PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE “MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS D’ATL”

1

ÍNDEX
1. ANTECEDENTS ....................................................................................................................... 4
2. OBJECTE ................................................................................................................................. 5
3. ÀMBIT I ABAST ........................................................................................................................ 5
4. MARC LEGAL D’APLICACIÓ .................................................................................................. 6
4.1. Disposicions legals i normativa d’aplicació ......................................................................... 6
4.2. Requisits d’aplicació ............................................................................................................ 7
4.3. Altres referències d’aplicació .............................................................................................. 7
5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A REALITZAR ............................................................................ 8
5.1. Tasques prèvies a l’inici dels treballs. Programa de treball i sistema de gestió del
manteniment .............................................................................................................................. 8
5.2. Manteniment preventiu i conductiu ................................................................................... 10
5.3. Manteniment correctiu i Subministrament de material ...................................................... 13
5.4. Inspeccions periòdiques reglamentàries ........................................................................... 16
5.5. Legalitzacions industrials .................................................................................................. 16
5.6. Servei de suport d’enginyeria al manteniment .................................................................. 16
6. PLA I PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS ............................................................................ 17
7. PRESCRIPCIONS GENERALS ............................................................................................. 17
7.1. Condicions generals d’execució del contracte de servei .................................................. 17
7.2. Gestió i Control del contracte de servei ............................................................................ 18
7.3. Inspeccions ....................................................................................................................... 19
7.4. Responsabilitat de l’empresa adjudicatària ...................................................................... 19
7.5. Obligacions de l’empresa adjudicatària ............................................................................ 19
7.6. Modificacions .................................................................................................................... 20
7.7. Manteniment de serveis existents ..................................................................................... 20
7.8. Mesures d’ordre i seguretat .............................................................................................. 20
7.9. Conservació del medi ambient .......................................................................................... 20
7.10. Abocadors....................................................................................................................... 21
7.11. Recepció dels treballs .................................................................................................... 21
8. QUALIFICACIÓ DEL PERSONAL ......................................................................................... 21
9. EQUIPS I MATERIAL ............................................................................................................. 23
10. QUALITATS ........................................................................................................................... 24
11. TRANSPORT ......................................................................................................................... 24
12. PRESTACIÓ DEL SERVEI I DISPONIBILITAT ..................................................................... 25
13. DOCUMENTACIÓ FINAL DEL SERVEI ................................................................................ 25
14. GARANTIA DELS TREBALLS ............................................................................................... 25
15. RELACIÓ AMB ELS PROVEÏDORS ...................................................................................... 26
16. SEGURETAT I SALUT LABORAL ......................................................................................... 26
17. SUBCONTRACTACIÓ ........................................................................................................... 26
18. AMIDAMENT I ABONAMENT ................................................................................................ 27
18.1. Amidament i abonament dels treballs ............................................................................ 27

2

18.2. Revisió de preus ............................................................................................................. 28
18.3. Indemnitzacions a càrrec de l’adjudicatari ..................................................................... 28
18.4. Despeses a càrrec de l’adjudicatari ............................................................................... 28
19. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA ................................................................................... 28
20. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL SERVEI ................................................................................... 28
21. PRESSUPOST DE LICITACIÓ .............................................................................................. 29
21.1. Condicions de l’oferta econòmica................................................................................... 29
21.2. Imports anuals de licitació .............................................................................................. 30
21.3. Pressupost total de licitació ............................................................................................ 30
22. ANNEXOS .............................................................................................................................. 31
22.1. Annex Núm. 1 – Inventari d’instal·lacions i sistemes de protecció contra incendis ....... 31
22.2. Annex Núm. 2 – Característiques principals de les instal·lacions i sistemes de protecció
contra incendis ......................................................................................................................... 35
22.2.1. Extintors d’incendis ................................................................................................... 35
22.2.2. Sistemes de detecció d’incendis ............................................................................... 35
22.2.3. Sistema d’extinció per ruixadors automàtics ............................................................. 37
22.2.4. Punt de diluvi / Control .............................................................................................. 37
22.2.5. Sistema d’extinció per aigua nebulitzada .................................................................. 37
22.2.6. Grup de bombeig ....................................................................................................... 37
22.3. Annex Núm. 3 – Model tipus inventari de les instal·lacions i sistemes de protecció
contra incendis ......................................................................................................................... 38
22.4. Annex Núm. 4 – Manteniment reglamentari de les instal·lacions i sistemes de protecció
activa contra incendis segons RIPCI ....................................................................................... 40
22.4.1. Programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció activa
contra incendis ....................................................................................................................... 41
22.4.2. Programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa
contra incendis ....................................................................................................................... 43
22.4.3. Programa de manteniment dels sistemes de senyalització luminescent .................. 45
22.4.4. Inspeccions periòdiques reglamentàries segons RIPCI............................................ 46
22.5. Annex Núm. 5 – Pressupost ........................................................................................... 47
22.5.1. Quadre de Preus Núm. 1 .......................................................................................... 47
22.5.2. Quadre de Preus Núm. 2 .......................................................................................... 47
22.5.3. Pressupost anual ....................................................................................................... 48
22.5.4. Pressupost ................................................................................................................. 50
22.5.5. Resum del pressupost ............................................................................................... 58

3

1. ANTECEDENTS
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei
d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa
d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia,
autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d’obrar per al compliment de les
seves funcions.
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l’objectiu
de prestar el servei públic d’interès i competència de la Generalitat de producció i
subministrament d’aigua potable per a l’abastament de poblacions per mitjà de les
instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d’abastament Ter Llobregat, que
justifica que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de
l’àmbit competencial d’ATL.
L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) gestiona l’abastament d’aigua potable
en alta del sistema Ter-Llobregat i s’encarrega de la captació, potabilització i
distribució de l’aigua potable fins els dipòsits de capçalera municipals.
ATL subministra aigua potable “en alta” (fins als dipòsits municipals) a més de 100
municipis de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès,
el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, el que
representa una població al voltant dels 5 milions d’habitants.
La xarxa de distribució que gestiona ATL té més de 1.000 km de canonades, més de
60 estacions de bombament i una superfície de territori abastit de 1.800 km2, el que
representa una capacitat de tractament de 350 hm3/any amb un cabal màxim de
tractament de 14 m3/s.
Les principals infraestructures que gestiona ATL per a la producció d’aigua (centres
productius) són les següents:
- Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) del Ter, situada als termes
municipals de Cardedeu, La Roca del Vallès i Llinars del Vallès amb una capacitat
de tractament de 8 m³/s.
- Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) del Llobregat, situada al terme
municipal d’Abrera amb una capacitat de tractament de 3,2 m³/s.
- Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) del Cardener situada al terme
municipal de Navès amb una capacitat de tractament de 0,6 m³/s.
- Instal·lació de Tractament d’Aigua de Mar (ITAM) del Llobregat, situada al terme
municipal de El Prat de Llobregat amb una capacitat de tractament de 2 m³/s.
- Instal·lació de Tractament d’Aigua de Mar (ITAM) de la Tordera situada al terme
municipal de Blanes amb una capacitat de tractament de 0,6 m³/s.
Atès a la gran extensió geogràfica que ha de gestionar ATL, el manteniment de les
infraestructures s’estructura en dues zones:
- Zona Nord (ZN): comprèn l’ETAP del Ter, la ITAM de la Tordera, l’Estació
Distribuïdora de la Trinitat i 585 km de canonada de la xarxa.
- Zona Sud (ZS): comprèn l’ETAP del Llobregat, l’ETAP del Cardener, la ITAM del
Llobregat, l’Estació Distribuïdora i Oficines Centrals de Fontsanta i 432 km de
canonada de la xarxa.
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El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPT) fa referència als criteris i
bases tècniques particulars per a les quals es vol contractar el servei de manteniment i
conservació de les instal·lacions i sistemes de protecció activa contra incendis d’ATL.
2. OBJECTE
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPT) té per objecte la descripció
detallada de les condicions i característiques tècniques particulars a les quals s’ha
d’ajustar l’execució del contracte relatiu al “SERVEI DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA
INCENDIS D’ATL” pel qual es presta el servei de manteniment, revisió i conservació
de les instal·lacions i sistemes de protecció (detecció i extinció) contra incendis d’ATL,
que té la finalitat de minimitzar les possibles aturades com a conseqüència d’averies
(perfecte estat de conservació, assegurar la vida útil i el funcionament) i garantir la
seguretat en la utilització dels equips, així com garantir la seguretat de les
instal·lacions i les persones complint amb totes les exigències legals establertes.
En aquest s’inclou tant la realització d’unes tasques prèvies a l’inici del servei com la
realització del manteniment preventiu i tècnic-legal (Pla de Manteniment), el
manteniment correctiu i el subministrament de material, així com la realització de les
inspeccions periòdiques reglamentaries i les possibles legalitzacions a
realitzar/modificar de totes les instal·lacions i sistemes de protecció (detecció i extinció)
contra incendis que es detallaran en aquest plec i que corresponen a les diferents
dependències d’ATL.
Aquest contracte donarà servei al compliment del Reglament d’Instal·lacions de
Protecció activa contra incendis (RIPCI) i el Reglament de Seguretat Contra Incendis
en els Establiments Industrials (RSCIEI), el Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic
Seguretat en cas d’incendi (CTE DB SI), entre d’altres normatives, en el qual s’indica
l’obligatorietat del Titular de la realització del manteniment de les instal·lacions
tèrmiques.
3. ÀMBIT I ABAST
L’àmbit d’aplicació d’aquest contracte inclou tots els sistemes i les instal·lacions de
protecció activa contra incendis existents a les infraestructures dependents d’ATL:
ETAP’s, ITAM’s, les instal·lacions de la xarxa de distribució, ED Trinitat, OC i ED
Fontsanta i l’Artèria EDT – Fontsanta (túnel). Aquestes es troben a l’Annex Núm. 1 i
les seves característiques principals a l’Annex Núm. 2.
La prestació del servei de manteniment i conservació de les instal·lacions i sistemes
de protecció activa contra incendis existents a les infraestructures dependents d’ATL
compondrà les operacions relatives al manteniment de les següents tipologies
d’equips:
- Sistemes de detecció i alarma d’incendis (centraletes de detecció d’incendis,
detectors d’incendi, polsadors, avisadors acústics – sirenes i lumínics, megafonia,
etc.).
- Sistemes d’abastiment d’aigua contra incendis.
- Extintors d’incendis.
- Boques d’Incendis Equipades (BIE).
- Sistema d’hidrants contra incendis.
- Sistema d’extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada.
- Sistema d’extinció per escuma física.
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Sistema d’extinció pols.
Sistema d’extinció agents extintors gasosos.
Sistema d’extinció aerosols condensats.
Control de fums i de calor: Exutori.
Enllumenat d’emergència i senyalització luminescent d’extinció o evacuació.
Ampolles d’aire comprimit dels Equips de Respiració Autònoma (ERA).
Altres.

4. MARC LEGAL D’APLICACIÓ
Les infraestructures d’ATL recollides en aquest plec estan formades per instal·lacions
regulades per diferents normatives específiques. Així, a l’hora de portar a terme els
treballs de manteniment serà necessari tenir en compte cadascuna de les normes
específiques que per a cada cas particular siguin d’aplicació.
4.1. Disposicions legals i normativa d’aplicació
Les instal·lacions i sistemes de protecció activa contra incendis d’ATL descrites en
aquest plec estan subjectes a l’aplicació de la Llei 9/2014 de Seguretat Industrial, de
31 de juliol, que estableix que les instal·lacions, equips, activitats i processos
industrials, així com la seva utilització i funcionament han d’ajustar-se als requisits
legals i reglaments de seguretat.
Per tant, és d’obligat compliment totes les disposicions legals i normes aplicables al
respecte.
La normativa que afecta a les instal·lacions recollides en el present plec és la següent:
- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de
Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), i les seves
modificacions posteriors.
- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament
d’Instal·lacions de Protecció activa contra incendis (RIPCI), i les seves
modificacions posteriors.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) i els seus Documents Bàsics (DB), i les seves modificacions
posteriors. Concretament, el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi (CTE
DB SI), i les seves modificacions posteriors.
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis, i les seves modificacions
posteriors.
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica, i les seves modificacions posteriors.
- Instruccions Tècniques Complementàries de l’Administració de la Generalitat.
- Ordenança reguladora de condicions de protecció activa contra incendis de
l’Ajuntament de Barcelona (ORCPI/2008).
- Altres normatives d’àmbit autonòmic i municipal referents a prevenció i seguretat en
matèria d'incendis.
A més, les Inspeccions Periòdiques Reglamentaries d’un equip o instal·lació al llarg de
la seva vida útil és la forma generalment establerta de compliment dels reglaments
tècnics amb caràcter obligatori.
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I totes aquelles que afecten a les instal·lacions a realitzar al moment de la seva
execució.
4.2. Requisits d’aplicació
L’empresa adjudicatària del servei acreditarà que compleixen amb els requisits definits
a l’article 15 del RD 513/2017, així com disposar dels permisos i autoritzacions
corresponents.
A destacar que les empreses instal·ladores i mantenidores requereixen habilitació en
els sistemes del seu camp d’actuació mitjançant una Declaració Responsable (DR)
telemàticament a través del portal de Canal Empresa. Al presentar la DR es fa la
inscripció al RASIC (Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya).
Així doncs, l’empresa adjudicatària del servei haurà d’estar inscrita com a:
-

Empresa Instal·ladora – Mantenidores de Sistemes de Protecció activa contra
incendis (RECI).

Per altra banda, els requisits d’habilitació per a les empreses són els següents:
- Assegurança de responsabilitat civil.
- Disposar dels mitjans tècnics i materials necessaris per a l’execució i/o
manteniment de les instal·lacions en condicions de seguretat.
- Sistema de gestió de la qualitat certificat per entitat certificadora acreditada (UNEEN ISO 9000) d’abast conforme a la seva habilitació.
- Disposar dels mitjans humans qualificats següents: 1 tècnic titulat competent i 1
operari qualificat acreditat (mínim) per a cadascun dels sistemes pels quals
l’empresa està habilitada.
- Altres requisits:
• En cas d’agents gasosos fluorats, certificat d’empresa segons Reial Decret
115/2017.
• En cas d’enllumenat d’emergència, compliment requisits del Reial Decret
842/2002.
4.3. Altres referències d’aplicació
Tanmateix, també s’haurà d’acomplir la normativa interna d’ATL en matèria de
seguretat, en especial les següents instruccions:
-

IG-007:Autoritzacions i Permisos de Treball.
IG-011 Treballs en instal·lacions de Baixa Tensió (BT) i Alta Tensió (AT).
IG-012:Treballs en espais confinats.
IG-015 Treballs en alçada.
IG-017:Protocol d’accés al túnel Fontsanta–EDT.
IG-023 Protocol de consignació i bloqueig d’instal·lacions i equips.
Guia ràpida del Pla d’Autoprotecció d’Estacions remotes sense productes
químiques.
Guia ràpida del Pla d’Autoprotecció de l’ETAP del Llobregat.
Guia ràpida del Pla d’Autoprotecció de l’ETAP del Ter.
Guia ràpida del Pla d’Autoprotecció de la ITAM del Prat.
Guia ràpida del Pla d’Autoprotecció de la ITAM de la Tordera.
Guia ràpida del Pla d’Autoprotecció de l’ETAP del Cardener.
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- Manual SmartOsh per la coordinació d’activitats empresarials.
5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A REALITZAR
En aquest apartat es descriuen els diferents aspectes i termes del servei a considerar i
realitzar per part de l’empresa adjudicatària del contracte del manteniment i
conservació de les instal·lacions i sistemes de protecció activa contra incendis d’ATL.
S’inclou tant la realització d’unes tasques prèvies a l’inici del servei, la prestació del
servei de subministrament de material, la realització del conjunt de treballs del
manteniment integral (manteniment preventiu i tècnic-legal – Pla de Manteniment – i
manteniment correctiu), necessari per mantenir a cada instal·lació en òptimes
condicions d’ús durant tot el seu període de vida útil, prevenint els possibles riscs que
puguin comprometre la seva seguretat, així com la realització de les inspeccions
periòdiques reglamentaries durant el període d’execució del contracte i les possibles
legalitzacions a realitzar/modificar de totes les instal·lacions i sistemes de protecció
activa contra incendis que es detallaran en aquest plec i que corresponen a les
diferents dependències d’ATL.
A mode de resum, les tasques a desenvolupar seran, bàsicament les següents:
- Manteniment preventiu trimestral, semestral i anual dels sistemes de protecció
activa contra incendis segons normativa (detecció-extinció, extintors, etc.) i
inspecció visual de les ampolles d’aire comprimit dels ERA.
- Re-timbrat d’extintors (cada 5 anys a partir de la data de fabricació de l’extintor).
- Inspecció periòdica de les ampolles d’aire dels equips d’ERA (cada 3 anys a partir
de la data de fabricació).
- Manteniment correctiu dels sistemes de protecció activa contra incendis
(subministrament de nou material tals com extintors, recàrregues, reposició de
materials per avaria o envelliment, etc.).
- Servei d'atenció les 24 hores del dia durant els 365 dies a l'any per a actuacions en
avaries o incidències.
5.1. Tasques prèvies a l’inici dels treballs. Programa de treball i sistema de
gestió del manteniment
Prèviament a l’inici del servei de manteniment, en el termini de tres (3) mesos des de
la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària del contracte haurà de realitzar
un inventari de totes les instal·lacions i sistemes de protecció activa contra incendis
presents a les infraestructures d’ATL. Aquest haurà de contenir totes les
característiques tècniques dels equips, plànols de situació, configuració dels equips,
mapa i esquemes de funcionament, etc. A més a més, qualsevol increment,
modificació o substitució dels components de les instal·lacions, s'haurà d'incorporar a
l'esmentat inventari. L’inventari s’haurà de realitzar conforme a les taules model
d’exemple de l’Annex Núm. 3 incloent, com a mínim, les següents característiques,
quan s’escaiguin:
-

Codi equip
Denominació
Ubicació
Marca
Model
Data fabricació
Any instal·lació
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Per les diferents tipologies d’equips i sistemes, caldrà incloure, a més, com a mínim, la
següent informació:
- Centraletes de detecció d’incendis:
•
•
•
•
•
•
•

Tipologia
Zones de detecció
Número de detectors
Número de polsadors
Model de polsadors
Número d’alarmes / sirenes òptiques-acústiques
Model de sirenes

- Extintors d’incendis:
• Tipologia
• Càrrega
• Any substitució
- Ampolles d’aire comprimit dels Equips de Respiració Autònoma (ERA):
• Tipologia / Classe
• Volum
- Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis:
•
•
•
•
•

Sistema
Instal·lació que serveix
Cabal nominal
Pressió
Tipologia bomba

- Sistema de ruixadors automàtics:
•
•
•
•

Sistema
Número ruixadors automàtics
Estació control
Pressió

Si s’escau qualsevol altra informació d’aquests equips o sistemes o de qualsevol altra
detectat durant la realització del inventari, s’haurà d’incloure en el mateix.
Per altra banda, en el termini de sis (6) mesos des de la formalització del contracte,
l’empresa adjudicatària del contracte haurà de presentar un informe exhaustiu amb la
descripció de l’estat de les instal·lacions, de quines anomalies o incompliments de
normativa hi ha (incloent-hi dossier fotogràfic), de les millores o modificacions que
proposa, així com de les millores d’ús i funcionament de les instal·lacions que
consideri d’interès per aconseguir millores en termes de seguretat industrial i la
valoració econòmica dels treballs d’adequació.
En aquest sentit, el contractista acceptarà les instal·lacions i sistemes de protecció
activa contra incendis en les condicions des de la data d’adjudicació, independentment
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de l’estat en que es trobin. A més, ATL organitzarà una visita tècnica on l’empresa
adjudicatària podrà revisar l’estat de les instal·lacions.
Seguidament, l’empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla de Manteniment que
contindrà, com a mínim, les operacions de manteniment que procedeixin segons
normativa. Aquest pla inclourà les fitxes tècniques de cada element de les
instal·lacions i un llistat de les operacions que s’hauran de realitzar a cada gama
d’equip a més de les descrites a l’Annex Núm. 3 del present document el calendari de
revisions proposat i la freqüència de les operacions.
Finalment, s’haurà d’establir, conjuntament l’empresa adjudicatària del servei i els
responsables de manteniment d’ATL, un programa de treball de les diferents tipologies
de manteniment (preventiu, normatiu o tècnic-legal, conductiu i correctiu) indicant, per
cada instal·lació i sistema corresponent a cada infraestructura o edifici objecte del
contracte, aquelles operacions de manteniment que procedeixin conforme la normativa
vigent i l’oferta acceptada.
Altrament, l’empresa contractista del servei disposarà d’accés al servei informàtic de
gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO) d’ATL, GIM, de TCMAN. En
aquest sentit, l’adjudicatari haurà de retro-alimentar les dades de les execucions de les
diferents tipologies de manteniment i ordres de treball (OT) al programa de gestió del
manteniment després de cada intervenció. Les ordres de treball i manteniments
realitzats es complimentaran al sistema informàtic amb les dades reals de les
actuacions: hores de dedicació, descripció de les tasques realitzades, material utilitzat,
etc.
5.2. Manteniment preventiu i conductiu
Un dels objectes principals dels treballs a contractar és el manteniment preventiu,
normatiu i reglamentari (tècnic-legal) i conductiu de les instal·lacions i sistemes de
protecció activa contra incendis presents a les instal·lacions d’ATL i la realització d’un
Pla de Manteniment, mencionat anteriorment. Aquest Pla, tal i com s’ha comentat
anteriorment, compondrà un programa complet del manteniment que garantirà el
manteniment de les instal·lacions en condicions de plena disponibilitat, tant pel que fa
a les prestacions funcionals com al seu aspecte, l’operativitat de les instal·lacions,
equips i elements en condicions segures d’acord amb la legislació i la supervisió i
control dels treballs.
El manteniment preventiu és aquell manteniment que es realitza a intervals
predeterminats o d'acord amb criteris preestablerts, i que està destinat a reduir la
probabilitat de la fallada o la degradació del funcionament d'un element. Inclou el
Manteniment legal o normatiu, el predeterminat o programat, el basat en la condició i el
predictiu.
Els treballs preventius a realitzar a les instal·lacions objecte del present plec es
classifiquen en les següents dues tipologies:
- Manteniment Predeterminat (programat)
Manteniment preventiu que es realitza d'acord amb intervals de temps establerts o
amb un nombre definit d'unitats de funcionament, però sense recerca prèvia de la
condició. El Manteniment Legal o Normatiu (reglamentari o tècnic-legal) és un
Manteniment Predeterminat (programat) establert en una llei o norma (No contemplat a
la norma UNE-EN 13306:2018).
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Aquests treballs preventius consisteixen en la realització d’operacions periòdiques i
programades de manteniment necessàries, sota un programa prèviament elaborat i
planificat, per assegurar la vida útil i la funcionalitat de les instal·lacions i elements,
donant compliment a les recomanacions dels fabricants com a les especificacions dels
reglaments oficials d’acord amb la legislació vigent.
Aleshores, l’empresa adjudicatària del servei desenvoluparà i executarà el Pla de
Manteniment preventiu, acordat entre ambdues parts, que inclourà el conjunt
d’operacions periòdiques i programades necessàries per garantir el correcte
funcionament dels equips, donant compliment a les recomanacions dels fabricants
com a les especificacions dels reglaments oficials d’acord amb la legislació vigent. Per
tant, l’empresa adjudicatària portarà a terme totes les tasques de manteniment
normatiu obligatòries de les normatives d’aplicació tals com el Reglament de Seguretat
Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI) i el Reglament d’Instal·lacions
de Protecció activa contra incendis (RIPCI), entre d’altres. El contractista es
compromet a complir tot allò que estigui regulat dintre del reglaments i fer les revisions
de manteniment preventiu amb la periodicitat mínima requerida.
A l’Annex Núm. 3 del present s’adjunten les gammes i operacions mínimes de
manteniment preventiu i les seves freqüències, en funció de les diferents tipologies
d’instal·lacions i sistemes de protecció activa contra incendis existents a les
instal·lacions d’ATL, segons el que estableix el RIPCI a l’Annex Núm. 2 Manteniment
mínim de les instal·lacions de protecció activa contra incendis (Taules I, II i II).
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran seguint les ordres de treball
del GMAO d’ATL farà servir fonamentalment les games de manteniment proposades
en aquest document.
Les operacions de manteniment realitzades sobre els sistemes de protecció activa
contra incendis quedaran reflectides en els sistemes mitjançant enregistrament,
etiquetatge o adhesiu, especificant la data corresponent i la signatura del tècnic
qualificat que ha realitzat l’operació.
Respecte al manteniment tècnic-legal o reglamentari, aquest es realitzarà sobre
aquelles instal·lacions que siguin susceptible de realitzar-se d’acord a la legislació i
les normatives industrials vigents corresponents. A més, per a cada equip, s’haurà de
complimentar un llibre de manteniment tècnic-legal indicant les dades de l’equip
segons inventari i les dades de la normativa legal aplicable (organisme regulador, data,
periodicitat, etc.), així com el resultat de la revisió (incidència i altres dades).
- Manteniment Basat en la Condició
Manteniment preventiu que inclou una combinació de monitoratge de la condició, i/o la
inspecció, i/o els assajos, anàlisis i les conseqüents accions de manteniment. El
Manteniment Predictiu és un manteniment basat en la Condició que es realitza seguint
una predicció obtinguda de l'anàlisi repetida o de característiques conegudes i de
l'avaluació dels significatius de la degradació de l'element.
Els treballs conductius consisteixen en la realització d’un conjunt de tasques i
operacions de comprovació, verificació, operació o ajust necessaris per permetre el
control i govern del funcionament de les instal·lacions i elements, perquè aquestes
donin en tot moment les prestacions del servei amb qualitat i sense interrupcions ni
incidències. Entre aquestes cal indicar:
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• Posada en marxa i parada de les instal·lacions.
• Supervisió i control del correcte funcionament de les instal·lacions i elements.
• Maniobres d’ajust i correcció, si s’escau, dels paràmetre de funcionament i operació
adequats.
• Control periòdic dels senyals i paràmetres corresponents.
• Operacions de control, posada en marxa i aturada de les instal·lacions i equips
després d’una intervenció preventiva o correctiva.
Paral·lelament, al realitzar el manteniment preventiu i conductiu sorgiran petits treballs
que també es podran executar amb els mitjans humans i materials que aporti aquest
contracte.
A més, s’inclou la realització d’informes tècnics periòdics de forma periòdica, una
vegada visitades i valorat l’estat de les instal·lacions i elements, en el que s’inclourà
una descripció de l’estat actual de les instal·lacions i elements, un llistat de les
anomalies o defectes trobats i les propostes d’accions correctives per tal d’esmenar
aquestes anomalies detectades. També s’inclou la redacció dels certificats de revisió
periòdics corresponents.
Mentre no es justifiqui la conveniència d’un canvi, renovació o reposició, s’haurà de
respectar les operacions i freqüències dels documents mencionats en aquest apartat.
Cal tenir en compte que, per norma general, el contractista es compromet a
l’eliminació adequada i segons normativa vigent d’olis, greixos, plaques electròniques,
transformadors, motors, bobines i contactors, etc., i altres residus perillosos que es
puguin generar en l’execució dels treballs. A més, estarà obligat a netejar el fossat i
sala de màquines amb una periodicitat mínima mensual. La neteja consistirà en la
retirada d’escombraries i residus i el posterior escombrat manual.
Per a poder realitzar les tasques descrites en aquest apartat són necessaris dos (2)
operaris amb categoria d’Oficial 1ª, amb els següents coneixements i característiques
(o similars):
- Oficial 1ª / Tècnic especialista en manteniment de sistemes de protecció activa
contra incendis.
Tots els treballs preventius estaran supervisats per un Encarregat General amb els
coneixements tècnics competents, el qual s’encarregarà d’organitzar, supervisar els
treballs de tots els equips de treballs preventius, a més de la gestió dels següents
temes:
- Coordinarà la programació i planificació del pla de manteniment preventiu.
- Realitzarà proposta de millores i d’inversió per a l’adequació i millora de les
instal·lacions (modernització, reformes, millores tecnològiques, millores de
seguretat, reposició, ampliació de capacitat, registre de noves instal·lacions, etc.).
El registre i legalització es realitzarà per part de l’empresa contractista.
- Gestionarà les activitats correctives.
- Confeccionarà els pressupostos corresponents.
- Analitzarà dades per a diagnòstics.
- Servei d'assessorament i recolzament.
- Diagnosticarà i proposarà la substitució d’aquelles peces que pel seu estat puguin
ser susceptibles de provocar avaries.
- Estarà a disposició del responsable designat per ATL.
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- Realització d’un inventari actualitzat dels elements amb les seves fitxes tècniques
completes corresponents.
Finalment, degut a la gran dispersió geogràfica de les instal·lacions sobre les que
s’han de realitzar els manteniments anteriorment citats, els operaris hauran de dur un
vehicle tipus furgoneta amb caixa tancada i tracció 4x4, pel seu trasllat i per a
transportar totes les eines necessàries per a realitzar el manteniment anteriorment
esmentat.
5.3. Manteniment correctiu i Subministrament de material
A més del manteniment preventiu a realitzar, caldrà tenir en compte la necessitat de
dur a terme actuacions correctives, quan s’escaiguin.
El manteniment correctiu és aquell manteniment que es realitza després del
reconeixement d'una avaria i que està destinat a reposar un element en un estat en el
qual pugui realitzar la funció requerida.
Les accions correctives que s’hauran de desenvolupar, després de la detecció d’una
avaria de l’equip total o parcial, seran la realització d’una anàlisi i informe tècnic de les
causes de la fallada o avaria i la posterior tornada a l’estat de funcionament mitjançant
l’arranjament de l’equip o element (treball realitzat de forma provisional in situ) o la
seva reparació (actuació realitzada in situ o al taller amb caràcter definitiu). Altrament,
també s’hauran de desenvolupar millores eventuals de correcció amb vista a evitar una
possible fallada o avaria.
Aquests treballs correctius poden ser treballs planificats o urgents. La determinació de
treball urgent serà sempre responsabilitat del gestor tècnic d’ATL.
Les tipologies de manteniment correctiu que es poden donar als equips són les
següents:
- Manteniment correctiu immediat, no planificat o urgent
Manteniment correctiu que es realitza sense dilació després de detectar-se una avaria,
a fi d'evitar conseqüències inacceptables. És a dir, són totes aquelles averies urgents
que, en cas de no ser reparades de forma immediata, podrien causar un risc potencial
a les persones o a les instal·lacions, generar problemes greus en el normal
desenvolupament de les activitats pròpies del centre, etc.
L’empresa adjudicatària del servei està obligada a garantir la disponibilitat de les
instal·lacions perquè, en cas de parada per avaria, el servei pugui quedar restablert i
operatiu en el menor temps possible.
- Manteniment correctiu diferit o planificat
Manteniment correctiu que no es realitza immediatament després de detectar-se una
avaria, sinó que es retarda d'acord amb regles donades. És a dir, són les actuacions
que, tot i ser considerades correctives, han estat prèviament planificades o són
susceptibles de planificar. Aquestes actuacions són detectades durant la realització
dels treballs preventius i es troben reflectides als informes tècnics periòdics.
L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la reparació de totes les avaries,
trencaments i desperfectes que es produeixin a les instal·lacions i sistemes de
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protecció activa contra incendis d’ATL. Aquestes reparacions inclouran els treballs i
materials. Durant la vida útil de les instal·lacions i sistemes de protecció contra
incendis, l'empresa adjudicatària efectuarà, al seu càrrec, la reparació o substitució de
les peces subjectes a desgast i altres elements habituals de manteniment:
Queda exclòs del contracte quan es donin els següents casos:
- Les reparacions o substitucions per vandalisme o robatoris, que seran abonades a
l’adjudicatari, prèvia presentació i aprovació d’oferta de l’adjudicatari per part de la
unitat de Manteniment d’Edificis. ATL es reserva el dret de demanar varies ofertes
paral·leles a un altre proveïdor per tal de fixar el preu just, segons tarifes dels
principals mantenidors del sector.
- Els treballs i subministraments motivats per les millores i reformes sol·licitades per
la unitat de Manteniment d’Edificis, inclou actualitzacions normatives que en un futur
es puguin exigir per part d’organismes oficials de rang local, autonòmic, nacional o
internacional, companyies d’assegurances o companyies subministradores
d’electricitat.
- Els treballs de reparació, de substitució o d’altres que s’hagin de prestar a causa de
negligència, maltractament o ús indegut dels usuaris, inundació, incendi, robatori),
explosió o per qualsevol altre motiu no previst com contingència normal i no
imputable a l’actuació de l’adjudicatari.
Tal i com s’ha mencionat, l’empresa adjudicatària haurà de presentar la justificació de
la causa que motiva l’avaria i el pressupost de la seva reparació, estarà subjecte al
informe de la unitat de Manteniment d’Edificis i la modificació contractual corresponent.
El temps de la intervenció començarà a comptar des de l’inici dels treballs (en cap cas
es tindrà en compte el temps de desplaçament).
A més a més, serà necessari disposar d’un servei de subministrament de material
(extintors, recàrrega, peces unitàries, etc.) per a poder executar les reposicions i
renovacions (manteniment correctiu) que es considerin oportunes, ja sigui que
provinguin per part d’ATL o de l’empresa adjudicatària del servei de manteniment.
Respecte als recanvis, consumibles i material divers, l’empresa adjudicatària del servei
haurà d’aportar tot el material necessari per a desenvolupar la tasca de manteniment,
inclosos els materials fungibles, com per exemple:
-

Màquina de càrrega de CO2.
Màquina carregadora d’extintors.
Perxes per a substitució de detectors d’alarma.
Eines de taller.
Pintures per reparacions.
Cinta aïllant.
Broques.
Petit material com cargols, etc.

Per tant, l’empresa de manteniment es farà càrrec de la prestació d’aquest servei de
recanvis i consumibles necessaris, així com de les despeses econòmiques associades
i no es podran facturar.
L'empresa adjudicatària és responsable del control dels estocs, la detecció de
necessitats, la cerca de proveïdors, la gestió de compres, la gestió dels
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subministraments i la logística de manera diligent, i amb un temps de reposició o
subministrament adequat per minimitzar el temps d'afectació del servei.
Per l’adquisició dels materials necessaris pels treballs de manteniment o reparació
d’avaries es farà arribar l’oferta per tal que el Responsable doni el vistiplau.
En cas que l'absència de la peça, recanvi o consumible suposi una afectació de la
qualitat, disponibilitat o confort de les instal·lacions afectades, la seva reposició s'haurà
de fer amb la màxima celeritat possible.
Els recanvis i peces de substitució hauran de ser de la mateixa marca i model que els
substituïts i només es podran utilitzar elements substitutoris alternatius sempre i quant
garanteixin, com a mínim, la mateixa qualitat en el servei i amb l'autorització expressa
de l’empresa adjudicatària del servei.
Altrament, només es podran utilitzar elements substitutoris alternatius sempre i quant
garanteixin, com a mínim, la mateixa qualitat en el servei i amb l'autorització expressa
de l’empresa adjudicatària del servei.
Per a poder realitzar les tasques descrites en aquest apartat són necessaris dos (2)
operaris amb categoria d’Oficial 1ª, amb els següents coneixements i característiques
(o similars):
- Oficial 1ª / Tècnic especialista en manteniment de sistemes de protecció activa
contra incendis.
Tots els treballs correctius estaran supervisats per un Encarregat General amb els
coneixements tècnics competents, el qual s’encarregarà d’organitzar, supervisar els
treballs de tots els equips de treballs correctius, a més de la gestió dels següents
temes:
- Coordinarà la programació i planificació del pla de manteniment preventiu.
- Realitzarà proposta de millores i d’inversió per a l’adequació i millora de les
instal·lacions (modernització, reformes, millores tecnològiques, millores de
seguretat, reposició, ampliació de capacitat, registre de noves instal·lacions, etc.).
El registre i legalització es realitzarà per part de l’empresa contractista.
- Gestionarà les activitats correctives.
- Confeccionarà els pressupostos corresponents.
- Analitzarà dades per a diagnòstics.
- Servei d'assessorament i recolzament.
- Diagnosticarà i proposarà la substitució d’aquelles peces que pel seu estat puguin
ser susceptibles de provocar avaries.
- Estarà a disposició del responsable designat per ATL.
- Realització d’un inventari actualitzat dels elements amb les seves fitxes tècniques
completes corresponents.
Finalment, degut a la gran dispersió geogràfica de les instal·lacions sobre les que
s’han de realitzar els manteniments anteriorment citats, els operaris hauran de dur un
vehicle tipus furgoneta amb caixa tancada i tracció 4x4, pel seu trasllat i per a
transportar totes les eines necessàries per a realitzar el manteniment anteriorment
esmentat.
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Aquest personal i transport serà el mateix que realitzi el manteniment preventiu i
conductiu planificat. Si fos necessari disposar de més personal, l’empresa
adjudicatària hauria de disposar de personal per accions urgents o de reforç puntual.
Finalment, les partides relacionades amb el manteniment correctiu i subministrament
de material (Capítol 06), Partida Alçada a Justificar (PAJ), no podran modificar-se a la
baixa i s’hauran de justificar a l’hora d’executar-les.
5.4. Inspeccions periòdiques reglamentàries
L’empresa adjudicatària del servei de manteniment de les instal·lacions i sistemes de
protecció activa contra incendis d’ATL es farà càrrec de les Inspeccions Periòdiques
Reglamentàries i aportarà el corresponent certificat per l’Entitat de Control Autoritzada
(EIC). Concretament, a l’Annex Núm. 4 es descriuen les obligacions a seguir per part
de l’empresa adjudicatària del servei de manteniment respecte a la realització de les
inspeccions periòdiques reglamentàries de les instal·lacions d’ATL.
Per part d’ATL es planteja iniciar un nou procés de realització de la totalitat de les
inspeccions periòdiques reglamentàries a partir de l’any 2022.
5.5. Legalitzacions industrials
En els casos en que procedeixi, l’empresa adjudicatària del servei de manteniment de
les instal·lacions i sistemes de protecció activa contra incendis d’ATL es farà càrrec de
tots els tràmits tècnics i administratius que s’hagin de realitzar amb la Direcció General
d'Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
per tal de d’inscriure al registre RASIC (Registre dels Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya) – RITSIC (Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial) i
legalitzar una instal·lació de protecció contra incendis, ja sigui per a una modificació o
ampliació o per a la projecció d’una nova instal·lació.
5.6. Servei de suport d’enginyeria al manteniment
L’empresa adjudicatària del servei posarà a disposició del contracte un servei de
suport d’enginyeria al manteniment, sense cap cost addicional, que s’encarregarà de la
gestió dels següents temes:
- Coordinarà la programació i planificació del pla de manteniment preventiu.
- Realitzarà proposta de millores i d’inversió per a l’adequació i millora de les
instal·lacions (modernització, reformes, millores tecnològiques, millores de
seguretat, reposició, ampliació de capacitat, registre de noves instal·lacions, etc.).
El registre i legalització es realitzarà per part de l’empresa contractista.
- Gestionarà les activitats correctives.
- Confeccionarà els pressupostos corresponents.
- Analitzarà dades per a diagnòstics.
- Servei d'assessorament i recolzament.
- Diagnosticarà i proposarà la substitució d’aquelles peces que pel seu estat puguin
ser susceptibles de provocar avaries.
- Estarà a disposició del responsable designat per ATL.
- Realització d’un inventari actualitzat dels equips de climatització amb les seves
fitxes tècniques completes corresponents.
- Realització d’informes periòdics detallats i raonats tècnicament: a l’inici de la
prestació del servei i de forma periòdica trimestral i anual exposant l’estat de les
instal·lacions.
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- Aportar la documentació necessària pel Registre de les instal·lacions al RITSIC, a
través del Canal Empresa mitjançant Declaració Responsable, per noves
instal·lacions.
- Aportar la documentació requerida, de les instal·lacions inscrites al RITSIC, en el
cas de que s’executi modificacions o ampliacions de la instal·lació per tal que es
tramiti el registre de la modificació o ampliació a través del Canal Empresa.
Es presentarà la planificació de treball amb detall per a tot tipus d’activitat i amb
l’assignació del número de persones, horaris i plantilla laboral dedicada.
6. PLA I PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS
L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de trenta (30) dies comptats des de
la formalització del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP amb la següent informació:
- Planning detallat de la periodicitat de cadascun dels tipus de treballs a realitzar,
tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l’execució de cada
unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
- Relació de la maquinària i personal que s’emprarà per a la realització dels treballs.
- Procedència que es proposa pels materials a utilitzar als treballs, ritmes mensuals
de subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
- Relació de serveis que resultaran afectats pels treballs.
Durant el curs de l’execució dels treballs, l’adjudicatari haurà d’actualitzar el programa
establert, sempre que per modificació dels treballs, modificacions en les seqüències o
processos i/o retards en la realització dels treballs.
A més, l’adjudicatari haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall
d’execució que la gestió dels treballs cregui convenients.
Els treballs als a que fa referència aquest document es podran realitzar de forma
planificada o de forma urgent, si s’escau.
Segons la tipologia dels treballs, es realitzarà una Ordre de Treball (OT) que serà
facilitada pel Gestor Tècnic d’ATL. Tant aquestes OT’s com els Butlletins d’Inspecció
(BI), s’integraran en el GMAO d’ATL. L’empresa adjudicatària haurà de facilitar al seu
personal uns dispositius electrònics tipus “Tablet” en el moment que s’indiqui segons
els requeriments tècnics que s’estableixin, i el seu horari s’adaptarà l'estàndard d’ATL.
7. PRESCRIPCIONS GENERALS
La prestació del servei de manteniment i conservació de les instal·lacions i sistemes
de protecció activa contra incendis d’ATL es realitzarà atenent als següents
condicionants bàsics considerats com a mínims.
7.1. Condicions generals d’execució del contracte de servei
Les condicions generals d’execució del contracte de servei seran l’abast del servei a
realitzar per l’adjudicatari i, per tant, plenament inclosos en la seva oferta.
- Qualitats i procediments del servei.
- Proves i assajos parcials a realitzar durant el transcurs del servei, si s’escauen.
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- Les garanties exigides en els materials, en les seves aplicacions i en els seus
acabats.
Finalment, queda entès d’una forma general, que el servei s’executarà d’acord amb les
normes de bona execució lliurement apreciades per la gestió tècnica del servei.
7.2. Gestió i Control del contracte de servei
Els interlocutors vàlids per a la gestió del contracte de servei descrit en el present plec
són:
- Per part de l’empresa adjudicatària (contractista). El tècnic (o tècnics) que figuri a la
proposta presentada durant el procés de licitació o la persona que el representant
legal del contractista designi com a tècnic responsable del servei.
La funció de l’interlocutor de l’empresa adjudicatària serà la de liderar a l’equip
humà que l’empresa adjudicatària disposi per a l'acompliment del present contracte.
Atendrà els suggeriments i peticions del Gestor d’ATL i disposarà dels mitjans
humans necessaris pel correcte compliment del contracte. Igualment acordarà amb
el Gestor d’ATL la quantitat econòmica a facturar en base a les relacions valorades
prèviament aprovades.
També visitarà les instal·lacions i mantindrà reunions periòdiques amb el
responsable del contracte d’ATL, si és necessari, per analitzar la gestió del servei,
les incidències, les millores o qualsevol altra qüestió a tractar.
A més, haurà de disposar d’un Encarregat General per a gestionar directament les
tasques derivades del contracte i l’equip de treball assignat al mateix.
- Per part d’ATL. El Gestor Tècnic d’ATL serà el Responsable de Manteniment
d’Edificis o la persona (o persones) que el Director de Manteniment designi com a
gestor responsable del contracte.
La funció del Gestor d'ATL serà la de supervisar la marxa general l'execució del
contracte. El Gestor supervisarà i aprovarà les relacions valorades resultants dels
treballs executats durant el mes en curs. Mantindrà reunions periòdiques amb
l'interlocutor de l’empresa adjudicatària, en les que s’aprovarà la quantitat
econòmica a facturar i es realitzarà un seguiment de la marxa general del contracte.
A més, supervisarà tècnicament els treballs que li hagin estat assignats i aprovarà
els comunicats de treball que serviran com a base per a realitzar les relacions
valorades.
Aleshores, ATL designarà a un responsable del seguiment del Contracte objecte del
present plec per a dur el control de les tasques realitzades, anomenat Gestor Tècnic
d’ATL. Tanmateix, l’empresa adjudicatària haurà de designar un Interlocutor amb el
Gestor Tècnic d’ATL, que podrà ser únic.
A l’inici del període de vigència del contracte i prèviament a l’inici de qualsevol actuació
als diferents centres d’ATL, s’haurà d’haver tancat l’expedient de Coordinació
d’Activitats Empresarials (CAE) en matèria de prevenció de riscos laborals amb
l’empresa adjudicatària del contracte en relació al personal de l’empresa contractista i
la concurrència d’aquests en els diferents centres d’ATL.
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La relació del contractista amb ATL podrà donar-se amb personal propi d’ATL o amb
tècnics designats per aquesta.
El contractista mantindrà amb ATL un sistema d’informació que permeti a aquest
conèixer amb suficient antelació i precisió l’estat i desenvolupament del servei i dels
treballs realitzats i les propostes que hagin de formular per a la millora de qualsevol
aspecte de la seva execució.
A més a més de la comunicació verbal contínua, s’establirà entre el contractista i ATL
una comunicació escrita sistemàtica (via correu electrònic) concreta sobre l’evolució
del servei, així com les possibles incidències i mesures correctores i previsions.
Les reclamacions referides a deficiències en l’execució del servei seran comunicades
a l’empresa adjudicatària per escrit, la qual haurà d’esmenar la incidència o deficiència
l’abans possible a criteri del gestor del contracte de servei.
El aspectes que s’han esmentat en aquest plec s’haurà d’executar sempre que quedin
suficientment definides les unitats de treball corresponents i tinguin preu al contracte.
En cas de no ser així, el contractista consultarà amb el gestor del servei com procedir.
7.3. Inspeccions
ATL podrà sol·licitar qualsevol tipus de Certificació Tècnica de materials i/o muntatges.
Així mateix, podran realitzar totes les revisions o inspeccions que considerin oportunes
durant la realització del servei. Les mencionades inspeccions poden ser totals o
parcials, segons els criteris que ATL dictamini respecte d’això per a cada cas.
7.4. Responsabilitat de l’empresa adjudicatària
L’adjudicatari és responsable de l’execució del servei segons les condicions
establertes al contracte i en els documents que componen aquest plec de
prescripcions tècniques particulars. Com a conseqüència d’això, està obligat al
desballestament i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense cap cost per
ATL.
7.5. Obligacions de l’empresa adjudicatària
De forma genèrica, l’adjudicatari se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de
treballs generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti el gestor
del servei assignat per ATL.
Seguidament es mostren les obligacions a complir per part de l’empresa adjudicatària
del contracte:
- L’empresa adjudicatària disposarà dels materials, mitjans auxiliars, humans,
maquinària etc., necessaris per a la correcta execució dels treballs.
- Serà el responsable de la vigilància de tots els materials i equips que posi a
disposició pel desenvolupament del contracte, fins a la seva finalització.
- Està obligada a reposar qualsevol tipus de servei afectat (que no s’hagués vist afectat
si l’empresa adjudicatària hagués actuat correctament d’acord amb les prescripcions
d’aquest document).
- Assumirà les despeses de retirada de materials de rebuig i la correcció de les
deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assajos i proves.
- És obligació de l’empresa adjudicatària de senyalitzar de forma correcta les
instal·lacions on es realitzin els treballs.
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- L’empresa adjudicatària efectuarà les proves que calguin abans de la posada en
marxa i de la posada en servei.
- L’empresa adjudicatària serà responsable del compliment per part del seu personal
de totes les normes relacionades amb la seguretat i salut laboral.
- L’empresa adjudicatària disposarà d’un estoc de material per a la seva utilització
immediata, destinat a la reparació d’aquells equips dels quals depèn la continuïtat del
servei.
7.6. Modificacions
L’empresa adjudicatària del contracte no podrà introduir o executar modificacions a les
feines compreses en el contracte sense l’aprovació prèvia pel Responsable del servei
o Gestor Tècnic d’ATL.
El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a
procedir a la modificació de qualsevol servei.
7.7. Manteniment de serveis existents
L’adjudicatari tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents, de manera
que les interrupcions que pugui provocar l’execució dels treballs siguin resoltes amb
rapidesa.
Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats
pressupostàries, sense que hagi dret a reclamació, inclòs quan la informació facilitada
per la gestió d’obra no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a títol orientatiu.
7.8. Mesures d’ordre i seguretat
Coordinació d'Activitats Empresarials
Amb la finalitat de donar compliment als requeriments que es deriven de la Llei
31/1995 "Llei de Prevenció de Riscos Laborals" i el Reial Decret 171/2004
"Desenvolupament de l'article 24 de la Llei 31/95 en matèria de Coordinació d'Activitats
Empresarials", l'adjudicatari haurà de presentar la documentació en matèria de
prevenció de riscos laborals aplicable als treballs que realitzarà la seva empresa en els
nostres establiments i s'establiran els mitjans de coordinació que es considerin
adients.
En el desenvolupament dels seus treballs, el contractista complirà inexcusablement la
normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, així com tantes instruccions,
normes i/o procediments siguin d'obligat compliment a l'empresa.
7.9. Conservació del medi ambient
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’actuació com fora
d’aquests, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient
siguin mínimes.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits anteriorment
citats i qualsevol altra difícilment identificable en aquest moment, produeixi al medi
ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats,
tot seguint les ordres de la gestió del treballs dels organismes institucionals
competents en la matèria.
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7.10. Abocadors
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars,
la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur
utilització, seran a càrrec del contractista.
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de
les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials,
autoritzacions i permisos necessaris.
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa
vigent en matèria de medi ambient.
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui del servei la determinarà la
gestió tècnica dels treballs. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec
del contractista la reposició del material extret.
7.11. Recepció dels treballs
Neteja final dels treballs
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabats els treballs, i abans de la
seva recepció, a la neteja general, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes,
treballs auxiliars, instal·lacions, magatzems que segons la gestió d’obra no s’hagin de
conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar els treballs
executats en perfecte estat de presentació.
Recepció dels treballs
Un cop finalitzats els treballs i abans de procedir a la seva recepció, la gestió tècnica
dels treballs practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista.
Si els treballs es trobessin en estat de ser admesos s’iniciaran els tràmits per a la seva
recepció.
Quan els treballs no estiguin en estat de ser rebuts es farà constar i es donaran al
contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot
fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la gestió tècnica efectuarà un
nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament,
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.
Abans de la recepció, el contractista aportarà a la gestió tècnica tota la documentació
necessària sobre els serveis realment executats.
8. QUALIFICACIÓ DEL PERSONAL
L’empresa adjudicatària del contracte aportarà el personal necessari per realitzar les
actuacions objecte del mateix, d’acord amb les condicions descrites a continuació.
Disposarà en tot moment dels mitjans humans necessaris per poder donar el servei de
manteniment en condicions òptimes de qualitat, disponibilitat, eficiència i confort als
usuaris de les infraestructures d’ATL.
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El personal assignat per l’empresa adjudicatària al contracte haurà de disposar dels
coneixements, la formació, l’experiència necessària i la qualificació i titulacions
específiques i tècniques pels treballs que han de desenvolupar.
L’empresa adjudicatària haurà de complir tots el treballs que s’indiquen en el present
plec i amb la normativa vigent i haurà de garantir la disponibilitat del següent personal:
- Responsable del contracte (1 Enginyer Tècnic).
Perfil amb titulació de grau mig o superior en branques tècniques de l’enginyeria
industrial amb competències legalment reconegudes (p.e.: Enginyer Tècnic,
equivalent o superior, de la branca de l’Enginyeria Industrial) i titulacions
específiques de l’àmbit de la matèria – Sistemes de protecció activa contra incendis
(p.e.: Màster en Enginyeria de Protecció Contra Incendis) amb una experiència
pràctica d’un mínim de cinc (5) anys.
Serà el tècnic de contacte i interlocutor vàlid amb ATL durant la duració del mateix i
actuarà com a responsable de l’execució del contracte. Aquesta persona ha de
disposar de suficients coneixements tècnics per desenvolupar la seva feina i tenir
poder suficient per resoldre els problemes que sorgeixin en el desenvolupament del
servei.
L'adscripció mínima d’hores del Responsable del contracte (temps d’ocupació real)
serà del 20 % de les hores totals anuals laborables (1.750 h anuals), és a dir, al
voltant de 350 h anuals. Es podrà adequar també segons les necessitats de cada
moment, acordant-se prèviament entre l’empresa adjudicatària del contracte i ATL.
- Responsable de l’equip de treball (1 Encarregat General).
Perfil amb titulació de Tècnic Superior en Instal·lació i Manteniment de Sistemes de
Protecció activa contra incendis o similar i disposar del Certificat com a operari en
Sistemes de Protecció contra Incendis, Carnet de Professionalitat, així com tota la
formació mínima exigida per a desenvolupar les tasques de manteniment amb una
experiència pràctica d’un mínim de cinc (5) anys.
S’encarregarà d’organitzar, supervisar els treballs de tots els equips de treballs, a
més de la gestió dels següents temes:
• Coordinarà la programació i planificació del pla de manteniment preventiu.
• Realitzarà proposta de millores i d’inversió per a l’adequació i millora de les
instal·lacions (modernització, reformes, millores tecnològiques, millores de
seguretat, reposició, ampliació de capacitat, registre de noves instal·lacions,
etc.). El registre i legalització es realitzarà per part de l’empresa contractista.
• Gestionarà les activitats correctives.
• Confeccionarà els pressupostos corresponents.
• Analitzarà dades per a diagnòstics.
• Servei d'assessorament i recolzament.
• Diagnosticarà i proposarà la substitució d’aquelles peces que pel seu estat
puguin ser susceptibles de provocar avaries.
• Estarà a disposició del responsable designat per ATL.
• Realització d’un inventari actualitzat dels elements amb les seves fitxes
tècniques completes corresponents.
L'adscripció mínima d’hores de l’Encarregat (temps d’ocupació real) serà del 100 %
de les hores totals anuals laborables (1.750 h anuals). Es podrà adequar també
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segons les necessitats de cada moment, acordant-se prèviament entre l’empresa
adjudicatària del contracte i ATL.
- Equip de treball (Parella de 2 Oficial 1ª).
Perfil amb titulació de Tècnic Superior en Instal·lació i Manteniment de Sistemes de
Protecció activa contra incendis o similar i disposar del Certificat com a operari en
Sistemes de Protecció contra Incendis, Carnet de Professionalitat, així com tota la
formació mínima exigida per a desenvolupar les tasques de manteniment amb una
experiència pràctica d’un mínim de tres (3) anys.
Portarà a terme les tasques de manteniment preventiu, normatiu i conductiu de les
instal·lacions, segons pla de treball desenvolupat pel contractista i aprovat per ATL.
Aquest operari tindrà reforç per a actuacions puntuals de manteniment per aquelles
tasques que ho requereixin dels Tècnics Especialistes del contractista.
L'adscripció mínima d’hores de l’equip de treball (temps d’ocupació real) serà del
100 % de les hores totals anuals laborables (1.750 h anuals). Es podrà adequar
també segons les necessitats de cada moment, acordant-se prèviament entre
l’empresa adjudicatària del contracte i ATL.
Si l’empresa licitadora considera que amb menys personal adscrit al contracte,
donades les tasques descrites a l’Apartat 5 d’aquest Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, haurà de justificar-ho a la seva oferta. En tot cas, l’empresa
adjudicatària del contracte haurà de disposar del personal suficient per a realitzar
les tasques descrites en aquest document.
- Recursos humans addicionals. L’empresa adjudicatària haurà de posar a disposició
del servei els recursos addicionals necessaris per a tasques de reforç puntual,
situacions puntuals per causa de força major o altres.
A més, el personal serà físicament apte, estarà equipat dels mitjans i eines requerides
i estarà uniformat i equipat amb els Equips de Protecció Individual (EPI) adients i haurà
de presentar una declaració responsable.
De forma independent a la declaració responsable esmentada, ATL podrà exigir a
l’empresa adjudicatària la substitució d’un o varis operaris quan no es compleixin les
obligacions derivades del contracte de servei.
Les substitucions, altes i baixes del personal adscrit a la prestació dels treballs de
renovació requeriran l'autorització prèvia a través de la plataforma de CAE que ATL
tingui en servei.
9. EQUIPS I MATERIAL
L’empresa adjudicatària del contracte aportarà els equips i material necessaris per
realitzar les actuacions objecte del mateix, d’acord amb les condicions descrites a
continuació.
Disposarà en tot moment dels mitjans materials necessaris per poder donar el servei
de manteniment en condicions òptimes de qualitat, disponibilitat, eficiència i confort als
usuaris de les infraestructures d’ATL.
Com a norma general, l’empresa adjudicatària haurà de subministrar al seu càrrec,
totes les eines, utillatges, instruments, petita maquinària i equips auxiliars que siguin
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necessàries per executar de forma correcte, segura i ambientalment sostenible totes
les actuacions i els treballs objecte d’aquest contracte. Malgrat això, si el responsable
d’ATL ho estima oportú, ATL podrà subministrar alguns equips i materials que siguin
necessaris per la correcta execució dels treballs.
El Gestor Tècnic d’ATL i/o el Coordinador de Salut i Seguretat Laboral podran indicar a
l’empresa adjudicatària la no utilització de qualsevol eina o petita maquinària per raons
de Seguretat i Salut i aquesta restarà obligada a la substitució sense càrrec d’un
equivalent al corresponent utillatge.
El personal de l’empresa adjudicatària, a més de les seves eines de treball, estarà
obligat a equipar-se dels EPI’s necessaris, i amb roba apropiada pels treballs a
desenvolupar, així com a l’època de l’any i la corresponent climatologia.
Finalment, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar qualsevol tipus de servei
afectat i a netejar la instal·lació, que no s’hauria afectat si aquesta hagués actuat
correctament, d’acord amb les prescripcions del present plec.
10. QUALITATS
Qualsevol element, màquina, material i, en general, qualsevol concepte que pugui ser
definible una qualitat, aquesta serà la indicada en el plec, ben determinada per un
element o per una especificació concreta. Si no estigues definida una qualitat, ATL
podrà escollir la que correspongui en el mercat a nivells considerats semblants als dels
materials especificats en aquest plec.
Si el licitador proposa una qualitat semblant a l’especificada en plec, correspon
exclusivament a ATL definir si aquesta és o no semblant. Per tant, tot element o
qualitat que no sigui l’específicament indicada en el document d’amidament i estimació
o en qualsevol altre document del plec haurà d’haver estat aprovada per escrit per
ATL, podent ser rebutjada, per tant, sense perjudici de cap tipus per a ATL, si no fóra
complit aquest requisit.
És per aquest motiu que el licitador haurà d’especificar quina és la marca i model
ofertat de qualsevol concepte que pugui ser definible una qualitat a la seva oferta.
Tots els materials i equips hauran de ser productes normalitzats de catàleg de
fabricants dedicats amb regularitat a la fabricació de tals materials o equips i hauran de
ser de primera qualitat els quals compleixin amb els requisits d’aquests especificacions
i la normativa vigent.
Durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari queda obligat a presentar a ATL quants
materials o mostres dels mateixos li siguin sol·licitats. S’admetran catàlegs que
reprodueixin perfectament les característiques, acabat i composició dels materials.
11. TRANSPORT
L’empresa adjudicatària del servei haurà de disposar dels mitjans de transport
adequats i suficients per a poder desenvolupar les tasques encomanades i atendre les
necessitats dels treballs respecte als desplaçaments del personal als diferents punts
del territori (Barcelona, Girona i Lleida) on es desenvolupin els treballs de
manteniment.

24

Per a tal finalitat, tal i com s’ha mencionat anteriorment, degut a la gran dispersió
geogràfica de les instal·lacions sobre les que s’han de realitzar els manteniments
anteriorment citats, els operaris hauran de dur un vehicle tipus furgoneta amb caixa
tancada i tracció 4x4, pel seu trasllat i per a transportar totes les eines necessàries per
a realitzar el manteniment anteriorment esmentat.
Tots els desplaçaments necessaris per a la realització dels manteniments correctius,
preventius i normatius aniran al seu càrrec, inclòs el temps de desplaçament dels
operaris.
12. PRESTACIÓ DEL SERVEI I DISPONIBILITAT
L’adjudicatària disposarà d’un servei d’assistència tècnica de 24 hores al dia durant els
365 dies de l’any i inclourà la reparació de l’averia.
- Atenció telefònica: immediata. No s’acceptarà la substitució del centre d’atenció
telefònic per contestadors automàtics.
- Assistència a la instal·lació:
• En els casos d’avaria, el termini màxim de resposta serà de 24 hores
• En casos d’avaries urgents, el termini de resposta serà en un termini inferior a 2
hores.
Tot i això, el servei habitualment es desenvoluparà de dilluns a divendres laborables
entre les 8:00 i les 17:30 hores. L’esmentat horari de treball, podrà ser modificat per
l’empresa adjudicatària del servei per tal d'adequar-lo a possibles futures necessitats.
Les intervencions s’hauran d’acreditar mitjançant informe d’incidències o part de
treball, on s’especifiquin les circumstàncies de la intervenció. Aquest informe s’haurà
de presentar al responsable pertinent d’ATL, les intervencions es facturaran segons
taula de preus establerta pel contracte, seguint el criteri dels treballs correctius
(primeres dues hores incloses al contracte).
13. DOCUMENTACIÓ FINAL DEL SERVEI
Si el responsable per part d’ATL ho creu oportú, el contractista haurà de presentar un
informe final del servei executat, sense més repercussió en el cost total del contracte
de servei, que el prefixat en el pressupost de licitació.
Normalment, la documentació demanada serà del següent tipus:
-

Memòria descriptiva de les feines realitzades.
Plànols i esquemes elèctrics, de maniobra, potència i/o control, si s’escau.
Manual d’operació, si s’escau.
Fitxes tècniques dels equips instal·lats.
Manual de servei i manteniment.
Import econòmic final desglossat.

El lliurament d’aquesta documentació es farà en format digital degudament identificats.
14. GARANTIA DELS TREBALLS
Els treballs realitzats tindran una garantia de DOS (2) ANYS, a partir de la data de
finalització del contracte de servei. Durant aquest període l’empresa adjudicatària del
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contracte solucionarà, al seu càrrec, les desviacions imputables a defectes que
sorgeixin durant aquest període de temps respecte a les tasques d’inspecció i
coordinació de les inspeccions.
15. RELACIÓ AMB ELS PROVEÏDORS
ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part dels serveis / compres
són avaluats sobre la base de l’acompliment energètic, mediambiental i de la qualitat,
seguretat i innocuïtat de l'aigua.
16. SEGURETAT I SALUT LABORAL
Amb la finalitat de donar compliment pel que fa als requeriments que es deriven de la
Llei 31/1995 “Llei de Prevenció de Riscos Laborals” i el Reial Decret 171/2004
“Desenvolupament de l’article 24 de la Llei 31/95 en matèria de Coordinació
d’Activitats Empresarials”, ATL així com l’empresa adjudicatària del servei en
compliment de l’esmentat Reial Decret, realitzaran la Coordinació d’Activitats
Empresarials i presentarà la documentació en matèria de prevenció de riscos laborals
aplicable als treballs que realitzarà la seva empresa en dependències d’ATL. Per això,
prèviament a l’inici del servei, ATL i l’empresa adjudicatària establiran els mitjans de
coordinació que consideri adients en compliment amb l’article 5 del RD 171/2004.
Concretament, és necessari que proporcioni la documentació que es detalla
seguidament:
- Model organitzatiu del servei de Prevenció. S’haurà d’acreditar si el servei de
prevenció és propi o aliè, mitjançant certificat o fotocopia del contracte amb el
Servei de prevenció extern.
- Avaluació de riscos dels treballadors que realitzin el servei.
- Certificats d’autorització per als treballadors que realitzen treballs, fan ús d’un equip
de treball o actuen en àmbits perillosos.
- Responsable de Seguretat i Salut i la seva qualificació.
- Certificats de lliurament d’equips de protecció individual o col·lectiva dels
treballadors que realitzin el servei1.
- Certificats de formació dels treballadors1.
- Planificació de l’activitat preventiva anual.
- Certificat conforme els treballadors que realitzin el servei estan donats d’alta i al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social1.
- Relació de treballadors assignats al servei.
- Designació de Recurs Preventiu.
L’empresa adjudicatària serà la responsable de l’acompliment per part del seu
personal de totes les normes relacionades amb la seguretat i salut laboral.
17. SUBCONTRACTACIÓ
La subcontractació del servei de manteniment i conservació de les instal·lacions i
sistemes de protecció activa contra incendis d’ATL per part de l’empresa adjudicatària
del contracte estarà permesa.
Únicament en casos on sigui necessària, per especialitat del treball, i prèvia
autorització del Gestor Tècnic d’ATL es permetrà la subcontractació de personal. Una
1

Els certificats seran dels treballadors que desenvoluparan tasques a les instal·lacions d’ATL.
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vegada aprovada aquesta subcontractació, aquesta passarà a considerar-se a tots els
efectes per part d’ATL, com a part corresponent de l’empresa principal adjudicatària
del contracte.
18. AMIDAMENT I ABONAMENT
18.1. Amidament i abonament dels treballs
L’amidament s’efectuarà mensualment, pel nombre d’unitats de treball executades,
sempre que s’hagin rebut els corresponent informes mensuals, mitjançant relació
valorada mensual dels treballs executats durant aquest termini.
S’agafarà com a base les mesures unitàries dels treballs realitzats i els preus
adjudicats, i es redactarà mensualment la corresponent certificació a l’origen.
Els treballs realitzats es valoraran segons el quadre de preus unitaris convingut i fixat:
Quadre de Preus Núm. 1
Correspon als preus unitaris de partides del pressupost. Els preus d’aquest banc
serviran per a la realització de les feines de les diferents Partides Alçades a Justificar
de les diferents tipologies del contracte, aplicant la baixa lineal ofertada per l’empresa
adjudicatària. Aquest quadre de preus figura a que figura a l’Annex Núm. 2.1.
Quadre de Preus Núm. 2
Correspon al Banc BEDEC 2019. Els preus de referència corresponent a aquest banc
serviran per a la realització de les feines de les diferents Partides Alçades a Justificar,
aplicant la baixa lineal ofertada per l’empresa adjudicatària.
El Banc de peus de referència serà el Banc de Preus BEDEC amb els següents
paràmetres:
-

Data de Preus: Gener 2019
Àmbit de Preus: Barcelona
Àmbit de Plec: Catalunya
Variació de Preus segons el volum d’obra nova: Enginyeria Civil PEM 0,4 M euros.
Despeses auxiliars sobre mà d’obra: El que resulti del Banc de Dades. Despeses
indirectes: 6 %.

La prelació entre els diferents Quadres de Preus seguirà l’ordre següent:
- Quadre de Preus Núm. 1. Corresponent al pressupost.
- Quadre de Preus Núm. 2. Corresponent al BEDEC.
L’abonament es realitzarà per la quantitat líquida resultant de les certificacions.
Els abonaments al Contractista de les quantitats líquides resultants de les
certificacions, tindran el concepte de pagaments, subjectes a les rectificacions i
variacions que es produeixin en la mesura final i sense suposar en forma alguna
aprovació i recepció dels treballs que comprenguin.
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18.2. Revisió de preus
Degut a les característiques específiques dels treballs
s’estableix la possibilitat de revisió de preus.

i el temps d’execució, no

18.3. Indemnitzacions a càrrec de l’adjudicatari
L’empresa adjudicatària adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la
contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de
combustibles, olis, dissolvents, fums, altres productes químics, etc., i serà responsable
dels danys i perjudicis que es puguin causar.
L’empresa adjudicatària haurà de mantenir durant l’execució dels treballs de
manteniment, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent a compte de
l’Adjudicatari els treballs necessaris per a tal objectiu.
18.4. Despeses a càrrec de l’adjudicatari
A més de les despeses i taxes que fixi el Plec de Clàusules Administratives Particulars,
seran a càrrec de l’adjudicatari, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal·lacions, ferramentes, etc.
- Despeses de reposició del material malmès per mala manipulació durant la
realització del manteniment.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de
l’obra i de zones confrontades afectades per les treballs de manteniment, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució del manteniment, si
s’escau.
- Tots els mitjans necessaris que cregui oportú la persona designada per ATL per al
transport i manipulació dels materials, tant subministrats pel contractista com per
ATL, que siguin imprescindibles per a l’execució dels treballs.
- Totes les eines, equips, maquinària–eina, etc., necessàries per a l’execució dels
treballs, tret que es determini el contrari per part de ATL.
- Subministrament, muntatge i desmuntatge de senyals, tanques, làmpades de perill,
portàtils, etc., que siguin necessaris per a la senyalització i delimitació de les zones
de treball i pel compliment de les normes de Seguretat i Salut.
- Tots els mitjans necessaris per poder treballar en les alçades, fondàries i condicions
en què es trobin les Instal·lacions d’ATL.
- Tots els mitjans de generació d’energia (grups, etc.) quan sigui necessari pels
casos en què ATL no hi pugui subministrar-la.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus
unitaris contractats.
19. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
Per tal de facilitar a les empreses la preparació de les seves ofertes es lliurarà la
documentació tècnica necessària per a confeccionar l’oferta econòmica.
20. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL SERVEI
El termini d’execució del servei definit en el present document s’ha establert en TRES
ANYS I MIG (3,50) a partir de la formalització del contracte.
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21. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
21.1. Condicions de l’oferta econòmica
El Pressupost d’Execució de Material (PEM), que s’ha realitzat en tota la seva totalitat
a través del software Temps, Cost i Qualitat (TCQ) i amb la base de preus de BEDEC
2019 considerant l’Àmbit de Catalunya, Barcelona, s’obté dels amidaments de les
unitats d’obra, juntament amb els preus continguts en el Quadre de Preus donant lloc a
pressupostos parcials.
El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC), sense l’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA), estimat per aquesta actuació inclou un 6 % de Despeses Generals i un 13 % de
Benefici Industrial sobre el PEM. Afegint el 21 % d’IVA sobre el PEC anterior s’obté el
Pressupost Total Execució per Contracte (PEC) amb IVA o Pressupost per al
coneixement de l’Administració.
Les ofertes econòmiques presentades inclouran tots els mitjans necessaris per part del
contractista que siguin necessaris per a desenvolupar correctament els treballs definits
en aquest plec.
Els preus oferts per les empreses concursants inclouran necessàriament els següents
conceptes:
- La mà d’obra necessària per dur a terme els treballs establerts en aquest document.
- Qualsevol eina o màquina necessària pel correcte desenvolupament dels treballs a
realitzar.
- A l’oferta a presentar s’haurà d’indicar els diferents preu/hora de les diferents
franges horàries per possibles feines complementaries, fora de l’horari establert per
contracte.
- Pel que fa a l’amidament d’hores de la mà d’obra i/o de la maquinària queden
exclosos els següents conceptes:
• Cost de dieta: Anirà sempre a càrrec de l’empresa adjudicatària.
• Quilometratge: Queden exclosos els costos derivats del trasllat de personal
humà i/o petita maquinària.
• Temps de desplaçament: exclòs.
• Hora extra: resten excloses.
• Hores nocturnes: resten excloses.
• Hores festives: resten excloses.
Les ofertes presentades a ATL, reflectiran el preu dels treballs de manteniment
anteriorment descrits. Els preus oferts inclouran totes les despeses ocasionades per a
la correcta realització d’aquests.
Els preus unitaris corresponents a Partides Alçades a Justificar (PAJ) per la realització
de treballs imprevistos o extraordinaris i pel subministrament de materials no es
podran modificar, és a dir, el preu d’adjudicació serà el preu de licitació.
Els preus unitaris ofertats corresponents al Quadre de Preus unitaris (i imports
resultants), seran entesos com a preus líquids, restant únicament per afegir-hi a la
hora de la valoració dels treballs l’aplicació de l’IVA vigent. Per tant, s’entén que els
preus líquids porten inclosos tant el 6 % en concepte de Benefici Industrial com el 13
% en concepte de Despeses Generals.
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ATL es reserva el dret de no efectuar la totalitat de les partides pressupostàries
definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
21.2. Imports anuals de licitació
Seguidament es mostra el pressupost de licitació dividit pel anys de servei i pels
capítols definits.
Taula 1. Imports anuals de licitació per capítols.
2021

2022

2023

2024

TOTAL CONTRACTE

Descripció

Import (€)

Import (€)

Import (€)

Import (€)

Import total (€)

CAPÍTOL 01. TASQUES PRÈVIES I INICI DELS
TREBALLS
CAPÍTOL 02. INFORMES TÈCNICS
CAPÍTOL 03. LEGALITZACIONS INDUSTRIALS
CAPÍTOL 04. INSPECCIONS PERIÒDIQUES
REGLAMENTÀRIES
CAPÍTOL 05. MANTENIMENT PREVENTIU (TÈCNICLEGAL)
CAPÍTOL 06. MANTENIMENT CORRECTIU I
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL

2.981,20 €

1.654,80 €

1.654,80 €

1.654,80 €

7.945,60 €

1.078,80 €
733,00 €

1.732,60 €
1.466,00 €

1.732,60 €
1.466,00 €

1.907,60 €
1.466,00 €

6.451,60 €
5.131,00 €

264,80 €

529,60 €

- €

- €

794,40 €

75.417,40 €

152.010,00 €

152.010,00 €

152.010,00 €

531.447,40 €

7.500,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

37.500,00 €

87.975,20 €

167.393,00 €

166.863,40 €

167.038,40 €

589.270,00 €

IMPORT TOTAL

A les ofertes presentades s’haurà d’incloure una taula com aquesta, on caldrà fer oferta per
cada import parcial i el sumatori dels imports.

21.3. Pressupost total de licitació
El pressupost per a la licitació del contracte objecte del “SERVEI DE MANTENIMENT
I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA
INCENDIS D’ATL” ascendeix a la quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-NOU MIL
DOS-CENTS SETANTA EUROS (589.270,00 €), IVA exclòs.
L’esmentat import inclourà totes les despeses pel correcte desenvolupament dels
treballs principals i suplementaris que s’han descrit.
A l’Annex Núm. 5 es desglossa el pressupost total de licitació per capítols.
Taula 2. Pressupost d’Execució per Contracte (PEC).

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) (sense IVA)
21 % IVA sobre PEC

589.270,00 €
123.746,70 €

PRESSUPOST TOTAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (amb IVA)

713.016,70 €

Director de Manteniment
Sant Joan Despí, a data de la signatura digital
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22. ANNEXOS
22.1. Annex Núm. 1 – Inventari d’instal·lacions i sistemes de protecció
contra incendis
L'objectiu del present annex és presentar l’inventari de les instal·lacions i sistemes de
protecció activa contra incendis presents a les infraestructures dependents d’ATL per a
la contractació del “SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS I
SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS D’ATL”.
Taula 3. Inventari dels extintors d’incendis d’ATL.

EXTINTORS D'INCENDIS
Instal·lació
ETAP del Llobregat

Unitats
252

ETAP del Ter
Presa El Pasteral
ETAP del Cardener
ITAM del Llobregat
ITAM de la Tordera
Estació Distribuïdora de Fontsanta

155
18
20
220
15
60

Estació Distribuïdora de la Trinitat
Xarxa de Distribució Zona Nord
Xarxa de Distribució Zona Sud
Túnel ED Fontsanta – ED Trinitat
Vehicles per transportar productes ADR

75
240
200
24
9

Taula 4. Inventari de les centrals de detecció d’incendis d’ATL.

CENTRALS DE DETECCIÓ D’INCENDIS
Instal·lació
ETAP del Llobregat
ETAP del Ter
ETAP del Cardener
ITAM del Llobregat

Unitats
40
12
1
8

ITAM de la Tordera
Estació Distribuïdora de Fontsanta
Estació Distribuïdora de la Trinitat
EB Pous Radials
EB Sant Quirze Riera de Caldes
Estació Transformadora EB Granollers – La Roca

1
3
5
1
3
2

Estació Transformadora EB Cugat del Vallès
Estació Transformadora EB Esparraguera 1
Estació Transformadora EB Esparraguera 2
Estació Transformadora EB Esparraguera 3
Túnel ED Fontsanta – ED Trinitat

2
2
1
1
11
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Taula 5. Inventari dels detectors d’incendis d’ATL.

DETECTORS D'INCENDIS
Instal·lació
ETAP del Llobregat
ETAP del Ter
ITAM del Llobregat
ITAM de la Tordera
Estació Distribuïdora de Fontsanta
Estació Distribuïdora de la Trinitat
Túnel ED Fontsanta – ED Trinitat
EB Pous Radials
EB Sant Quirze Riera de Caldes
Estació Transformadora EB Granollers – La Roca
Estació Transformadora EB Cugat del Vallès
Estació Transformadora EB Esparraguera 1
Estació Transformadora EB Esparraguera 2
Estació Transformadora EB Esparraguera 3

Unitats
151
76
184
1
139
30
63
4
14
4
3
4
2
2

Taula 6. Inventari dels polsadors d’alarma d’incendis d’ATL.

POLSADORS D'ALARMA D'INCENDIS
Instal·lació
ETAP del Llobregat
ETAP del Ter
ITAM del Llobregat
Estació Distribuïdora de Fontsanta
Estació Distribuïdora de la Trinitat

Unitats
88
25
53
18
7

Túnel ED Fontsanta – ED Trinitat
EB Pous Radials
EB Sant Quirze Riera de Caldes
Estació Transformadora EB Granollers – La Roca
Estació Transformadora EB Cugat del Vallès
Estació Transformadora EB Esparraguera 1

12
1
4
4
4
4

Estació Transformadora EB Esparraguera 2
Estació Transformadora EB Esparraguera 3

2
2
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Taula 7. Inventari de les sirenes d’alarma d’incendis d’ATL.

SIRENES D'ALARMA D'INCENDIS
Instal·lació
ETAP del Llobregat
ETAP del Ter
ITAM del Llobregat
Estació Distribuïdora de Fontsanta

Unitats
47
30
44
12

Estació Distribuïdora de la Trinitat
Túnel ED Fontsanta – ED Trinitat
EB Pous Radials
EB Sant Quirze Riera de Caldes
Estació Transformadora EB Granollers – La Roca
Estació Transformadora EB Cugat del Vallès

4
11
2
4
2
2

Estació Transformadora EB Esparraguera 1
Estació Transformadora EB Esparraguera 2
Estació Transformadora EB Esparraguera 3

2
1
1

Taula 8. Inventari dels hidrants exteriors d’ATL.

HIDRANTS EXTERIORS
Instal·lació

Unitats

ETAP del Llobregat
ETAP del Ter
ETAP del Cardener
ITAM del Llobregat

10
3
10
10

Taula 9. Inventari dels hidrants exteriors d’ATL.

BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES (BIE)
Instal·lació

Unitats

ETAP del Llobregat

6

Taula 10. Inventari dels sistemes d’extinció per ruixadors automàtics d’ATL.

SISTEMA D'EXTINCIÓ PER RUIXADORS AUTOMÀTICS
Instal·lació
Unitats
ETAP del Llobregat

576

Taula 11. Inventari dels punts de diluvi / control d’ATL.

PUNT DE DILUVI / CONTROL
Instal·lació
ETAP del Llobregat

Unitats
18
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Taula 12. Inventari de les centrals d’extinció gas (i cilindres d’extinció) d’ATL.

CENTRALS D'EXTINCIÓ GAS (CILÍNDRES D'EXTINCIÓ)
Instal·lació
Unitats
ETAP del Ter
4 (10)
Estació Distribuïdora de Fontsanta
1 (2)
Estació Distribuïdora de la Trinitat
3 (7)
EB Sant Quirze Riera de Caldes
2 (4)
Estació Transformadora EB Granollers – La Roca
Estació Transformadora EB Cugat del Vallès
Estació Transformadora EB Esparraguera 1
Estació Transformadora EB Esparraguera 2
Estació Transformadora EB Esparraguera 3

2 (6)
2 (2)
2 (3)
1 (2)
1 (2)

Taula 13. Inventari dels sistemes d’extinció per aigua nebulitzada d’ATL.

SISTEMA D'EXTINCIÓ PER AIGUA NEBULITZADA
Instal·lació
Unitats
Túnel ED Fontsanta – ED Trinitat
5 (MAU)
Taula 14. Inventari dels Equips de Respiració Autònoma (ERA) d’ATL.

EQUIP DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA (ERA)
Instal·lació
Unitats
ETAP del Llobregat
8
ETAP del Ter
Estació Distribuïdora de Fontsanta
Reserva

14
2
14

Taula 15. Inventari dels sistemes per al control de fums i calor (exutori) d’ATL.

SISTEMA PER AL CONTROL DE FUMS I CALOR (EXUTORI)
Instal·lació
Unitats
Estació Distribuïdora de Fontsanta
1
Taula 16. Inventari dels grup de bombeig d’ATL.

GRUP DE BOMBEIG
Instal·lació
ETAP del Llobregat
ETAP del Ter

Unitats
1+1+1
1
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22.2. Annex Núm. 2 – Característiques principals de les instal·lacions i
sistemes de protecció contra incendis
L'objectiu del present annex és presentar les característiques principals de les
instal·lacions i sistemes de protecció activa contra incendis presents a les
infraestructures dependents d’ATL per a la contractació del “SERVEI DE
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS I SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA
CONTRA INCENDIS D’ATL”.
22.2.1. Extintors d’incendis
Marca: FELMAR S.L.
22.2.2. Sistemes de detecció d’incendis
ETAP del Llobregat
Central de detecció d’incendis analògica: ADEMCO FIRE BC 216-1/E2
Detector d’incendis: SYSTEM SENSOR 22051E-46-IV
Polsador d’alarma d’incendis: ML SPA-RPO1SF-K103-01
Sirena d’alarma d’incendis: WMSOU-RR-POI
Central de detecció d’incendis convencional: KILSEN NK-703 1 EX
Detector d’incendis: KL-300
Sirena d’alarma d’incendis: SK-10
Central de detecció d’incendis: NOTIFIER ID 3000
Detector d’incendis: SDX-751 EM
Polsador d’alarma d’incendis: M700 KAC/M700 WCP
Sirena d’alarma d’incendis: NSR-E24
ITAM del Llobregat
Central de detecció d’incendis analògica: NOTIFIER ID 3000
Detector d’incendis: SDX-751 TEM / FENWAL
Polsador d’alarma d’incendis: M700 KAC/M700 WCP
Sirena d’alarma d’incendis: NSR-E24
Central de detecció d’incendis convencional: DSC CFD 4800
Detector d’incendis (aspiració): STRATOS MICRA 25
ITAM de la Tordera
Central de detecció d’incendis analògica: KILSEN KFC-2
Detector d’incendis: SLR-E3N
Estació Distribuïdora de Fontsanta
Central de detecció d’incendis analògica: ADEMCO FIRE BC 216-1/E2
Detector d’incendis: 2700 ECM
Polsador d’alarma d’incendis: G.M.B. 21
Sirena d’alarma d’incendis: EXT + WMSOU-RR-TOI
Central de detecció d’incendis convencional: KILSEN FEC 4030 EN
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Detector d’incendis: KILSEN KL-731
Estació Distribuïdora de la Trinitat
Central de detecció d’incendis convencional: ADEMCO FIRE BC 216-1/E2
Detector d’incendis: 2700 ECM
Polsador d’alarma d’incendis: G.M.B. 21
Sirena d’alarma d’incendis: EXT + WMSOU-RR-TOI
Túnel ED Fontsanta - ED Trinitat
Central de detecció d’incendis analògica: ZITON ZP3
Detector d’incendis: ZP 720-3 / ZP 720-2
Sirena d’alarma d’incendis: CSC DGP 3329
Central de detecció d’incendis convencional: DSC CFD 4800
Detector d’incendis (aspiració): STRATOS MICRA 25
EB Pous Radials
Central de detecció d’incendis analògica: ADEMCO FIRE BC 216-1/E2
Detector d’incendis: SYSTEM SENSOR 22051E-46-1N
Polsador d’alarma d’incendis: MCPSA-RP01SF-K013-01
Sirena d’alarma d’incendis: SYSTEM SENSOR WMSOU-RR-P01
EB de Sant Quirze Riera de Caldes
Central de detecció d’incendis convencional: IRF-CENTRAL FOC 2/10
Detector d’incendis: KL-710
Estació Transformadora EB Granollers – La Roca
Central de detecció d’incendis convencional: KILSEN FEC 403 EN
Detector d’incendis: KILSEN KL-731
Estació Transformadora EB Sant Cugat del Vallès
Central de detecció d’incendis convencional: KILSEN FEC 403 EN
Detector d’incendis: KILSEN KL-731
Central de detecció d’incendis convencional: KILSEN NK-601
Detector d’incendis: KILSEN KL-731-KILSEN KL-731
Estació Transformadora EB Esparraguera 1
Central de detecció d’incendis convencional: KILSEN FEC 403 EN
Detector d’incendis: KILSEN KL-731
Estació Transformadora EB Esparraguera 2
Central de detecció d’incendis convencional: KILSEN FEC 403 EN
Detector d’incendis: KILSEN KL-731
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Estació Transformadora EB Esparraguera 3
Central de detecció d’incendis convencional: KILSEN FEC 403 EN
Detector d’incendis: KILSEN KL-731
22.2.3. Sistema d’extinció per ruixadors automàtics
ETAP del Llobregat
Sistema: TYCO DV-5
Central de detecció d’incendis: NOTIFIER RP-1r ID-300
Detector d’incendis: TMP2
Sirena d’alarma d’incendis: EMA 1224 B 4 R/W
22.2.4. Punt de diluvi / Control
ETAP del Llobregat
Marca: TYCO
Model: DV-5
22.2.5. Sistema d’extinció per aigua nebulitzada
Túnel ED Fontsanta – ED Trinitat
Marca: MARIOFF
Model: MAU 50
22.2.6. Grup de bombeig
ETAP del Llobregat
Marca: CALPEDA
Model: MXV-B25-210
Model: N80-250B
Marca: MARELLI
Model: F610-250/3c
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22.3. Annex Núm. 3 – Model tipus inventari de les instal·lacions i sistemes de protecció contra incendis
L'objectiu del present annex és presentar l’inventari tipus a presentar (model) de les instal·lacions i sistemes de protecció activa contra
incendis presents a les infraestructures dependents d’ATL per a la contractació del “SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS I SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS D’ATL”.
Taula 17. Inventari tipus a presentar per a les centraletes de detecció d’incendis d’ATL.

INVENTARI TIPUS CENTRALETES DE DETECCIÓ D'INCENDIS
INSTAL·LACIÓ …..
CODI EQUIP

DENOMINACIÓ

UBICACIÓ

MARCA

MODEL

DATA FABRICACIÓ

ANY INSTAL·LACIÓ

TIPOLOGIA

ZONES DETECCIÓ

Nº DETECTORS

Nº POLSADORS

MODEL POLSADORS

Nº ALARMES /
SIRENES

Taula 18. Inventari tipus a presentar pels extintors d’incendis d’ATL.

INVENTARI TIPUS EXTINTORS D'INCENDIS
INSTAL·LACIÓ …..
CODI EQUIP

DENOMINACIÓ

UBICACIÓ

MARCA

MODEL

DATA FABRICACIÓ

ANY INSTAL·LACIÓ

TIPOLOGIA

CÀRREGA

ANY SUBSTITUCIÓ

Taula 19. Inventari tipus a presentar pels Equips de Respiració Autònoma (ERA) d’ATL.

INVENTARI TIPUS EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA (ERA)
INSTAL·LACIÓ …..
CODI EQUIP

DENOMINACIÓ

UBICACIÓ

MARCA

MODEL

DATA FABRICACIÓ

ANY INSTAL·LACIÓ

TIPOLOGIA / CLASSE

VOLUM
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MODEL
SIRENES

Taula 20. Inventari tipus a presentar pels Sistemes d’Abastament d’aigua contra incendis d’ATL.

INVENTARI TIPUS SISTEMES D'ABASTAMENT D'AIGUA CONTRA INCENDIS
INSTAL·LACIÓ …..
CODI EQUIP

DENOMINACIÓ

UBICACIÓ

MARCA

MODEL

DATA FABRICACIÓ

ANY INSTAL·LACIÓ

SISTEMA

INSTAL·LACIÓ QUE SERVEIX

CABAL NOMINAL

PRESSIÓ

TIPOLOGIA BOMBA

Taula 21. Inventari tipus a presentar pels sistemes de ruixadors automàtics d’ATL.

INVENTARI TIPUS SISTEMES RUIXADORS AUTOMÀTICS
INSTAL·LACIÓ …..
CODI EQUIP

DENOMINACIÓ

UBICACIÓ

MARCA

MODEL

DATA FABRICACIÓ

ANY INSTAL·LACIÓ

SISTEMA

Nº RUIXADORS

ESTACIÓ CONTROL

PRESSIÓ
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22.4. Annex Núm. 4 – Manteniment reglamentari de les instal·lacions i
sistemes de protecció activa contra incendis segons RIPCI
L'objectiu del present annex és presentar el manteniment reglamentari de les
instal·lacions i sistemes de protecció contra incendis, segons el reglament RIPCI, a
realitzar per a la contractació del “SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS I SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS
D’ATL”.
A continuació es descriu el manteniment reglamentari de les instal·lacions de i
sistemes de protecció activa contra incendis segons la normativa vigent: el RD
513/2007, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció activa contra
incendis (RIPCI).
Aquestes exigències tenen com a finalitat assegurar que el seu funcionament, al llarg
de la seva vida útil, es realitzi amb la màxima eficiència energètica, garantint la
seguretat, la durabilitat i la protecció del medi ambient, així com les exigències
establertes en el projecte o memòria tècnica de la instal·lació final realitzada.
El llistat de les instal·lacions d’ATL registrades al RASIC és la següent:
Taula 22. Llistat d’instal·lacions de climatització d’ATL registrades al RASIC.
Codi

Descripció

Codi
Ubicació

LEG11/000175

Certificat Instal·lació Individual de Gas Propà ITAM Llobregat

APP07

LEG11/000176

Certificat Aparell Gas JP Selecta Bunsen 7000657 Laboratori ITAM Llobregat

APP07

LEG18/000024

Legalització CI Contra Incendis ETAP Ter

APP02

LEG18/000025

Legalització CI Contra Incendis ETAP Llobregat

APP01

LEG18/000026

Legalització CI Contra Incendis ITAM Llobregat

APP07

LEG18/000027

Legalització CI Contra Incendis Fontsanta

I3-01

LEG18/000028

Legalització CI Contra Incendis ETAP Cardener

APP09

LEG18/000030

Cromatògraf gasos Laboratori ITAM Llobregat

07-11AD

LEG18/000040

Legalització CI Contra Incendis ITAM Tordera

APP08

LEG19/000034

Legalització CI Contra Incendis ED Trinitat

03-01

Les instal·lacions i sistemes de protecció activa contra incendis s’utilitzaran i
mantindran segons els següents procediments:
-

Programa de manteniment preventiu.
Instruccions de seguretat.
Instruccions d’ús i maniobra.
Instruccions de funcionament.

El manteniment mínim de les instal·lacions i sistemes de protecció activa contra
incendis ha de contenir:
- Els equips i sistemes de protecció activa contra incendis s’han de sotmetre al
programa de manteniment establert pel fabricant. Com a mínim, s’han de dur a
terme les operacions que estableixen les Taules I i II de l’Annex Núm. 2 del RIPCI.
- Els sistemes de senyalització luminescent s’han de sotmetre al programa de
manteniment establert pel fabricant. Com a mínim, s’han de dur a terme les
operacions que estableix la Taula III de l’Annex Núm. 2 del RIPCI.
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- Les operacions de manteniment que recullen les Taules I i III de l’Annex Núm. 2 del
RIPCI les ha d’efectuar personal del fabricant o de l’empresa mantenidora, si
compleixen els requisits que estableix l’article 16 del RIPCI; o bé el personal de
l’usuari o titular de la instal·lació. En aquest cas, el manteniment l’efectuarà
personal de l’empresa mantenidora adjudicatària del contracte.
- Les operacions de manteniment que recull la Taules II de l’Annex Núm. 2 del RIPCI
les ha d’efectuar personal del fabricant o de l’empresa mantenidora, si compleixen
els requisits que estableix l’article 16 del RIPCI.
- Per al seguiment dels programes de manteniment dels equips i sistemes de
protecció contra incendis, que estableixen les Taules I, II i III de l’Annex Núm. 2 del
RIPCI, s’han d’elaborar unes actes que siguin conformes a la sèrie de normes UNE
23580 i continguin com a mínim la informació requerida a l’Annex Núm. 2 del RIPCI.
- En tots els casos, tant l’empresa que ha portat a terme el manteniment com l’usuari
o el titular de la instal·lació han de conservar constància documental del compliment
del programa de manteniment preventiu, almenys durant cinc anys, amb indicació,
com a mínim, de les operacions i comprovacions efectuades, el resultat de les
verificacions i proves i la substitució d’elements defectuosos, que s’hagin dut a
terme. Les anotacions s’han de portar al dia i han d’estar a disposició dels serveis
d’inspecció de la comunitat autònoma corresponent.
- Les empreses mantenidores dels sistemes fixos de protecció activa contra incendis
i extintors que continguin gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, previstos a l’annex I
del Reglament (CE) núm. 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16
d’abril de 2014, han de complir, per a les operacions de control de fuites, reciclatge,
regeneració o destrucció d’aquests gasos, el que estableix el Reglament esmentat.
- En el cas dels sistemes d’enllumenat d’emergència, la instal·lació s’ha de mantenir
segons el que estableix el Reglament electrotècnic de baixa tensió, aprovat pel
Reial decret 842/2002, de 2 d’agost.
- El document que reculli l’avaluació tècnica dels productes i sistemes la conformitat
dels quals amb aquest Reglament s’ha determinat sobre la base del que estableix
l’article 5.3 ha de contenir les operacions de manteniment necessàries. L’empresa
instal·ladora ha de lliurar a l’usuari o el titular de la instal·lació la documentació que
reculli aquesta informació. A més, la documentació esmentada ha d’estar a
disposició dels serveis competents en matèria d’indústria de la comunitat autònoma.
- En els sistemes de detecció, alarma i extinció, s’accepta la connexió remota a un
centre de gestió de serveis de manteniment. En qualsevol cas, la implantació
d’aquests sistemes s’ha de fer de tal manera que garanteixi la integritat del sistema
de detecció i alarma d’incendis. El fi d’aquest sistema addicional és el de facilitar les
tasques de manteniment i gestió del sistema, així com proporcionar serveis afegits
als ja subministrats pels sistemes automàtics. El centre de gestió remota esmentat
ha de pertànyer a una empresa mantenidora de protecció activa contra incendis
degudament habilitada.
Aleshores, les instal·lacions i sistemes de protecció activa contra incendis d’ATL s’han
de mantenir d’acord amb les operacions i periodicitats contingudes al programa de
manteniment preventiu. En funció de la tipologia d’equip, es realitza el manteniment
amb la periodicitat i tasques / operacions que es mostra seguidament (Taules I, II i III –
Annex Núm. 2 RIPCI).
22.4.1. Programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de
protecció activa contra incendis
Seguidament es mostra el programa de manteniment trimestral i semestral dels
sistemes de protecció activa contra incendis (Taula I – Annex Núm. 2 RIPCI). Conté
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les operacions que han d’efectuar personal especialitzat de l’empresa mantenidora de
les instal·lacions.
Taula 23. Operacions del programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció
activa contra incendis. Sistemes de detecció i alarma d’incendis.
Equip o sistema

Requisits generals

Fonts d'alimentació

Periodicitat manteniment
Tres mesos

Sis mesos

Pas previ: revisió i/o implementació de mesures per evitar accions o
maniobres no desitjades durant les tasques d’inspecció.
Verificar si s’han efectuat canvis o modificacions en qualsevol dels
components del sistema des de l’última revisió efectuada i procedir a
documentar-los.
Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font
de subministrament). Substitució de pilots, fusibles i altres elements
defectuosos.
Revisió d’indicacions lluminoses d’alarma, avaria, desconnexió i
informació en la central.
Manteniment d’acumuladors (neteja de borns, reposició d’aigua
destil·lada, etc.).
Verificar equips de centralització i de transmissió d’alarma.
Revisió de sistemes de bateries:
Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament
del sistema sota bateries, detecció d'avaria i restitució a manera
norma.

Dispositius per a
l'activació manual
d'alarma

Comprovació de la senyalització dels polsadors d'alarma manuals.

Dispositius de
transmissió d'alarma

Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics.
Si és aplicable, verificar el funcionament del sistema de megafonia.
Si és aplicable, verificar la intel·ligibilitat de l'àudio en cada zona
d'extinció.

Verificació de la ubicació, identificació,
visibilitat i accessibilitat dels polsadors.
Verificació de l’estat dels polsadors (fixació,
neteja, corrosió, aspecte exterior).

Taula 24. Operacions del programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció
activa contra incendis. Extintors d’incendi.
Periodicitat manteniment
Tres mesos

Equip o sistema
Realitzar les verificacions següents:

Extintors d’incendi

- Que els extintors són al seu lloc assignat i no presenten mostres aparents de danys.
- Que són adequats de conformitat amb el risc que s’ha de protegir.
- Que no tenen l’accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves instruccions d’ús a la part
davantera.
- Que les instruccions d’ús són llegibles.
- Que l’indicador de pressió està a la zona d’operació.
- Que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega…) estan en bon estat.
- Que no falten els precintes o els taps indicadors d’ús ni estan trencats.
- Que no han estat descarregats totalment o parcialment.
També s’entén complert aquest requisit si s’efectuen les operacions que s’indiquen al «Programa de manteniment
trimestral» de la norma UNE 23120. Comprovació de la senyalització dels extintors.

Taula 25. Operacions del programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció
activa contra incendis. Boques d’incendi equipades (BIE).
Equip o sistema
Boques d’incendi
equipades (BIE)

Periodicitat manteniment
Tres mesos
Comprovació de la senyalització de les BIE

Taula 26. Operacions del programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció
activa contra incendis. Hidrants.
Equip o sistema

Hidrants

Periodicitat manteniment
Tres mesos
Comprovar l’accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els
hidrants enterrats.
Inspecció visual, amb comprovació de l’estanquitat del conjunt.
Treure les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar
l’estat de les juntes dels ràcords.
Comprovació de la senyalització dels hidrants.

Sis mesos

Greixar la femella d’accionament o omplirne la cambra d’oli.
Obrir i tancar l’hidrant i comprovar el
funcionament correcte de la vàlvula
principal i del sistema de drenatge.
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Taula 27. Operacions del programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció
activa contra incendis. Columnes seques.
Equip o sistema

Columnes seques

Periodicitat manteniment
Sis mesos
Comprovació de l’accessibilitat de l’entrada del carrer i preses de terra.
Comprovació de la senyalització.
Comprovació de les tapes i el funcionament correcte dels seus tancaments (greixatge si és necessari).
Maniobrar totes les claus de la instal·lació per verificar-ne el funcionament correcte.
Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades.
Comprovar que les vàlvules de seccionament estan obertes.
Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades.

Taula 28. Operacions del programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció
activa contra incendis. Sistemes fixos d’extinció.
Equip o sistema

Ruixadors automàtics
d’aigua
Aigua polvoritzada
Aigua nebulitzada
Escuma física
Pols
Agents extintors
gasosos
Aerosols condensats

Periodicitat manteniment
Tres mesos
Comprovació que els dispositius de descàrrega de l’agent extintor
(broquets, ruixadors, difusors…).
estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament
correcte.
Comprovació visual del bon estat general dels components del
sistema, especialment dels dispositius de posada en marxa i les
connexions.
Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió
estan dins dels marges permesos.
Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els
sistemes amb indicacions de control.
Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals
d’aturada i disparament.
Neteja general de tots els components.

Sis mesos

Comprovació visual de les canonades,
dipòsits i maneguets contra la corrosió, el
deteriorament o la manipulació.
En sistemes que utilitzen aigua, verificar
que les vàlvules, el tancament de les quals
podria impedir que l’aigua arribés als
ruixadors
o
pogués
perjudicar
el
funcionament correcte d’una alarma o
dispositiu d’indicació, estan completament
obertes.
Verificar el subministrament elèctric als
grups de bombament elèctrics o altres
equips elèctrics crítics.

Taula 29. Operacions del programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció
activa contra incendis. Sistemes d’abastiment d’aigua contra incendis.
Equip o sistema

Sistemes d’abastiment
d’aigua contra incendis

Periodicitat manteniment
Tres mesos
Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules,
comandaments, alarmes motobombes, accessoris, senyals, etc.
Comprovació del funcionament automàtic i manual de la instal·lació,
d’acord amb les instruccions del fabricant o instal·lador. Manteniment
d’acumuladors, neteja de borns (reposició d’aigua destil·lada, etc.).
Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etc.). Verificació
d’accessibilitat als elements, neteja general, ventilació de sales de
bombes, etc.

Sis mesos

Accionament i greixatge de les vàlvules.
Verificació i ajust dels premsaestopes.
Verificació de la velocitat dels motors amb
diferents càrregues.
Comprovació de l’alimentació elèctrica,
línies i proteccions.

Taula 30. Operacions del programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció
activa contra incendis. Sistemes per al control de fums i de calor.
Equip o sistema

Sistemes per al control
de fums i de calor

Periodicitat manteniment
Tres mesos
Comprovar que no s’han col·locat obstruccions o introduït canvis en
la geometria de l’edifici (envans, falsos sostres, obertures a l’exterior,
desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions
d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les
barreres actives de control de fums.
Inspecció visual general.

Sis mesos

Comprovació del
funcionament
dels
components del sistema mitjançant la seva
activació manual.
Neteja dels components i elements del
sistema.

22.4.2. Programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de
protecció activa contra incendis
Seguidament es mostra el programa de manteniment anual i quinquennal dels
sistemes de protecció activa contra incendis (Taula II – Annex Núm. 2 RIPCI). Conté
les operacions que han d’efectuar personal especialitzat de l’empresa mantenidora de
les instal·lacions.
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Taula 31. Operacions del programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa
contra incendis. Sistemes de detecció i alarma d’incendis.
Periodicitat manteniment
Any

Equip o sistema

Requisits generals

Detectors

Dispositius per a
l'activació manual
d'alarma

Pas previ: revisió i/o implementació de mesures per evitar accions o maniobres no desitjades durant les tasques
d’inspecció.
Verificar si s’han efectuat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de l’última revisió
efectuada i procedir a documentar-los.
Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots,
fusibles i altres elements defectuosos.
Revisió d’indicacions lluminoses d’alarma, avaria, desconnexió i informació en la central.
Manteniment d’acumuladors (neteja de borns, reposició d’aigua destil·lada, etc.).
Verificar equips de centralització i de transmissió d’alarma.
Verificació de l’espai lliure, sota el detector puntual i en totes les direccions, com a mínim 500 mm.
Verificació de l’estat dels detectors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).
Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, d’acord amb les especificacions dels seus
fabricants.
Verificació de la capacitat d’assolir i activar l’element sensor de l’interior de la cambra del detector. S’han d’aplicar
mètodes de verificació que no danyin o perjudiquin el rendiment del detector.
La vida útil dels detectors d’incendis ha de ser la que estableixi el seu fabricant, transcorreguda la qual s’han de
substituir. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys.
Prova de funcionament de tots els polsadors.

Taula 32. Operacions del programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa
contra incendis. Extintors d’incendi.
Periodicitat manteniment

Equip o sistema

Extintors d’incendi

Any

Cinc anys

Efectuar les operacions de manteniment segons el que estableix el
«Programa de manteniment anual» de la norma UNE 23120.
En extintors mòbils, s’ha de comprovar, addicionalment, el bon estat
del sistema de trasllat.

Realitzar una prova de nivell C (timbratge),
d’acord amb el que estableix l’annex III del
Reglament d’equips a pressió, aprovat pel
Reial decret 2060/2008, de 12 de
desembre.
A partir de la data de timbratge de l’extintor
(i per tres vegades) s’ha de procedir al seu
retimbratge d’acord amb el que estableix
l’annex III del Reglament d’equips a
pressió.

Taula 33. Operacions del programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa
contra incendis. Boques d’incendi equipades (BIE).
Periodicitat manteniment

Equip o sistema
Boques d’incendi
equipades (BIE)

Any

Cinc anys

Efectuar les operacions d’inspecció i manteniment anuals segons el
que estableix UNE-EN 671-3.
La vida útil de les mànegues contra incendis és la que estableixi el
seu fabricant, transcorreguda la qual s’han de substituir. En cas que
el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 20
anys

Efectuar les operacions d’inspecció i
manteniment
quinquennals
sobre
la
mànega segons el que estableix la UNE-EN
671-3.

Taula 34. Operacions del programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa
contra incendis. Hidrants.
Periodicitat manteniment

Equip o sistema
Hidrants

Any

Cinc anys

Verificar l’estanquitat dels taps.

Canvi de les juntes dels ràcords.

Taula 35. Operacions del programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa
contra incendis. Columnes seques.
Equip o sistema
Columnes seques

Periodicitat manteniment
Cinc anys
Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.
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Taula 36. Operacions del programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa
contra incendis. Sistemes fixos d’extinció.
Periodicitat manteniment

Equip o sistema

Ruixadors automàtics
d’aigua
Aigua polvoritzada
Aigua nebulitzada
Escuma física
Pols
Agents extintors
gasosos
Aerosols condensats

Any

Cinc anys

Comprovació de la resposta del sistema als senyals d’activació
manual i automàtics.
En sistemes fixos d’extinció per aigua o per escuma, comprovar que
el subministrament d’aigua està garantit en les condicions de pressió
i cabal previstes.
En sistemes fixos d’extinció per pols, comprovar que la quantitat
d’agent extintor està dins dels marges permesos.
En sistemes fixos d’extinció per escuma, comprovar que
l’escumogen no s’ha degradat.
Per a sistemes fixos d’inundació total d’agents extintors gasosos,
revisar l’estanquitat de la sala protegida en condicions de
descàrrega.
Els sistemes fixos d’extinció mitjançant ruixadors automàtics s’han
d’inspeccionar segons el que indica el «Programa anual» de la UNEEN 12845.
Els sistemes fixos d’extinció mitjançant ruixadors automàtics s’han
d’inspeccionar cada 3 anys segons el que indica el «Programa cada
3 anys» de la UNE-EN 12845.
Nota: els sistemes que incorporin components a pressió que estiguin
dins de l’àmbit d’aplicació del Reglament d’equips a pressió, aprovat
mitjançant el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, s’han de
sotmetre a les proves que estableix el Reglament esmentat amb la
periodicitat que s’hi especifiqui.

Prova de la instal·lació en les condicions de
la seva recepció.
En sistemes fixos d’extinció per escuma,
determinació del coeficient d’expansió,
temps de drenatge i concentració, segons
la part de la norma UNE-EN 1568 que
correspongui, d’una mostra representativa
de la instal·lació. Els valors obtinguts han
d’estar dins dels valors permesos pel
fabricant.
Els sistemes fixos d’extinció mitjançant
ruixadors automàtics s’han d’inspeccionar
cada 10 anys, segons el que indica el
«Programa de 10 anys» de la UNE-EN
12845.
Els sistemes fixos d’extinció mitjançant
ruixadors automàtics s’han d’inspeccionar
cada 25 anys, segons el que indica l’annex
K de la UNE-EN 12845.

Taula 37. Operacions del programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa
contra incendis. Sistemes d’abastiment d’aigua contra incendis.
Equip o sistema

Periodicitat manteniment
Any

Sistemes d’abastiment
d’aigua contra incendis

Comprovació de la reserva d’aigua.
Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en l’alimentació d’aigua. Comprovació de l’estat de càrrega de
bateries i electròlit.
Prova, en les condicions de recepció, amb realització de corbes d’abastiment amb cada font d’aigua i d’energia.

Taula 38. Operacions del programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa
contra incendis. Sistemes per al control de fums i de calor.
Equip o sistema

Periodicitat manteniment
Any

Sistemes per al control
de fums i de calor

Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d’activació i descans, incloent-hi la seva resposta
als senyals d’activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta està dins dels paràmetres de
disseny.
Si el sistema disposa de barreres de control de fum, comprovar que els espaiats de capçalera, vora i junta (segons
UNE-EN 12101-1) no superen els valors indicats pel fabricant.
Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d’alimentació principal i auxiliar.
Greixatge dels components i elements del sistema.
Verificació de senyals d’alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d’incendis.

22.4.3. Programa de
luminescent

manteniment

dels

sistemes

de

senyalització

Seguidament es mostra el programa de manteniment dels sistemes de senyalització
luminescent (Taula III – Annex Núm. 2 RIPCI). Conté les operacions que han
d’efectuar personal especialitzat de l’empresa mantenidora de les instal·lacions.
Taula 39. Operacions del programa de manteniment dels sistemes de senyalització luminescent.
Equip o sistema
Sistemes de
senyalització
luminescent

Periodicitat manteniment
Any
Comprovació visual de l’existència, la ubicació correcta i el bon estat pel que fa a neteja, llegibilitat i il·luminació (en
la foscor) dels senyals, abalisaments i plans d’evacuació.
Verificació de l’estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargolam, adhesius, etc.).

La vida útil dels senyals fotoluminiscents és la que estableixi el seu fabricant. En cas
que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys. Una
vegada passada la vida útil, els han de substituir personal especialitzat del fabricant o
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d’una empresa mantenidora, llevat que es justifiqui que el mesurament sobre una
mostra representativa, tenint en compte la data de fabricació i la seva ubicació,
efectuat de conformitat amb la norma UNE 23035-2, aporta valors no inferiors al 80%
dels que dicti la norma UNE 23035-4, en cada moment. La vida útil del senyal
fotoluminiscents es compta a partir de la data de la seva fabricació. Els mesuraments
que permeten prolongar aquesta vida útil s’han de repetir cada 5 anys.
22.4.4. Inspeccions periòdiques reglamentàries segons RIPCI
En el cas de les instal·lacions i sistemes de protecció activa contra incendis d’ATL,
aquestes seran inspecciones per l’Entitat de Control Autoritzada (EIC) amb acta
d’inspecció certificada.
D’aquestes inspeccions periòdiques reglamentàries es farà càrrec l’empresa
adjudicatària del servei de manteniment i aportarà el corresponent certificat emès per
l’Entitat de Control corresponent.
Les inspeccions periòdiques reglamentàries de les instal·lacions i sistemes de
protecció activa contra incendis d’ATL seguiran el descrit a l’Article 22 del RIPCI, en el
que s’exposa el següent:
En els casos en què la inspecció de les instal·lacions de protecció activa contra
incendis no estigui regulada per una reglamentació específica, els seus titulars han de
sol·licitar, almenys cada deu (10) anys, a un organisme de control acreditat, de
conformitat amb els procediments que estableix el Reglament de la infraestructura per
a la qualitat i la seguretat industrial, aprovat pel Reial Decret 2200/1995, de 28 de
desembre, la inspecció de les seves instal·lacions de protecció activa contra incendis
per avaluar-ne el compliment de la legislació aplicable.
S’exceptuen del que es disposa anteriorment els edificis destinats a:
•
•
•
•
•
•

Ús residencial d’habitatge.
Ús administratiu amb una superfície construïda inferior a 2.000 m2.
Ús docent amb una superfície construïda inferior a 2.000 m2.
Ús comercial amb una superfície construïda inferior a 500 m2.
Ús de pública concurrència amb una superfície construïda inferior a 500 m2.
Ús d’aparcament amb una superfície construïda inferior a 500 m2.

A condició que no conflueixin en cap d’aquests casos zones o locals de risc especial
alt, independentment de la funció inspectora assignada als serveis competents en
matèria d’indústria de la comunitat autònoma i de les operacions de manteniment que
preveu aquest Reglament.
A més, serà d’aplicació la “Nota aclaridora sobre les inspeccions periòdiques de les
instal·lacions de protecció contra incendis en establiments industrials. (NA-PCI
1/2019)” de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Si sorgeix qualsevol modificació sobre la normativa vigent al respecte durant el termini
d’execució del servei, s’haurà de tenir en compte.
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22.5. Annex Núm. 5 – Pressupost
L'objectiu del present annex és presentar de forma desglossada el pressupost de
licitació per a la contractació del “SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS I SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS
D’ATL”.
22.5.1. Quadre de Preus Núm. 1
En aquest apartat s’adjunta el Quadre de Preus Núm. 1 utilitzat per a la confecció i la
justificació de cadascuna de les partides i dels capítols considerats del pressupost.
Taula 40. Quadre de Preus Núm. 1.
Preu

Codi

Unitat

Descripció

Preu unitari (€)

Mà d'obra i maquinària
P-1
P-2
P-3
P-4

h
h
h
Mes

A010T000
A0111000
A0121000
C1VEH001

43,20 €
29,72 €
26,58 €
550,00 €

Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
Encarregat
Oficial 1ª
Vehicle tipus furgoneta VW Caddy 4 x 4 o similar

Material
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13

PLA-PCI-01
PLA-PCI-02
INF-PCI-01
INF-PCI-02
INF-PCI-03
INF-PCI-04
INF-PCI-05
LEG-PCI-01
INS-PCI-01

ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut

P-14

PAJ-PCI-M01

PAJ

P-15

PAJ-PCI-M02

PAJ

Actualització inventari
Planificació manteniment preventiu i tècnic-legal
Informe inicial
Informe trimestral
Informe semestral
Informe anual
Informe final
Legalització industrial
Inspecció periòdica reglamentària
Partida alçada a justificar per al Manteniment preventiu. Aquesta partida
no es pot modificar
Partida alçada a justificar per al Manteniment correctiu i subministrament
de material. Aquesta partida no es pot modificar

100,00 €
250,00 €
150,00 €
100,00 €
50,00 €
125,00 €
175,00 €
1.250,00 €
400,00 €
3.500,00 €
10.000,00 €

22.5.2. Quadre de Preus Núm. 2
El Quadre de Preus Núm. 2 correspon Banc BEDEC ITEC 2019.
El Banc de peus de referència serà el Banc de Preus BEDEC amb els següents
paràmetres:
-

Data de Preus: Gener 2019
Àmbit de Preus: Barcelona
Àmbit de Plec: Catalunya
Variació de Preus segons el volum d’obra nova: Enginyeria Civil PEM 0,4 M euros.
Despeses auxiliars sobre mà d’obra: El que resulti del Banc de Dades. Despeses
indirectes: 6 %.
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22.5.3. Pressupost anual
Seguidament es mostra el pressupost desglossat anual, així com la justificació de cadascuna de les partides i dels capítols considerats per a
la confecció del pressupost.
Taula 41. Pressupost anual desglossat.
Codi

Unitat Descripció

CAPÍTOL 1. TASQUES PRÈVIES I INICI DELS TREBALLS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
A0111000
h
Encarregat
A0121000
h
Oficial 1ª
C1VEH001
Mes Vehicle tipus furgoneta VW Caddy 4 x 4 o similar
Materials
PLA-PCI-01
ut
Actualització inventari
PLA-PCI-02
ut
Planificació manteniment preventiu i tècnic-legal
TOTAL CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2. INFORMES TÈCNICS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
A0111000
h
Materials
INF-PCI-01
ut
INF-PCI-02
ut
INF-PCI-03
ut
INF-PCI-04
ut
INF-PCI-05
ut
TOTAL CAPÍTOL 2

Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
Encarregat
Informe inicial
Informe trimestral
Informe semestral
Informe anual
Informe final

Preu unitari (€)

Amidament

Import total (€)

43,20 €
29,72 €
26,58 €
550,00 €

6,50
10
40
1,80

280,80 €
297,20 €
1.063,20 €
990,00 €

100,00 €
250,00 €

1
1

100,00 €
250,00 €
2.981,20 €

43,20 €
29,72 €

5
30

216,00 €
891,60 €

150,00 €
100,00 €
50,00 €
125,00 €
175,00 €

1
4
2
1
1

150,00 €
400,00 €
100,00 €
125,00 €
175,00 €
2.057,60 €
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Codi

Unitat Descripció

CAPÍTOL 3. LEGALITZACIONS INDUSTRIALS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
Materials
LEG-PCI-01
ut
Legalització industrial
TOTAL CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4. INSPECCIONS PERIÒDIQUES REGLAMENTÀRIES
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
Materials
INS-PCI-01
ut
Inspecció periòdica reglamentària
TOTAL CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 5. MANTENIMENT PREVENTIU
Mà d'obra i maquinària
A0111000
h
Encarregat
A0121000
h
Oficial 1ª
C1VEH001
Mes Vehicle tipus furgoneta VW Caddy 4 x 4 o similar
Materials
Partida alçada a justificar per al Manteniment preventiu. Aquesta
PAJ-PCI-M01
PAJ
partida no es pot modificar
TOTAL CAPÍTOL 5

Preu unitari (€)

Amidament

Import total (€)

43,20 €

5

216,00 €

1.250,00 €

1

1.250,00 €
1.466,00 €

250,00 €

3

750,00 €

400,00 €

1

400,00 €
1.150,00 €

29,72 €
26,58 €
550,00 €

1710
3420
10,20

50.821,20 €
90.903,60 €
5.610,00 €

3.500,00 €

1

3.500,00 €
150.834,80 €

CAPÍTOL 6. MANTENIMENT CORRECTIU I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
Materials
PAJ-PCI-M02
TOTAL CAPÍTOL 6

PAJ

Partida alçada a justificar per al Manteniment correctiu i
subministrament de material. Aquesta partida no es pot modificar

10.000,00 €

1

10.000,00 €
10.000,00 €
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22.5.4. Pressupost
En aquest s’adjunta el detall i el resum del pressupost detallat pels quatre anys de servei, així com la justificació de cadascuna de les
partides i dels capítols considerats.
Taula 42. Pressupost total de licitació desglossat per capítols per a l’any 2021.

Codi

Unitat

Descripció

CAPÍTOL 1. TASQUES PRÈVIES I INICI DELS TREBALLS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
A0111000
h
Encarregat
A0121000
h
Oficial 1ª
C1VEH001
Mes
Vehicle tipus furgoneta VW Caddy 4 x 4 o similar
Materials
PLA-PCI-01
ut
Actualització inventari
PLA-PCI-02
ut
Planificació manteniment preventiu i tècnic-legal
TOTAL CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2. INFORMES TÈCNICS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
A0111000
h
Encarregat
Materials
INF-PCI-01
ut
Informe inicial
INF-PCI-02
ut
Informe trimestral
INF-PCI-03
ut
Informe semestral
INF-PCI-04
ut
Informe anual
INF-PCI-05
ut
Informe final
TOTAL CAPÍTOL 2

Preu unitari (€)

2021
Amidament

Import total (€)

43,20 €
29,72 €
26,58 €
550,00 €

6,50
10
40
1,80

280,80 €
297,20 €
1.063,20 €
990,00 €

100,00 €
250,00 €

1
1

100,00 €
250,00 €
2.981,20 €

43,20 €
29,72 €

2,50
15

108,00 €
445,80 €

150,00 €
100,00 €
50,00 €
125,00 €
175,00 €

1
2
1
1
0

150,00 €
200,00 €
50,00 €
125,00 €
0,00 €
1.078,80 €
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CAPÍTOL 3. LEGALITZACIONS INDUSTRIALS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
Materials
LEG-PCI-01
ut
Legalització industrial
TOTAL CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4. INSPECCIONS PERIÒDIQUES REGLAMENTÀRIES
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
Materials
INS-PCI-01
ut
Inspecció periòdica reglamentària
TOTAL CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 5. MANTENIMENT PREVENTIU
Mà d'obra i maquinària
A0111000
h
Encarregat
A0121000
h
Oficial 1ª
C1VEH001
Mes
Vehicle tipus furgoneta VW Caddy 4 x 4 o similar
Materials
Partida alçada a justificar per al Manteniment preventiu. Aquesta
PAJ-PCI-M01
PAJ
partida no es pot modificar
TOTAL CAPÍTOL 5
CAPÍTOL 6. MANTENIMENT CORRECTIU I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
Materials
Partida alçada a justificar per al Manteniment correctiu i
PAJ-PCI-M02
PAJ
subministrament de material. Aquesta partida no es pot modificar
TOTAL CAPÍTOL 6

43,20 €

2,50

108,00 €

1.250,00 €

0,50

625,00 €
733,00 €

43,20 €

1,50

64,80 €

400,00 €

0,50

200,00 €
264,80 €

29,72 €
26,58 €
550,00 €

855
1710
5,10

25.410,60 €
45.451,80 €
2.805,00 €

3.500,00 €

0,50

1.750,00 €
75.417,40 €

10.000,00 €

0,75

7.500,00 €
7.500,00 €

TOTAL ANY 2021

87.975,20 €
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Taula 43. Pressupost total de licitació desglossat per capítols per a l’any 2022.

Codi

Unitat

Descripció

CAPÍTOL 1. TASQUES PRÈVIES I INICI DELS TREBALLS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
A0111000
h
Encarregat
A0121000
h
Oficial 1ª
C1VEH001
Mes
Vehicle tipus furgoneta VW Caddy 4 x 4 o similar
Materials
PLA-PCI-01
ut
Actualització inventari
PLA-PCI-02
ut
Planificació manteniment preventiu i tècnic-legal
TOTAL CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2. INFORMES TÈCNICS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
A0111000
h
Encarregat
Materials
INF-PCI-01
ut
Informe inicial
INF-PCI-02
ut
Informe trimestral
INF-PCI-03
ut
Informe semestral
INF-PCI-04
ut
Informe anual
INF-PCI-05
ut
Informe final
TOTAL CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3. LEGALITZACIONS INDUSTRIALS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
Materials
LEG-PCI-01
ut
Legalització industrial
TOTAL CAPÍTOL 3

Preu unitari (€)

2022
Amidament

Import total (€)

43,20 €
29,72 €
26,58 €
550,00 €

3
5
20
0,90

129,60 €
148,60 €
531,60 €
495,00 €

100,00 €
250,00 €

1
1

100,00 €
250,00 €
1.654,80 €

43,20 €
29,72 €

5
30

216,00 €
891,60 €

150,00 €
100,00 €
50,00 €
125,00 €
175,00 €

0
4
2
1
0

0,00 €
400,00 €
100,00 €
125,00 €
0,00 €
1.732,60 €

43,20 €

5

216,00 €

1.250,00 €

1

1.250,00 €
1.466,00 €

52

CAPÍTOL 4. INSPECCIONS PERIÒDIQUES REGLAMENTÀRIES
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
Materials
INS-PCI-01
ut
Inspecció periòdica reglamentària
TOTAL CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 5. MANTENIMENT PREVENTIU
Mà d'obra i maquinària
A0111000
h
Encarregat
A0121000
h
Oficial 1ª
C1VEH001
Mes
Vehicle tipus furgoneta VW Caddy 4 x 4 o similar
Materials
Partida alçada a justificar per al Manteniment preventiu. Aquesta
PAJ-PCI-M01
PAJ
partida no es pot modificar
TOTAL CAPÍTOL 5
CAPÍTOL 6. MANTENIMENT CORRECTIU I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
Materials
Partida alçada a justificar per al Manteniment correctiu i
PAJ-PCI-M02
PAJ
subministrament de material. Aquesta partida no es pot modificar
TOTAL CAPÍTOL 6

43,20 €

3

129,60 €

400,00 €

1

400,00 €
529,60 €

29,72 €
26,58 €
550,00 €

1715
3440
11,10

50.969,80 €
91.435,20 €
6.105,00 €

3.500,00 €

1

3.500,00 €
152.010,00 €

10.000,00 €

1

10.000,00 €
10.000,00 €

TOTAL ANY 2022

167.393,00 €
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Taula 44. Pressupost total de licitació desglossat per capítols per a l’any 2023.

Codi

Unitat

Descripció

CAPÍTOL 1. TASQUES PRÈVIES I INICI DELS TREBALLS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
A0111000
h
Encarregat
A0121000
h
Oficial 1ª
C1VEH001
Mes
Vehicle tipus furgoneta VW Caddy 4 x 4 o similar
Materials
PLA-PCI-01
ut
Actualització inventari
PLA-PCI-02
ut
Planificació manteniment preventiu i tècnic-legal
TOTAL CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2. INFORMES TÈCNICS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
A0111000
h
Encarregat
Materials
INF-PCI-01
ut
Informe inicial
INF-PCI-02
ut
Informe trimestral
INF-PCI-03
ut
Informe semestral
INF-PCI-04
ut
Informe anual
INF-PCI-05
ut
Informe final
TOTAL CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3. LEGALITZACIONS INDUSTRIALS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
Materials
LEG-PCI-01
ut
Legalització industrial
TOTAL CAPÍTOL 3

Preu unitari (€)

2023
Amidament

Import total (€)

43,20 €
29,72 €
26,58 €
550,00 €

3
5
20
0,90

129,60 €
148,60 €
531,60 €
495,00 €

100,00 €
250,00 €

1
1

100,00 €
250,00 €
1.654,80 €

43,20 €
29,72 €

5
30

216,00 €
891,60 €

150,00 €
100,00 €
50,00 €
125,00 €
175,00 €

0
4
2
1
0

0,00 €
400,00 €
100,00 €
125,00 €
0,00 €
1.732,60 €

43,20 €

5

216,00 €

1.250,00 €

1

1.250,00 €
1.466,00 €
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CAPÍTOL 4. INSPECCIONS PERIÒDIQUES REGLAMENTÀRIES
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
Materials
INS-PCI-01
ut
Inspecció periòdica reglamentària
TOTAL CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 5. MANTENIMENT PREVENTIU
Mà d'obra i maquinària
A0111000
h
Encarregat
A0121000
h
Oficial 1ª
C1VEH001
Mes
Vehicle tipus furgoneta VW Caddy 4 x 4 o similar
Materials
Partida alçada a justificar per al Manteniment preventiu. Aquesta
PAJ-PCI-M01
PAJ
partida no es pot modificar
TOTAL CAPÍTOL 5
CAPÍTOL 6. MANTENIMENT CORRECTIU I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
Materials
Partida alçada a justificar per al Manteniment correctiu i
PAJ-PCI-M02
PAJ
subministrament de material. Aquesta partida no es pot modificar
TOTAL CAPÍTOL 6

43,20 €

0

0,00 €

400,00 €

0

0,00 €
0,00 €

29,72 €
26,58 €
550,00 €

1715
3440
11,10

50.969,80 €
91.435,20 €
6.105,00 €

3.500,00 €

1

3.500,00 €
152.010,00 €

10.000,00 €

1

10.000,00 €
10.000,00 €

TOTAL ANY 2023

166.863,40 €
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Taula 45. Pressupost total de licitació desglossat per capítols per a l’any 2024.

Codi

Unitat

Descripció

CAPÍTOL 1. TASQUES PRÈVIES I INICI DELS TREBALLS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
A0111000
h
Encarregat
A0121000
h
Oficial 1ª
C1VEH001
Mes
Vehicle tipus furgoneta VW Caddy 4 x 4 o similar
Materials
PLA-PCI-01
ut
Actualització inventari
PLA-PCI-02
ut
Planificació manteniment preventiu i tècnic-legal
TOTAL CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2. INFORMES TÈCNICS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
A0111000
h
Encarregat
Materials
INF-PCI-01
ut
Informe inicial
INF-PCI-02
ut
Informe trimestral
INF-PCI-03
ut
Informe semestral
INF-PCI-04
ut
Informe anual
INF-PCI-05
ut
Informe final
TOTAL CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3. LEGALITZACIONS INDUSTRIALS
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
Materials
LEG-PCI-01
ut
Legalització industrial
TOTAL CAPÍTOL 3

Preu unitari (€)

2024
Amidament

Import total (€)

43,20 €
29,72 €
26,58 €
550,00 €

3
5
20
0,90

129,60 €
148,60 €
531,60 €
495,00 €

100,00 €
250,00 €

1
1

100,00 €
250,00 €
1.654,80 €

43,20 €
29,72 €

5
30

216,00 €
891,60 €

150,00 €
100,00 €
50,00 €
125,00 €
175,00 €

0
4
2
1
1

0,00 €
400,00 €
100,00 €
125,00 €
175,00 €
1.907,60 €

43,20 €

5

216,00 €

1.250,00 €

1

1.250,00 €
1.466,00 €
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CAPÍTOL 4. INSPECCIONS PERIÒDIQUES REGLAMENTÀRIES
Mà d'obra i maquinària
A010T000
h
Enginyer industrial (Tècnic mig o superior)
Materials
INS-PCI-01
ut
Inspecció periòdica reglamentària
TOTAL CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 5. MANTENIMENT PREVENTIU
Mà d'obra i maquinària
A0111000
h
Encarregat
A0121000
h
Oficial 1ª
C1VEH001
Mes
Vehicle tipus furgoneta VW Caddy 4 x 4 o similar
Materials
Partida alçada a justificar per al Manteniment preventiu. Aquesta
PAJ-PCI-M01
PAJ
partida no es pot modificar
TOTAL CAPÍTOL 5
CAPÍTOL 6. MANTENIMENT CORRECTIU I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
Materials
Partida alçada a justificar per al Manteniment correctiu i
PAJ-PCI-M02
PAJ
subministrament de material. Aquesta partida no es pot modificar
TOTAL CAPÍTOL 6

43,20 €

0

0,00 €

400,00 €

0

0,00 €
0,00 €

29,72 €
26,58 €
550,00 €

1715
3440
11,10

50.969,80 €
91.435,20 €
6.105,00 €

3.500,00 €

1

3.500,00 €
152.010,00 €

10.000,00 €

1

10.000,00 €
10.000,00 €

TOTAL ANY 2024

167.038,40 €

Mencionar que el preu P-14 del manteniment preventiu, ni les partides relacionades amb el manteniment correctiu i subministrament de
material (Capítol 06), així com els preus utilitzats per a tal efecte (P-15) no podran modificar-se a la baixa i s’hauran de justificar a l’hora
d’executar-les.
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22.5.5. Resum del pressupost
Seguidament, s’adjunta el quadre resum dividit per capítols i per anys del pressupost
de licitació.
Taula 46. Resum del pressupost de licitació.
2021

2022

2023

2024

TOTAL CONTRACTE

Descripció

Import (€)

Import (€)

Import (€)

Import (€)

Import total (€)

CAPÍTOL 01. TASQUES PRÈVIES I INICI DELS
TREBALLS
CAPÍTOL 02. INFORMES TÈCNICS
CAPÍTOL 03. LEGALITZACIONS INDUSTRIALS
CAPÍTOL 04. INSPECCIONS PERIÒDIQUES
REGLAMENTÀRIES
CAPÍTOL 05. MANTENIMENT PREVENTIU (TÈCNICLEGAL)
CAPÍTOL 06. MANTENIMENT CORRECTIU I
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL

2.981,20 €

1.654,80 €

1.654,80 €

1.654,80 €

7.945,60 €

1.078,80 €
733,00 €

1.732,60 €
1.466,00 €

1.732,60 €
1.466,00 €

1.907,60 €
1.466,00 €

6.451,60 €
5.131,00 €

264,80 €

529,60 €

- €

- €

794,40 €

75.417,40 €

152.010,00 €

152.010,00 €

152.010,00 €

531.447,40 €

7.500,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

37.500,00 €

87.975,20 €

167.393,00 €

166.863,40 €

167.038,40 €

589.270,00 €

IMPORT TOTAL

Finalment, recordar que, ATL es reserva el dret de no efectuar la totalitat de les
partides pressupostàries definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
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