al plec.
4. PLA D’AUTOCONTROL
4.1.

S’elaborarà o actualitzarà el programa d’autocontrol, que s’hagi de portar a terme en cadascuna de
les instal·lacions. El Pla s’elaborarà d’acord amb la normativa aplicable vigent (Reial Decret
865/2003, de 4 de juliol; Decret 352/2004, de 27 de juliol; Reial Decret 830/2010, de 25 juny).

4.2.

Al pla d’autocontrol s’analitzaran les diferents instal·lacions, els punts i paràmetres crítics de
control, els paràmetres a mesurar, els procediments a seguir i la periodicitat de les mateixes. Es
realitzarà el diagrama hidràulic i el flux de cada instal·lació, s’inclouran els productes a utilitzar a
cada cas, les verificacions periòdiques de la instal·lació, les mesures de precaució a prendre a la
realització de l’autocontrol.

4.3.

S’inclourà a cada Llibre de Registre la normativa vigent per la qual es regeix aquest pla
d’Autocontrol.

4.4.

S’elaborarà/actualitzarà els Llibres de Registre de cadascuna de les instal·lacions. Al llibre de
Registre s’inclouran les recomanacions d’actuacions que s’han de realitzar a les instal·lacions, la
periodicitat de les mateixes, els resultats obtinguts i les dates de parades i engegades tècniques de
la instal·lació, les fitxes a emplenar d’acord als punts i paràmetres de control i altres actuacions i
informació rellevant de la instal·lació.

5. PROGRAMA DE NETEJA I DESINFECCIÓ

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

Es realitzarà les tasques de Neteja i Desinfecció de cadascuna de les instal·lacions referides en el
present plec, d’acord amb els protocols i recomanacions establerts al Reial Decret 865/2003 i a les
guies tècniques editades per l’autoritat competent. (Mínim amb les freqüències que s’indica en
l’apartat 7 d’aquest plec)
Tots els productes utilitzats hauran d’estar autoritzats i homologats per aquesta finalitat i hauran
de ser aptes per a l’aigua de consum humà. Els fulls de seguretat dels productes s’inclouran en els
llibres de registre i estarà a disposició de qualsevol persona interessada.
Per raó de funcionament dels centres i/o organització interna, els Serveis Tècnics Municipals
podran decidir la data en que es durà a terme el tractament, previ consens amb l’empresa
adjudicatària.
Quan s’executin les neteges i desinfeccions, l’empresa adjudicatària serà la responsable de fer els
advertiments necessaris, amb coordinació dels responsables del centre, per evitar que ningú pugi
fer ús de la instal·lació que està sent tractada o desinfectada. La realització d’aquest procediment
es farà d’acord amb el responsable del servei i els responsables de cada centre, procurant la
mínima afectació a les Instal·lacions i els seus usuaris.
La Neteja i Desinfecció es realitzarà mínim un cop a l’any a cada instal·lació, o segons normativa.
S’implementarà el protocol de neteja i desinfecció d’acord a la normativa vigent, RD 865/2003
Annex 3, tractament químic.
Es recolliran mostres d’acord a l’annex Nº 6 del RD 865/2003 de cada acumulador i als diferents
punts del sistema de distribució per a la seva posterior anàlisi fisicoquímica i detecció i recompte de
Legionel·la. Les mostres es prendran al cap de 15 a 20 dies de realitzades les neteges i desinfeccions
de cada instal·lació. Els resultats de les anàlisis seran comunicats d’immediat als responsables de la
instal·lació, i als serveis territorials de l’Ajuntament, i s’inclouran al llibre de registre de la
instal·lació.
S’emetrà un certificat de les neteges i desinfeccions realitzades a cadascuna de les instal·lacions,
haurà d’ajustar-se al model normatiu (annex 2 del RD 865 de 2003), informant de tots els camps
inclosos en la normativa. Haurà de reflectir, de forma inequívoca, el procediment seguit durant la
neteja i desinfecció de la instal·lació concretant dipòsits, acumuladors, canonades de distribució i
punts finals de la instal·lació concreta a què fa referència el certificat. En cas que alguns trams de
canonada, dipòsits, acumuladors o punts finals de consum no s’hagin pogut netejar i desinfectar, en
el certificat de neteja i desinfecció caldrà identificar-los clarament.

6. CONTROL ANALÍTIC
La prestació també inclou la presa de mostres d'aigua dels punts representatius que es realitzarà segons les
periodicitats mínimes establertes al decret i aproximadament 15 dies després de realitzar la neteja i
desinfecció de la instal·lació.
Les mostres que s’agafin, es realitzaran en recipients estèrils i seran transportades al laboratori d’immediat
per a la seva anàlisi. I s’analitzaran a un laboratori autoritzat i d’acord amb la normativa d’aplicació.
De forma normalitzada el nombre de d’anàlisi en les instal·lacions d’alt risc es prendrà els criteris de la UNE
i les de baix risc d’acord el criteri de la Guia tècnica.
Els resultats de les anàlisis a banda de la còpia que cal incloure al llibre de registre de cada instal·lació
caldrà entrar per registre electrònic de l’Ajuntament en un termini màxim de 10 dies de la seva realització .
7. OPERACIONS DE MANTENIMENT, NETEJA I DESINFECCIÓ I CONTROLS ANALÍTICS

L’adjudicatària ha d’elaborar els programes de manteniment higiènic-sanitari de les instal·lacions, els quals
han de ser adequats a les seves característiques i han d’incloure els diferents aspectes establerts a la
normativa vigent aplicable.
L’empresa adjudicatària ha de realitzar les operacions de manteniment higiènic-sanitari que ha d’incloure la
revisió de totes les parts de la instal·lació per assegurar el seu correcte funcionament. Aquestes actuacions
de manteniment que s’han de dur a terme, s’estableixen a la següent taula de forma general per qualsevol
instal·lació:
Operacions de Prevenció i
control legionel·losi

Anual

Revisió
general
de
funcionament de la instal·lació

x

(1)

Revisió d’elements
instal·lació

x

(1)

de

la

Revisar estat de conservació i
neteja dels acumuladors

Trimestral

Mensual

Setmanal

Diari

x

Responsable

(1)

Inspecció rotatòria dels punts
terminals de la xarxa

x

(1)

Purga de vàlvules de drenatge
de les canonades de l’aigua
calenta

x

(1)

Temperatura controlada en
mostra representativa d’aixetes
i dutxes de l’aigua calenta

x

(1)

Purga fons dels acumuladors

x

x

(1) (2)

Obrir aixetes i dutxes que no
s’utilitzin habitualment

x

(2)

Control de clor aixeta

x

(2)

Comprovació de la temperatura
dels acumuladors (<60ºC)

x

(2)

Neteja i desinfecció completa
de la instal·lació

x

(1)

Controls analítics mínim

x

(1)

(1) Operacions a realitzar per l'empresa adjudicatària amb personal qualificat amb formació específica en legionel·la.
(2) Operacions a realitzar per part del personal propi del centre, però que requeriran supervisió de l'empresa adjudicatària i
control documental.

Posteriorment, per a cada instal·lació, caldrà realitzar un pla de control per complir amb els requeriments i
adaptar-los a les casuístiques de cada instal·lació.

8. GESTIÓ DE RESIDUS
Les empreses adjudicatàries gestionaran de forma selectiva tots els materials i residus dels treballs fets,
disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a un gestor
autoritzat, complint amb la normativa vigent, considerada inclosa aquesta operació en el preu ofertat, sigui
quina sigui la quantitat i l'origen dels mateixos.
En cap cas es podran deixar emmagatzemats residus de cap tipus en les dependències municipals, aquests
hauran de ser retirats pels treballadors de l’empresa adjudicatària just en el moment de finalitzar els
treballs.

ANNEX I. INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

Codi

Instal·lació

Direcció

1 Piscina l'Alzinar +reg

Plaça Josep Maria Vila

2 Pavelló 1

C/ Rogelio Rojo,17

3 Pavelló 2
4 CEM + reg
5 Camp de Futbol + reg

C/ La Pau, S/N
C/ La Pau, S/N- Camí
de St Llorenç

6 Llar d'infants Baldufa

C/ Rogelio Rojo, 17

7 Escola Turó

C/ Santa Clara, 30

8 Centre de dia

Ptge. Montserrat, 1

9 Casal d'avis

C/ Les Escoles

10 Policia municipal

C/ Sant Antoni, 4

11 Protecció Civil

C/ Sant Antoni, 39

12 Cap Beguda

Pl. Església 5 Local A

13 Petanca
Màquina netejadora
14 de neteja viària

C/ Concepció, 26-28

15 Ajuntament
Edifici Serv.
16 Territorials
Zona enjardinada del
17 CTC

C/Major, 93

18 Biblioteca reg

C/ Rogelio Rojo, 5

19 Parc l'Escorxador

C/ Escorxador

20 Rotonda C/ Serralet
21 Parc de l'aigua
22 Font de l'Estany

C/ Doctor Jové, 4
C/ Rogelio Rojo, 5

ANNEX II. INSTAL.LACIONS MUNICIPALS
Equipaments esportius
Instal·lació

Punts finals

1 Piscina l'Alzinar

2 Pavelló 1

3 Pavelló 2

Acumulador

Núm. anàlisis
min.

Observacions

10 1 (300l)

si

AFCH; directa de companyia, caldera de gas
calefacció + ACS amb terme acumulador i
4 retorn

18+8 1 (1000l)

si

AFCH; directa de companyia, caldera de gas
4 per ACS amb acumulador i retorn

18+8 1 (1000l)

si

AFCH; directa de companyia, caldera de gas
calefacció + ACS amb termoacumulador i
4 retorn

2 (2000l)

si

3 calderes de biomassa té 2 circuits ACS, AFCH;
10 directa de companyia 2 dipòsit i retorn

si

Caldera biomassa i dipòsit termoacumulador,
AFCH; directa de companyia un
3 termoacumulador i retorn

4 CEM

5 Camp de Futbol

Circuit de
retorn

30 1 (1000l)

Núm. Circuits

Equipaments ensenyament
Acumulador

Circuit de
retorn

6 Llar d'infants Baldufa

1(500l)

no ?

AFCH; directa de companyia, caldera de gas
3 ACS i plaques solars tèrmiques

7 Escola Turó

3(50l-70l)

no

AFCH; directa de companyia té 2 circuits
4 diferents edifici

Instal·lació

Punts finals

Núm. anàlisis
min.

Observacions

Núm. Circuits

Equipaments sanitaris
Instal·lació

Punts finals

8 Centre de dia

Acumulador

Circuit de
retorn

2m (100l)

no

Núm. anàlisis
min.

Observacions

Núm. Circuits

AFCH; directa de companyia, escalfadors
3 acumuladors elèctrics, té dutxes
AFCH; directa de companyia, escalfadors
2 acumuladors electrics,no té dutxes

9 Casal d'avis

Altres Equipaments
Instal·lació

Punts finals

Acumulador

Circuit de
retorn

Núm. anàlisis
min.

Observacions
AFCH; directa de companyia, escalfadors

10 Policia municipal

no

3 acumuladors elèctrics, té dutxes

11 Protecció Civil

no

3 acumuladors elèctrics, té dutxes

12 Cap Beguda

no

2

13 Petanca

no

2

14 neteja viaria

no

2

15 Ajuntament

no

2 acumuladors elèctrics, no té dutxes

16 Edifici Serv. Territorials

no

2 acumuladors elèctrics, no té dutxes

AFCH; directa de companyia, escalfadors

Màquina netejadora de
AFCH; directa de companyia, escalfadors
AFCH; directa de companyia, escalfadors

Núm. Circuits

Sistema de Reg
Codi Nom zona

Línies de Reg

Aspersors

Difusors

5 Camp de futbol

17 Zona enjardinada del CTC

6

7 línies i 1 línia

1 Piscina Alzinar

4 Gespa exterior CEM / i entrada

Techline

35 i 5

3

14

5 línies i 1 línia

20

Dipòsit

Núm.
anàlisis min. Observacions

SI

te un dipòsit de reg de 30000l, 6
3 canons d'aspersió

SI

te dipòsit de reg aigua freàtica i
2 pluvial de 256000l

2

6

2

18 Biblioteca

1

15

1

19 Parc l'Escorxador

3

30

2

20 Rotonda C/ Serralet

1

5

1

Fonts ornamentals i jocs d'aigua
Instal·lació

Dipòsit

Difusors

21 Parc de l'aigua
22 Font de l'Estany

1(3000l)

14

3 Dipòsit AF

1 (4500l)

20

2

