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OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és la prestació del servei de manteniment integral dels
aparells elevadors (ascensors), les plataformes elevadores i les portes d’obertura automàtica
dels edificis i espais municipals que es detallen a l’Annex 1, d'aquest plec.
Segons el que estableix el RAE (reglament d’aparells elevadors) i les ITC complementàries,
l’Ajuntament de Cerdanyola com a titular de les instal·lacions dels aparells elevadors
instal·lats en els equipaments, oficines i espais municipals, té l’obligació de contractar un
servei de conservació i inspecció de les mateixes, que serà prestat per una empresa
autoritzada a tal efecte.
D’altra banda, la contractació d’aquest servei sorgeix també per la necessitat d’assegurar el
bon funcionament d’aquests aparells, tenint en compte les característiques específiques de
cada un d’ells, els seus usos i els materials i elements dels que estan constituïts.
Les prestacions que s'han de donar en compliment del contracte que es licita són:
• Prestació 1 (P1): Manteniment preventiu (modalitat semirisc) que s'abonarà segons la
quota que s'indica a l'ANNEX Estudi econòmic del PCAP amb la baixa que ofereixi l'oferta
adjudicatària.
Els treballs inclosos en aquesta prestació són:
▪ Revisions i manteniment preventiu dels aparells elevadors amb la periodicitat establerta
segons estableix la normativa per a cada tipus d’equip.
▪ Revisions i manteniment preventiu de les portes automàtiques amb la periodicitat
establerta segons estableix la normativa.
▪ Atenció de les trucades d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any i els serveis de
rescat permanent.
▪ Inspeccions periòdiques obligatòries amb un Organisme de Control Autoritzat amb
periodicitat cada 2 anys.
▪ Petites actuacions de manteniment correctiu, inclòs ma d'obra i material, a executar
durant les revisions programades i requereixin la substitució d'algun element o petit material:
interruptors, polsadors, fluorescents, cargols, timbre d'alarma i en general totes aquelles que
no superin els 300,00 € (sense IVA) de preu de material per unitat.
• Prestació 2 (P2): Manteniment correctiu no inclòs en la modalitat semirisc de la Prestació 1,
derivat de l'ús i deteriorament o de l'adaptació a la normativa que pugui sorgir, i que
s'abonarà segons llista de preus de l'ANNEX Relació de preus unitaris pels treballs inclosos en
la prestació 2 (P2) del PCAP amb la baixa que ofereixi l'oferta adjudicatària. Els treballs
inclosos en aquesta prestació són:
▪ Manteniment correctiu de tots els aparells derivat de l'ús i deteriorament.
▪ Adequacions dels aparells per adaptació a normatives que puguin sorgir.
▪ Millores o modernitzacions dels aparells elevadors.
2.

PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES

Per a totes els treballs als que es refereix el present Plec de prescripcions tècniques particulars
pels aparells elevadors (ascensors) o plataformes elevadores, regirant les especificacions i es
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consideraran d’aplicació les disposicions que a continuació s’enumeren i que li siguin
d’aplicació:
 Real Decreto 1314/1997, d’1 d'agost de 1997, de disposicions d'aplicació de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE sobre ascensors.
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre, del Ministeri de Industria y Energia, Reglament
d'aparells d'elevació i la seva manutenció (articles vigents).
• Real Decreto 474/1988, de 30 de març, sobre normes d'aplicació de la Directiva del Consell
84/528/CEE sobre aparells elevadors de maneig mecànic.
• Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AEM al RD 2291/1985, Referent a aparells
electromecànics. (Ordre de 23 de setembre de 1987 / articles vigents).
• Modificació de la ITC-MIE-AEM, Referent a ascensors electromecànics (Ordre de 12 de
setembre de 1991 / articles vigents).
• Prescripcions tècniques no previstes a la ITC-MIE-AEM-1, del Reglament d'aparell d'elevació
i la seva manutenció (Resolució de 27 d'abril de 1992).
• Obligatorietat d'instal·lar portes en cabines, sistemes d'enllumenat d'emergència i
dispositius de petició d’auxili per als ascensors que manquen d'aquests elements (Ordre
de 21 de desembre de 1998 i modificació de 16 de novembre de 2001).
• Aparells elevadors hidràulics (Ordre de 30 de juliol de 1974).
• Ascensors sense sala de màquines (Resolució de 3 d'abril de 1997).
• Ascensors amb màquina a la fossa (Resolució de 10 de setembre de 1998).
• Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE-Instal·lacions), relatiu als aparells elevadors (ITA).
• Ordre de 30/12/86, per la qual es regula l’aplicació del Reglament d’aparells elevadors i
manteniment, aprovat per RD 2291/1995.
• Ordre 23/09/87 per la qual es modifica la ITC-MIE-AEM-1 del Reglament d’Aparells
d’elevació Manutenció (BOE de 7/10/87).
• RD 474/1988, de 30 de març, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva
del Consell de les Comunitats Europees 84/528/CEE sobre aparells elevadors i de tipus
mecànic (BOE de 20/05/88).
• Ordre de 26/05/89, per la que s’aprova la ITC-MIE-EAM-3, referent a carretons automotors
de manutenció (BOE 9/06/89).
• Circular 6/89 de la Direcció General de Seguretat Industrial del DIE de la Generalitat de
Catalunya, per la qual es determinen els terminis en els que les IEC han d’executar les
funcions d’inspecció i control reglamentaris.
• Resolució de 25/07/91 de la Direcció General de Política Tecnològica, per la que
s’actualitza la taula de les normes UNE i les seves equivalents ISO i CENELEC (BOE de
11/09/91).
• Resolució de 27/04/92, per la que s’aproven les prescripcions tècniques no previstes en la
ICT MIE-AEM 1 (BOE de 15/09/92).
• Directiva 95-16-CE del Parlament Europeu i del Consell de 29 de juny de 1995 sobre
l’aproximació de les legislacions dels Estat membres relatius als ascensors (DOCE-L-213,
7/09/95).
• Instrucció 15/96 de la Direcció General de seguretat Industrial del DIE de la Generalitat de
Catalunya, per la que s’aprova una modificació parcial dels protocols d’actuació de les
EIC de la Generalitat de Catalunya.
• Ordre de 30/06/96, per la que s’aprova el text revisat del Reglament d’Aparells elevadors.
• Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre
ascensors segons RD 1314/1997, d’1 d’agost, (BOE 234 de 30/09/98).
• Resolució de 10 de setembre de 1998, del MIE (BOE 230 de 25/09/98).
Ordre de 31/05/99, del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (DOGC 2908 de 11/06/99),
per la qual es regula l’aplicació del RD 1314/1997.
• Protocol de control de seguretat dels ascensors amb marcar “CE” per les EIC
concessionàries de la Generalitat de Catalunya (Instrucció/99 de la Direcció General de
Consum i Seguretat Industrial).
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• Procediment de tramitació administrativa de la instal·lació elèctrica dels ascensors amb
marcar “CE”.
• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), aprovat pel RD 842/2002, de 2 d’agost
(BOE núm. 224, de 18/09/02).
• Instruccions Tècniques Complementàries relatives al REBT, BT ITC-1 a ITC-51 (BOE de
18/09/02).
• UNE-EN 81-1. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. Part 1:
Ascensors elèctrics.
• UNE-EN 81-28. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. Ascensors
pel transport de passatgers i càrregues. Part 28: alarmes a distància a ascensors de
passatgers i càrregues.
• RD 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels mitjans de transport per a
persones amb discapacitat.
• UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad”.
• ORDRE EMO/254/2013, de 10 d’octubre, per la qual es regula l’aplicació a Catalunya del
Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’ITC AEM 1 “Ascensors” del
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8
de novembre.
• Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció.
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i Reials Decrets que la desenvolupen.
• Normes NTE aplicables.
A més de les ressenyades, serà d’aplicació qualsevol disposició, norma o reglament de
caràcter europeu, estatal, autonòmic o local, relacionat amb l’objecte del contracte i que
sigui vigent en la data d’adjudicació i/o durant el període de la seva execució.

La normativa, a mode no exhaustiu, que regula les actuacions a realitzar sobres les portes
automàtiques i altres elements:
Directiva 89/106/CEE Productes de la construcció
Directiva 2006/42/CEE Màquines
Directiva 2004/108/CEE Compatibilitat electromagnètica
Directiva 2006/95/CEE Baixa Tensió
Directiva 93/68/CEE Marcatge CE
Directiva 85/374/CEE Responsabilitat pels danys causats per productes defectuosos
Llei 21/1992 de 16 de juliol Llei d'Indústria. BOE 23.07 Reial decret 39/1997, de 17 de
gener pel que s’aprova el Reglament de Serveis de Riscos laborals (BOE de 31 de
gener de 1997)
Llei 23/2003 de 10 de juliol garantia en la venda de bens de consum, BOE nº165.
Norma UNE-EN-13241-1:2004 Norma de producte- Portes Industrials, Comercials, de
garatge i portons.
EN.418 Seguretat màquines. Equip de parada d’emergència, aspectes funcionals.
EN-1037 Seguretat màquines. Prevenció d’una posta en marxa intempestiva.
UNE-EN-12424:2000 Resistència a la carga del vent. Classificació.
UNE-EN-12425:2000 Resistència a la penetració de l’aigua. Classificació.
UNE-EN-12426:2000 Permeabilitat a l’aire. Classificació.
UNE-EN-12427:2000 Permeabilitat a l’aire. Mètodes d’assaig.
UNE-EN-12428:2000 Aïllament tèrmic. Requisits pel càlcul.
UNE-EN-12433-1:2000 Tipologies. Tipus de portes.
UNE-EN-12433-2:2000 Terminologies. Tipus de components.
UNE-EN-12445:2000 Seguretat d’utilització de portes motoritzades. Mètodes d’assaig.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local
de data 8/9/2021.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
CONTRAT_Plec Tècnic: 02 - Plec prescripcions tècniques
manteniment elevadors i portes automàtiques

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 87E8A-TLO4Z-9LUKE
Pàgina 6 de 19

ESTAT

El document ha estat signat o aprobado_2 per :
1.- Enginyer tècnic municipal de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 27/05/2021 08:10
2.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 13/09/2021 09:57

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2975362 87E8A-TLO4Z-9LUKE FE28378A7BBE7B376EFF94CDB2F4D206DDCB1FD9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS,
PLATAFORMES ELEVADORES I PORTES D’OBERTURA
AUTOMÀTICA

APROVAT
27/05/2021 08:10

Servei d'Espais Públics
Pàgina 6 de 19

UNE-EN-12453:2000 Seguretat d’utilització de portes motoritzades. Requisits.
UNE-EN-12489:2000 Resistència a la penetració de l’aigua. Mètode d’assaig.
UNE-EN-12604:2000 Aspectes mecànics. Requisits.
EN-EN-12605:2000 Aspectes mecànics. Mètodes d’Assaig.
UNE-EN-12635:2002 + A1 2009 Instal·lació us i manteniment. Definicions i documents.
UNE-EN-12978:1997 Dispositius de seguretat per portes i portons motorirtzats. Requisits i
mètodes d’assaig.
UNE EN 85121:2010 EX Portes peatonals automàtiques. Instal·lació, us i manteniment
UNE 85635:2012
En-60204.1:1997 Equip elèctric de màquines. Requisits generals.
EN-61000-6-2:1999 Equip elèctric de màquines. Requisits generals.
EN-61000-6-2:1999 Compatibilitat electromagnètica. Norma Genèrica de Immunitat
en entorns industrials.
EN-61000-6:1999 Compatibilitat electromagnètica. Norma d’emissió en entorns
residencials, comercials i d’indústria lleugera.
Informe del Ministeri Industria sobre “Marcat CE de portes industrials, comercials i de
garatge en el marc de la Directiva 89/106/CEE de productes de la Construcció V4 del
23 de desembre de 2010.
El Codi Tècnic de l’Edificació (Ordre VIVI/984/2009 DE 15 D’ABRIL, BOE 23-04-2009), en
el seu apartat SUA 2-1.2.
A més de les ressenyades, serà d’aplicació qualsevol disposició, norma o reglament de
caràcter europeu, estatal, autonòmic o local, relacionat amb l’objecte del contracte i que
sigui vigent en la data d’adjudicació i/o durant el període de la seva execució.
3.

ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CONTRACTE
3.1. Àmbit d’actuació

El present contracte inclou el manteniment dels ascensors, aparells elevadors, les
plataformes elevadores, i les portes d’obertura automàtica dels edificis i espais municipals
que es relacionen a l’annex 1.
3.2. Instal·lacions actuals
L’Empresa licitadora acceptarà les instal·lacions actuals, fent-se càrrec de les mateixes en les
condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l’obligarà a
mantenir en un correcte estat de funcionament i seguretat tots els elements associats a
aquestes instal·lacions sense que puguin ser substituïts per altres de diferents tipus, llevat
prèvia autorització dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Cerdanyola, la qual haurà de ser
sol·licitada per l’adjudicatari de forma raonada i per escrit.
Totes les instal·lacions dels ascensors, aparells elevadors, plataformes elevadores i portes
automàtiques es troben incloses dins del contracte de manteniment , excepte que estiguin
en període de garantia.
L’empresa ofertant ha de presentar pressupost de reparació dels defectes derivades de les
diferents actes d’inspecció realitzades per l’OCA i que s’adjunten a l’annex nº4 del present
plec. Aquestes obres hauran de ser realitzades en cas de resultar adjudicatari en un període
inferior a 1,-mes després de la formalització del contracte i posteriorment demanar la
inspecció de l’OCA si s’escau.
L’adjudicatari, en el termini màxim de dos mesos comptats des de la signatura del contracte,
presentarà un informe exhaustiu amb la descripció de l’estat de les instal·lacions dels
ascensors, aparells elevadors, i portes automàtiques i quines anomalies o incompliments de
normativa hi ha, i les millores o modificacions que proposa.
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L'empresa adjudicatària encarregarà al seu càrrec una inspecció inicial a un Organisme de
Control Autoritzat (OCA) pel Servei d'Indústria de la Generalitat de Catalunya i en un termini
màxim de 2 mesos, que servirà com a posta a zero de tots els aparells en relació a les
inspeccions periòdiques d'obligat compliment i com a tràmit de canvi de conservador, si
s'escau.
Posteriorment a la inspecció l'empresa adjudicatària lliurarà acta de la inspecció al
responsable del contracte, indicant quines anomalies o incompliments de normativa hi ha i
les millores o modificacions que proposa.
3.3. Instal·lacions noves
Per garantir la correcta execució del servei de manteniment de les noves instal·lacions i,
amb caràcter previ a la seva recepció i a l’inici dels treballs de manteniment corresponents,
l’empresa efectuarà un informe que lliurarà als serveis tècnics municipals en el qual detallarà
les deficiències que hagi detectat i la seva valoració econòmica.
3.4. Omissions
Les omissions en el Plec de Clàusules Tècniques o les descripcions dels detalls que siguin
indispensables per portar a terme correctament els treballs de manteniment, no eximeixen al
contractista de la seva execució, que hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels
treballs objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.
4.

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI
4.1. Qualificació de l’empresa

L’empresa que realitzi el manteniment dels aparells elevadors ha d'estar autoritzada.
L’empresa licitadora haurà d’acreditar tenir l’estructura suficient al territori, per atendre les
necessitats de manteniment, avaries, incidències i especialment les peticions de rescats,
d’acord amb les condicions i els terminis establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques.
4.2. Disposició de personal
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 siguin d’aplicació.
La disposició mínima de personal serà la següent:
• Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte, destinat al contracte de
manteniment de les instal·lacions incloses en el plec, amb la indicació de la seva titulació,
formació i experiència. A més, s’indicarà el temps de dedicació al compliment del contracte
de les persones incloses a l’organigrama
• L’empresa anomenarà un responsable tècnic en el termini màxim de 15 dies, amb titulació
mínima de grau mig en enginyeria tècnica, per a la direcció dels treballs, i com a interlocutor
amb l’Ajuntament. També haurà d’assistir a les reunions i supervisar la bona marxa del servei.
Haurà de posar a disposició dels serveis municipals un telèfon mòbil a fi d’estar localitzable.
• L’empresa haurà de disposar de personal professional per a la conservació dels aparells
elevadors amb la competència professional que s’indica a la disposició transitòria 2a de
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l’Ordre EMO/254/2013 de 10 d’octubre (DOGC 6486, 23/10/2013). Aquesta competència
s’haurà de justificar presentant algun dels següents documents:
- Certificat de la pròpia empresa en compliment a la disposició transitòria 2a de l’Ordre
EMO/254/2013 de 10 d’octubre (DOGC 6486, 23/10/2013) i en base a l’experiència del
treballador.
- Certificat del responsable de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de
Catalunya.
- Títol de formació professional amb accés directe a la competència professional (cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior).
Totes les activitats es realitzaran pel personal que estigui en possessió del carnet derivat de la
normativa de seguretat industrial segons correspongui.
En cas de períodes de vacances o de malaltia de personal, s'ha de donar garantia de
continuïtat del servei i és responsabilitat del contractista preveure la forma de cobrir els
diversos serveis que s’exigeixen i ofereixen. Aquesta despesa, sempre es considerarà inclosa
en el preu ofertat pel servei i dins dels preus unitaris quan aquesta sigui la forma de facturar
les prestacions.
Al considerar-se fonamental pel servei el coneixement dels equipaments i de les instal·lacions
per part del personal assignat al servei, l’empresa adjudicatària haurà d’informar a
l’Ajuntament, amb 48 hores d’antelació, de les modificacions en la plantilla i en
l’organigrama que precisi efectuar, així com de les resultants de les proposades pel propi
Ajuntament, de forma que aquest pugui comprovar i verificar en qualsevol moment la
plantilla i dedicació d’aquesta.
4.3. Equips de treball
El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l’ajuntament, tota la
informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.
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.
• 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 la concessió.
4.4. Material
Els mitjans materials, tècnics i dispositius de seguretat que instal·li i/o utilitzi l’empresa
contractista hauran de trobar-se correctament aprovats d’acord a les normes que
s’estableixin i els regulin, impedint que els aparells instal·lats causin danys o molèsties a
tercers.
El contractista haurà de facilitar als operaris tot aquell material que sigui precís per dur a
terme les tasques de manteniment dels parells objecte del contracte i disposarà de tot el
necessari per satisfer adequadament les exigències d’aquest Plec de Clàusules Tècniques
durant tota la vigència del contracte.
L’aprovació dels materials a utilitzar o instal·lar, quan s’escaigui, correspondrà als Serveis
Tècnics Municipals.
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Els serveis tècnics municipals podran exigir la presentació de la fitxa tècnica o d’un certificat
dels fabricants perquè aquests donin el vist-i-plau, si s’escau.
4.5. Equipament exigit
Els licitadors hauran a tenir disponibles per al servei els següents recursos materials:
a) Vehicles, eines i d’altres: L’adjudicatari disposarà de tots els mitjans tècnics necessaris per
l’execució del servei (vehicles, eines, maquinària, instrumentació, recanvis, etc.). Aquests
estaran en perfectes condicions d’ús i degudament revisats i calibrats segons normatives
vigent.
L’Ajuntament podrà requerir sempre que ho cregui convenient els certificats de revisió i
calibració dels equips de mesura i inspecció utilitzats.
Els vehicles que es puguin emprar per dur a terme les tasques requerides en aquest plec
hauran de disposar de la Inspecció Tècnica de Vehicles ( ITV ) al dia.
b) Equips de protecció personal i d’elements de protecció i senyalització per evitar
accidents durant l’execució dels treballs.
c) Equips informàtics i software: Es disposarà de l’equip informàtic necessari per gestionar les
incidències, tant a les oficines com a fora: ordinadors de sobre taula i/o portàtils, tauletes
digitals i mòdem per poder intercanviar en tot moment la informació que es consideri adient.
d) L’adjudicatari disposarà dels mitjans de telefonia fixa i mòbil necessaris què permetin als
Serveis Tècnics Municipals comunicar amb el responsable tècnic qualsevol dia de la
setmana, ja sigui feiners o festius, per a una atenció permanent 24 hores al dia.
e) Disponibilitat d'espai: Les empreses concursants hauran de disposar d'un espai per oficines,
magatzems i tallers,... necessaris per a la realització de les tasques de manteniment,
reparació de les avaries, etc., en els terminis previstos en el plec. El local no podrà estar a
una distància superior als 40 km del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, garantint així
la rapidesa de resposta, i pel la correcte prestació dels serveis objectes del present
contracte.
4.6. Garantia tècnica de les substitucions o reparacions d’elements
La garantia tècnica dels béns subministrats, queda establert en un any, l’òrgan de
contractació, quan s’acrediti l’existència de vicis o defectes en els articles lliurats, podrà
reclamar al/a la contractista la reposició d’aquells que resultin inadequats o bé la seva
reparació, si això fos suficient. En aquest sentit, les actuacions del responsable del contracte
es concretaran en les que es configuren en el manual de procediment.
4.7. Horari de prestació del servei
Els treballs de manteniment preventiu de les instal·lacions objecte d’aquest contracte haurà
d’efectuar-se en l’hora més adequada en funció de l’activitat del centre. Tot i així, serà
susceptible de modificació per necessitats de cada equipament o quan circumstàncies
d’interès general ho requereixin, o quan actuacions a realitzar a les instal·lacions objecte
d’aquest contracte així ho requereixin.
En tot moment es durà a terme fora de l’horari normal d’utilització d’aquest de manera que
no s’alterin el ritme, horaris i desenvolupament normal de les activitats dels seus usuaris i
treballadors, llevat de casos urgents, o que s’acordi així amb els responsables de cada
centre.
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Només quan per circumstàncies especials es requereixi o ho aconsellin, caldrà adaptar al
moment d’efectuar els treballs a aquestes, procurant en tot moment que les interferències
i/o molèsties siguin mínimes.
4.8. Servei d’avaries
L’adjudicatari haurà de garantir un servei de 24 hores per atenció d’avaries, tots els dies de
la setmana. Aquest servei permanent com les actuacions degudes a urgències es
consideren incloses dins de la oferta econòmica presentada pels licitadors.
El temps de resposta d’atenció d’avaries és el temps que transcorre des de que s’avisa a
l’empresa contractista fins que aquesta arriba al lloc de l’avaria o emergència. Els temps de
resposta pels treballs inclosos en aquest contracte seran:
• Les avaries considerades com a urgents s'hauran d'atendre en un termini màxim d'1 hora i
solucionar en un termini màxim de 3 hores.
Correspondrà als serveis tècnics municipals definir la urgència de les reparacions o acceptar
terminis majors degudament justificats. En tot cas, es consideraran urgents les següents
avaries:
▪ Totes les avaries produïdes en horari de funcionament dels centres municipals, necessàries
per restablir la normalitat en el funcionament bàsic dels ascensors.
▪ Aquelles avaries que provoquin alteracions en la seguretat dels centres o persones, quan
no hi hagi retenció de persones a l'interior dels aparells.
▪ Aquelles avaries que impossibilitin l'accés a qualsevol centre a on hi treballi una persona
amb discapacitat, i/o en el moment de l'avaria sigui necessari evacuar o accedir una
persona visitant a aliena que tingui discapacitat.
▪ Qualsevol altra que, a criteri dels tècnics municipals o de qui ells deleguin puguin
considerar-les urgents.
Quan es tracti d'avaries considerades no urgents, s'atendran i repararan en un termini màxim
de 24 hores a partir de l’avís, sense que sigui objecte de facturació ni el desplaçament, ni la
mà d’obra ni la reparació de les avaries incloses dins la cobertura.
En cas que l’avaria no pugui ser reparada immediatament, es comunicarà fefaentment a
l’Ajuntament i es pactarà el termini de reparació.
L’empresa adjudicatària anotarà en el llibre de manteniment el registre de totes les avaries
detectades i reparades.
L'empresa adjudicatària haurà de facilitar un telèfon d'emergència que estarà ubicat dins
de la cabina en un lloc visible i a la porta exterior de l'ascensor de la planta baixa.
S’haurà d’interrompre el servei de l’aparell quant s’apreciï risc d’accident, tallant l’interruptor
d’alimentació, bloquejant les portes si és necessari, i col·locant rètols indicadors en totes les
portes d’accés al mateix, fins que s’efectuï la necessària reparació.
En cas d’accident l’empresa contractista estarà obligada a posar el succés en coneixement
de l’Administració mitjançant l’OCA (Organisme de Control Autoritzat), amb qui tingui
concertat el seu control, i a mantenir interromput el funcionament de l’aparell elevador fins
que es realitzin els reconeixements i proves prèvies pertinents, i ho autoritzi l’Òrgan
competent esmentat.
Dins el termini de les 72 hores següents a l’accident, l’empresa contractista trametrà un
informe complementari descriptiu dels danys personals i materials ocasionats, de les causes
desencadenades de l’esdeveniment que s’esmentin com a més probables, de les
conseqüències que es preveu que s’ocasionin en el funcionament de l’activitat o de la
instal·lació afectada, i de les mesures adoptades per pal·liar els efectes produïts i evitar-ne la
seva repetició.
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Els treballs de manteniment resten condicionats a les indicacions dels tècnics municipals
responsables del servei i inclou els següents elements:




Aparells elevadors i muntacàrregues, classificats segons el tipus de propulsió o
grup tractor (propulsió mecànica, propulsió hidràulica o propulsió elèctrica)
Plataformes elevadores
Portes d’obertura automàtica

i el servei consistirà en :














Manteniment Preventiu i Normatiu
Manteniment Correctiu
Atenció d’avisos dels serveis tècnics de l’Ajuntament per tal de corregir les avaries
que es produeixin en les instal·lacions.
Encarregar i assumir el cost (inclòs la taxa oficial) de les inspeccions periòdiques
obligatòries (periodicitat cada 2 anys) per part d'un Organisme de Control Autoritzat,
i tenir la responsabilitat de que es portin a terme a tots els aparells elevadors objecte
d’aquest contracte que ho requereixin. L'empresa haurà de donar assistència en les
visites d'inspecció a les instal·lacions als Organismes de Control Autoritzat i als Ens
Territorials.
Interrompre el servei dels aparells en el cas que aquests no ofereixi les degudes
garanties de funcionament i seguretat fins que s’efectuï la necessària reparació.
Interrompre el servei de l’aparell elevador o prendre les mesures necessàries en el cas
que aquest no ofereixi les degudes garanties de funcionament i seguretat i informar
al responsable del contracte.
Manteniment i despeses associades a les comunicacions bidireccionals dels aparells
elevadors a càrrec de l’adjudicatari. S'haurà de garantir en tot moment el
funcionament del sistema de comunicació bidireccional amb el servei 24 hores
d'atenció permanent, i i totes les despeses derivades del sistema de comunicació,
seran a càrrec de l'adjudicatari. S'ha de garantir que no hi hagin problemes de
transmissió, adoptant el sistema que sigui viable en compliment de la normativa
vigent. No es podran donar de baixa i en el moment de finalització del contracte
s’hauran de traspassar a l’Ajuntament de Cerdanyola.
Atendre les trucades d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any.
Donar servei de rescat permanent.
Pòlisses de Responsabilitat Civil subscrita amb Companyes d’Assegurances amb la
garantia de 3.000.000.- d’Euros (TRES MILIONS d’euros).

Inclou també:


La contractació tots els treballs complementaris per la realització del servei i tots
aquells necessaris per la correcta execució del contracte.



Les reparacions no incloses dins les tasques habituals de manteniment però
necessàries per garantir la seguretat dels aparells i el bon funcionament dels
mateixos, i produïdes pel deteriorament fruit del pas del temps, les executarà la
mateixa empresa mantenidora de l’aparell, previ pressupost que hauran
d’acceptar els serveis tècnics. En el cas de considerar-se el preu desproporcionat
es podrà demanar altres ofertes. Les reparacions amb un cost inferior a 300 €
estan incloses en el servei contractat.
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Les reparacions derivades de defectes sorgits a les actes d’inspecció oficials les
executarà la mateixa empresa mantenidora de l’aparell, prèviament serà
necessari un pressupost i l’acceptació d’aquest per part dels serveis tècnics. En el
cas de considerar-se el preu desproporcionat es podrà demanar altres ofertes.
Les reparacions amb un cost inferior a 300 € estan incloses en el servei contractat.

En el supòsit que alguna instal·lació objecte d’aquest contracte pateixi alguna variació
posterior que modifiqui substancialment l’originari, en tot o en part, l’empresa contractista
estarà obligada a confeccionar nous manuals d’instal·lació, ús i manteniment, així com a la
nova legalització de la instal·lació si fos necessari.

A continuació es detalla els serveis de manteniment i es fa esment de les particularitats que
s’han de tenir en compte:
5.1. Condicions particulars de la prestació P1 Servei de manteniment preventiu i normatiu:
Prestacions que s’efectuen de manera continuada i periòdica, amb una freqüència en
funció de la tipologia de cada aparell i que seran com a mínim les descrites en el present
plec.
S’entén com a servei de manteniment preventiu les operacions periòdiques de
comprovació, arranjament, prevenció i control que garanteixin la conservació i el bon
funcionament dels aparells objecte d’aquest contracte, efectuades per personal qualificat, i
que són les que segueixen:
Aparells elevadors, plataformes i muntacàrregues:














Efectuar periòdicament les revisions establertes en el vigent Reglament d’Aparells
Elevadors, dedicant especial atenció als elements de seguretat tan mecànics com
elèctrics dels mateixos.
Periòdicament i per anticipar-se a les possibles avaries, realitzar un manteniment
preventiu consistent en una revisió a la totalitat dels elements que componen
l’aparell, ajustant, repassant o substituint aquelles peces que no donin garantia de
funcionament o puguin ocasionar avaries, com són cables, cremallera, cadena,
tancaments, dispositius de fixació, etc. mantenint el bon funcionament i de seguretat
de les persones i coses.
Greixat de tots els elements que per les seves característiques així ho requereixin,
utilitzant lubricants específics pels productes instal·lats així com neteja dels elements
propis dels aparells elevadors (s’inclou el subministrament d’olis, greixos, lubricants
especials, vàlvules de greixar i altres elements de neteja necessaris per aquests
treballs).
Netejar la fossa i la cambra de màquines.
Netejar els vidres dels ascensors exteriors tant per la part interior com per la exterior.
Funcionament de la maniobra: verificació des de l’exterior i l’interior de la cabina del
bon funcionament dels comandaments de maniobra. Es prioritzarà els
comandament de la cabina sobre els exteriors.
Anivellació: s’ajustarà amb la periodicitat necessària la cota del paviment dels
replans d’accés i el de la cabina, quan l’aparell funcioni a plena i mitja càrrega, i en
buit, al igual que en el supòsit de manca de subministrament elèctric.
Comprovar el règim de velocitat: velocitat mitja d’un recorregut complet en pujada i
baixada amb la cabina a plena i mitja càrrega i en buit.
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Comprovació de l’arrancada i parada a mitja i plena càrrega.
Comprovació de soroll i vibracions en els zones properes a la cambra de màquines i
a la cabina.
Verificació del consum d’energia elèctrica en cinc recorreguts complets a mitja
càrrega.
Funcionament de les senyalitzacions: verificació del bon funcionament dels
indicadors lluminosos de posició de la cabina durant el seu recorregut, així com de
l’indicador d’estacionament en planta.
Verificació del bon funcionament del timbre d’alarma, i de la connexió a la central
de recepció d’alarmes.
Verificació del bon funcionament dels enclavaments.
Tancament de les portes: verificació del bon funcionant del mecanisme de tracció i
proteccions en les portes, i comprovació dels sorolls.
Registrar i anotar les dates de visites, resultats de les inspeccions, els elements
substituïts i les incidències que es considerin necessàries en el Llibre Registre de
Muntatge i Manteniment.
I totes aquelles operacions preventives, necessàries i obligatòries per normativa, amb
la finalitat de mantenir en bones condicions d’us i funcionament l’aparell elevador.
Portes Automàtiques










Dues revisions anuals completes, incloent ma d’obra i desplaçaments.
Neteja general dels mecanismes, i engreixat de les parts mecàniques.
Verificació de les connexions elèctriques, i neteja de contactes de maniobra.
Comprovació del funcionament de la porta i reglatge.
I totes aquelles operacions preventives, necessàries i obligatòries per
normativa, amb la finalitat de mantenir en bones condicions d’us i
funcionament la porta automàtica.
I totes aquelles actuacions que el fabricant hagi disposat com obligatòries per
la porta en qüestió.
Registrar i anotar les dates de visites, resultats de les inspeccions, els elements
substituïts i les incidències que es considerin necessàries en el Llibre Registre de
Muntatge i Manteniment.

5.2. Condicions particulars de la prestació P2 Servei de manteniment correctiu:
Prestació 2 (P2):
Són aquells serveis que s’efectuaran quan es produeixi alguna avaria que requereixi
l’actuació de l’empresa mantenidora, i que inclou aquelles feines no programades que
siguin de reparació d’avaries, substitució d’elements deteriorats pel pas del temps o per la
seva utilització no inclosos en el manteniment preventiu, així com les incidències i avaries fruit
d’actes de vandalisme.
L’empresa mantenidora haurà d’analitzar i solucionar en el menor temps possible les
anomalies de funcionament i les avaries, sent exigible per tant a la mateixa una actuació de
correcció ràpida amb les necessitats d’ús de les instal·lacions i mitjançant els medis materials
i personals més adients, d’acord amb els serveis tècnics municipals.
• Resoldre les petites actuacions de manteniment correctiu detectades durant les revisions
programades i que requereixin la substitució d'algun element o petit material que no superin
els 300,00 € (sense IVA) de preu de material. En especial quedaran incloses les reparacions o
substitucions dels elements següents, amb la ma d’obra inclosa:
▪ Contacte elèctric del limitador
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▪ Polsadors de les botoneres de cabina i pisos
▪ Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos
▪ Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina, sala de màquines i els permanent de la porta
d'accés.
▪ Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina
▪ Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques
▪ Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques
▪ Contactes de presència de portes de pis
▪ Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina
▪ Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina
▪ Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de pisos
▪ Relés i contactors del quadre de maniobra
▪ Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra
▪ Transformadors del quadre de maniobra
▪ Timbre d’emergència
▪ Bobina del electrofrè del grup tractor
▪ Ferodos de les sabates del electrofrè del grup tractor
▪ Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat
▪ Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de l’espai-forat
▪ Llums de la il·luminació de l’espai-forat
▪ Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès
▪ Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes
L’empresa contractista haurà d’analitzar i solucionar en el menor temps possible les
anomalies de funcionament i les avaries en els aparells elevadors, sent exigible per tant a la
mateixa una actuació de
correcció ràpida amb les necessitats d’ús de les instal·lacions i mitjançant els medis materials
i personals
més adients, d’acord amb els serveis tècnics municipals.
Els treballs que puguin produir molèsties o sorolls, caldrà realitzar-los de manera que
ocasionin el mínim
possible d’incomoditats, realitzant-los fora dels horaris de funcionament de les dependències
o d’acord
amb els serveis tècnics municipals.
Per a les reparacions que superin aquesta quantitat serà necessària la prèvia aprovació dels
serveis tècnics municipals del pressupost corresponent.
Tots aquests treballs seran facturables en base als preus de l'ANNEX Relació de preus unitaris
pels treballs inclosos en la prestació 2 (P2) del PCAP, i es seguirà els següents criteris:
• Preus adjudicats segons contracte per a tots els preus de ma d'obra indicats en l'ANNEX
Relació de preus unitaris pels treballs inclosos en la prestació 2 (P2) del PCAP.
• Preus indicats en la base de dades de l'ITEC de l'any en curs, amb la baixa oferta per
l'empresa adjudicatària segons l'esquema i les famílies de l'ANNEX Relació de preus unitaris
pels treballs inclosos en la prestació 2 (P2) del PCAP.
• Per aquells preus de materials no inclosos en l'ITEC, s'agafarà el preu venda públic (PVP)
indicat a la tarifa de cada fabricant de l'any en curs, aplicant el descompte que hagi ofert
l'empresa adjudicatària.
En els casos que els Serveis Tècnics municipals ho considerin, es presentarà un pressupost
previ seguint els mateixos criteris de valoració que per a les ordres de treball. Només
s'autoritzarà aquests treballs amb la generació de la corresponent ordre de treball.
Quan es conegui el responsable dels danys (vandalisme, manipulacions sense permís,...) el
contractista
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emetrà informe valorat, per la obertura del corresponent expedient de danys i perjudicis.
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6.

CONNEXIÓ A CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES

Per a cada una de les instal·lacions incloses en l’Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars:

Servei de connexió a Central Receptora d’Alarmes, amb recepció, verificació i
transmissió dels avisos d’alarma, d’acord amb els protocols establerts a la normativa
vigent.

Comprovació periòdica del protocol d’avís, recepció i resposta amb la Central
Receptora d’Alarmes, amb periodicitat mínima anual.

Subministrament targeta SIM i pagament de quota mensual de la mateixa.

Subministrament de modem GSM o GPRS en aquells llocs on no se'n disposi i quedarà
en propietat de l'Ajuntament al finalitzar el contracte.
7.

REPARACIÓ D’AVARIES I ALTRES TREBALLS

En funció dels treballs de manteniment preventiu i correctiu l’empresa mantenidora està
obligada a informar als serveis tècnics municipals i a anticipar-se a la possible avaria,
procedint al canvi o substitució de l’element deteriorat de la mateixa.
L’empresa està obligada a reparar totes les avaries, trencaments i desperfectes que es
produeixin als aparells elevadors, plataformes i portes automàtiques de les dependències
municipals, amb independència del què les hagi causat. Aquestes reparacions inclouran els
treballs i materials necessaris per retornar la zona de l’avaria al seu estat inicial, amb
l’aprovació per part dels serveis tècnics municipals del pressupost previ que l’empresa
contractista hagi presentat, sempre en un termini inferior als tres dies.
El tipus de materials a emprar en les reparacions serà de la mateixa qualitat que l’existent
abans de l’avaria. En qualsevol cas s’haurà de notificar als serveis tècnics municipals quan hi
hagi necessitat de canviar alguns elements, per tal d’autoritzar-lo prèviament.
La solució de qualsevol avaria, desperfecte o trencament que pugui comportar un perill per
als usuaris de l’edifici, haurà de donar-se al moment de rebre la comunicació. En tot cas,
haurà de quedar reflectit en una Declaració Responsable de temps màxim de resposta en
cas de rescat de persones. En la resta de casos, a les 24 hores com a màxim.
Quan en el segon supòsit no sigui possible complir amb aquest terminis, el contractista haurà
de comunicar-ho als serveis tècnics municipals perquè, si es considera suficientment justificat,
es fixi un nou termini. Tot i així s’haurà d’interrompre el servei de l’aparell quant s’apreciï risc
d’accident, tallant l’interruptor d’alimentació, bloquejant les portes si és necessari, i
col·locant rètols indicadors en totes les portes d’accés al mateix, fins que s’efectuï la
necessària reparació.
En cas d’accident l’empresa contractista estarà obligada a posar el succés en coneixement
de l’Administració mitjançant l’EIC, amb qui tingui concertat el seu control, i a mantenir
interromput el funcionament de l’aparell elevador fins que es realitzin els reconeixements i
proves prèvies pertinents, i ho autoritzi l’Òrgan competent esmentat.
Dins el termini de les 72 hores següents a l’accident, l’empresa contractista trametrà un
informe complementari descriptiu dels danys personals i materials ocasionats, de les causes
desencadenades de l’esdeveniment que s’esmentin com a més provables, de les
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conseqüències que es preveu que s’ocasionin en el funcionament de l’activitat o de la
instal·lació afectada, i de les mesures adoptades per pal·liar els efectes produïts i evitar-ne la
serva repetició. A aquest efecte, s’utilitzarà el model que figura a l’Annex 2 de l’Ordre de 21
de novembre de 1989, sobre comunicació d’accidents en instal·lacions industrials, o el que
el substitueixi.
Els treballs que puguin produir molèsties o sorolls, caldrà realitzar-los de manera que
ocasionin el mínim possible d’incomoditats, realitzant-los fora dels horaris de funcionament
de les dependències o d’acord amb els serveis tècnics municipals.
8.

SERVEIS NO INCLOSOS EN EL CONTRACTE







Les reparacions o substitucions d’elements deteriorats motivades per negligència o
mal tracte de les instal·lacions.
Els treballs i subministraments motivats per les modernitzacions o reformes sol·licitades
per l’Ajuntament de Cerdanyola o el que en un futur pugui exigir l’organisme oficial
competent a nivell local, provincial, autonòmic, estatal o internacional, així com
també, les companyies subministradores d’electricitat.
La substitució de la cabina, panells, sostre, passamà, sòcol, llunes, sòl, portes del
camarí, exterior i elements decoratius.
Pèrdua, dany o perjudici deguts a vagues, incendi, explosió, robatori, inundació,
danys intencionats o força major.
Noves instal·lacions, ampliacions o reformes de les instal·lacions existents, sol·licitades
per l’Ajuntament de Cerdanyola com a titular dels edificis i equipaments municipals.

En el cas de les avaries, un cop detectades i informades correctament, l’Ajuntament en
sol·licitarà un pressupost de reparació a l’adjudicatari, que haurà de basar-se en els preus
unitaris aprovats.
En el cas de noves instal·lacions, ampliacions o reformes, s’actuarà segons l’establert en el
punt anterior.
9.

CONTROL DE TREBALLS I MATERIALS

Per dur a terme el control per part dels Serveis Tècnics Municipals del bon funcionament de
les tasques a realitzar, així com de les incidències de les instal·lacions, s'establiran els següents
mecanismes:
• Llibre de registre de revisions de manteniment: Després de cada revisió s'omplirà el llibre de
registre situat a la cambra de màquines de cada aparell fent constar la data, identificació
de l'operari que ha realitzat la revisió i les observacions que es considerin i permetin un
correcte seguiment dels treballs. Si s'extravia algun dels llibres de registre, l'empresa
adjudicatària l'haurà de reposar.
• Fitxes de treball: Després de cada operació de manteniment preventiu caldrà omplir una
fitxa de treball o “check list” amb totes les operacions realitzades que s'haurà d'adjuntar a la
Ordre de treball
corresponent. També ha d'incloure com a mínim la data, operaris que han intervingut i
observacions o deficiències detectades.
• Ordres de treball Per a les actuacions de manteniment correctiu, en les quals el
contractista indicarà les incidències que s'han produït durant la reparació de l'avaria o la
revisió dels equips, i a la que s'adjuntaran els albarans de treball conformats per la persona
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de referència de cada equipament (conserge o responsable). En aquestes ordres de treball,
s'haurà de constar clarament la relació detallada de material i mà d'obra.
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S'haurà de fer abans de transcorreguts 10 dies d'acabat el treball de reparació.
• Reunió periòdica del responsable del contracte amb els Serveis Tècnics Municipals per
decidir la millor programació de les operacions i comentar les possibles avaries que
apareguin, amb una periodicitat trimestral o segons criteri dels tècnics municipals.
• Visites conjuntes d'inspecció. S'establiran visites a determinar pels Serveis Tècnics Municipals
per vetllar per la correcta execució del manteniment.
• Inventari instal·lacions. Durant tota la vigència del contracte, l'adjudicatari mantindrà
actualitzat l'inventari dels aparells elevadors i les seves característiques i serà lliurat al
responsable del contracte juntament amb l'acta de recepció.
10. RETIRADA DE RESIDUS
El contractista té l’obligació de retirar selectivament tots els residus resultants dels treballs de
manteniment contractats. A tal efecte, el contractista haurà de disposar de tots els mitjans
necessaris per procedir a la seva recollida, transport i lliurament a un gestor autoritzat,
complint amb la normativa vigent, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu
ofertat, sigui quina sigui la quantitat o l’origen dels mateixos.
11. SEGURETAT I SALUT
El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per tal d’evitar accidents i perjudicis
de tot ordre, essent responsable d’aquests i atenent-se en aquesta matèria a la legislació
vigent.
L’empresa adjudicatària haurà de complir i fer complir la Llei de prevenció de riscos laborals
(31/1995) de 8 de novembre, en tots els seus àmbits d’aplicació.
L’empresa adjudicatària presentarà l’Avaluació de Riscos i el Pla de prevenció de totes les
tasques i actuacions que s’han de fer en les dependències municipals i tindrà una persona
encarregada de coordinar les feines en matèria de prevenció.
El personal destinat a fer els diferents serveis, estarà format i informat sobre els riscos laborals
que de les seves funcions es deriven. També disposarà dels equips de protecció individuals
necessaris i adequats per desenvolupar les diferents tasques.
Per donar compliment a l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals,
desenvolupat pel R.D. 171/2004, sobre coordinació d’activitats empresarials, l’empresa
adjudicatària haurà d’aportar, en el termini màxim d’un mes des de signatura del contracte,
la següent documentació:
• Documentació acreditativa de la modalitat escollida per a l’organització de les activitats
preventives, segons el R.D. 39/1997, sobre el Reglament dels Serveis de Prevenció.
• Llistat del personal contractat que prestarà serveis a l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, indicant DNI, número d ’afiliació a la Seguretat Social i lloc de treball a ocupar.
• Avaluació de riscos de la tasca que durà a terme en l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, així com la planificació preventiva de l’empresa.
• Designació de treballador per coordinar les tasques preventives amb l’Ajuntament.
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• Document acreditatiu de la informació, relativa als llocs de treball, lliurada a tots i
cadascun dels treballadors, segons l’article 19 de la Llei 31/1995.
• Document acreditatiu de la formació impartida a tots i cadascun dels treballadors
(Diploma de Mútua d’Accidents o entitat acreditada).
• Document acreditatiu de tenir contractat el servei de vigilància de la salut, en funció dels
riscos inherents al treball, segons l’article 22 de la Llei 31/1995.
• Certificat de la mútua d’accidents de treball o entitat autoritzada, acreditant, en relació a
la salut dels treballadors, l’aptitud d’aquestes per realitzar les activitats objecte del
contracte.
• El registre de lliurament dels Equips de Protecció Individual (EPI). Posteriorment, durant el
transcurs del contracte, l'empresa haurà de presentar la documentació següent:
En el cas que un treballador cessi i els substitueixi per un altre amb nou contracte, caldrà
comunicar amb caràcter immediat aquesta circumstància, lliurant la documentació abans
ressenyada.
• En el cas de variació en el contingut del lloc de treball, en relació amb les condicions de
seguretat i salut laboral, caldrà aportar justificació de la formació i informació sobre els seus
riscos inherents al seu nou lloc o circumstància.
En la realització d’obres menors per noves instal·lacions, i en compliment del R.D. 1627/1997,
pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció,
l’empresa adjudicatària presentarà un Pla de seguretat que compleixi amb les indicacions
de l'estudi de seguretat inclòs en el projecte o la memòria.
L’empresa adjudicatària vigilarà el compliment de les obligacions en matèria de prevenció
de riscos laborals, en aquelles empreses subcontractades, així com comunicar per escrit la
presència d’aquestes a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i a lliurar la documentació
acreditativa del compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.
L'empresa adjudicatària haurà de complir totes les disposicions legals mínimes que seran
d’aplicació en l'àmbit de la seguretat laboral i la prevenció de riscos. Igualment, caldrà
complir amb totes aquelles altres disposicions que es considerin d’aplicació per possibles
modificacions o aquelles que es vagin aprovant durant la vigència del contracte.
L’empresa adjudicatària haurà de complir totes les disposicions legals mínimes que li siguin
d’aplicació en l’àmbit de la seguretat laboral i prevenció de riscos i de totes aquells altres
que es considerin d’aplicació per possibles modificacions o aquelles que es vagin aprovant
durant la vigència del contracte.
12. RESPONSABILITAT
L’adjudicatari es compromet a respondre per la responsabilitat civil derivada pels danys i
perjudicis causats per acció o omissió del personal emprat en la prestació dels serveis
contractats.
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ANNEX 1: INVENTARI D'APARELLS
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En el present annex es relaciona l'inventari d'aparells elevadors inclosos en el present contracte amb
les dades generals que permeten la seva correcte identificació:
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