ÒRGAN

REFERÈNCIA

PLEC_CLAUS

CONTRACTACIÓ

2021/000002/1403

Codi Segur de Verificació: 4affd3cc-b9a5-48bc-93e7-c771b1bfa0eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6782923
Data d'impressió: 03/05/2021 10:30:53
Pàgina 1 de 36

SIGNATURES

Ì4affd3cc-b9a5-48bc-93e7-c771b1bfa0ebDÎ

DOCUMENT

1.- Joan Riera Mas (SIG) (Enginyer municipal), 28/04/2021 09:33

PLEC DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES MANTENIMENT
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
de l’Ajuntament de Premià de Dalt

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Contracte de Serveis
2+1+1

Premià de Dalt abril de 2021
Document: 1 Plecs de Manteniment Climatització Edificis 2021-2025

Serveis Territorials Ajuntament de Premià de Dalt
Plaça de la Fàbrica s/n 08332 Premià de Dalt

1

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PLEC_CLAUS

CONTRACTACIÓ

2021/000002/1403

Codi Segur de Verificació: 4affd3cc-b9a5-48bc-93e7-c771b1bfa0eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6782923
Data d'impressió: 03/05/2021 10:30:53
Pàgina 2 de 36

SIGNATURES

Ì4affd3cc-b9a5-48bc-93e7-c771b1bfa0ebDÎ

DOCUMENT

ÍNDEX DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
Pàg.
CAPÍTOL 1 -

CONDICIONS GENERALS .............................................................................. 4

Article 1.1 - Objecte del contracte ............................................................................................................. 4
1.1.1
Detall instal·lacions .............................................................................................................................. 4
Article 1.2 - Qualitat dels treballs i termini d’execució .............................................................................. 4
Article 1.3 - Modificacions del contracte ................................................................................................... 4

CAPÍTOL 2 -

ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CONTRACTE ........................................................ 6

Article 2.1 - Edificis objecte del contracte ................................................................................................. 6
Article 2.2 - Instal·lacions actuals ............................................................................................................. 6
Article 2.3 - Altres instal·lacions ................................................................................................................ 8

CAPÍTOL 3 -

VIGÈNCIA DEL CONTRACTE.......................................................................... 9

Article 3.1 - Durada del Contracte ............................................................................................................ 9
Article 3.2 - Finalització del Contracte ...................................................................................................... 9

CAPÍTOL 4 -

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

1.- Joan Riera Mas (SIG) (Enginyer municipal), 28/04/2021 09:33

ESPECIFICACIONS DEL CONTRACTISTA ..................................................... 9

Article 4.1 - Organigrama de funcionament i mitjans ................................................................................ 9
Article 4.2 - Equipament mínim exigit ....................................................................................................... 9
4.2.1
Personal: ............................................................................................................................................... 9
4.2.2
Vehicles, eines i d’altres: .................................................................................................................... 10
4.2.3
Locals: ................................................................................................................................................. 10
4.2.4
Connexió per transmissió de dades. .................................................................................................... 10
Article 4.3 - Especificacions del Contractista .......................................................................................... 10
Article 4.4 - Responsabilitats del Contractista ........................................................................................ 10
4.4.1
Responsabilitat pel que fa a elements i equips:................................................................................... 11
4.4.2
Responsabilitat respecte al control i funcionament: ........................................................................... 11

CAPÍTOL 5 -

SEGURETAT I SALUT ................................................................................... 11

Article 5.1 - Prescripcions de la partida seguretat en obra ..................................................................... 11
Article 5.2 - Prescripcions del procés d’execució ................................................................................... 12

CAPÍTOL 6 -

GESTIÓ DEL SERVEI .................................................................................... 13

Article 6.1 - Eina de seguiment de les incidències (Ticketing) ............................................................... 13

CAPÍTOL 7 -

TASQUES INICIALS....................................................................................... 14

CAPÍTOL 8 -

INFORMES RECEPCIÓ NOVES INSTAL·LACIONS ...................................... 14

CAPÍTOL 9 -

TEMPS DE RESPOSTA I SERVEI DE GUÀRDIA .......................................... 14

Article 9.1 - Garanties de tots els Serveis de manteniment ................................................................... 14

CAPÍTOL 10 - MANTENIMENT CORRECTIU ....................................................................... 15
Article 10.1 - Objecte del manteniment correctiu .................................................................................... 15
Article 10.2 - Forma de prestació del servei ........................................................................................... 16

CAPÍTOL 11 - MANTENIMENT NORMATIU I PREVENTIU .................................................. 17
Article 11.1 - Objecte del servei .............................................................................................................. 17
Article 11.2 - Forma de prestació del servei ........................................................................................... 17

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PLEC_CLAUS

CONTRACTACIÓ

2021/000002/1403

Codi Segur de Verificació: 4affd3cc-b9a5-48bc-93e7-c771b1bfa0eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6782923
Data d'impressió: 03/05/2021 10:30:53
Pàgina 3 de 36

SIGNATURES

Ì4affd3cc-b9a5-48bc-93e7-c771b1bfa0ebDÎ

DOCUMENT

1.- Joan Riera Mas (SIG) (Enginyer municipal), 28/04/2021 09:33

Article 11.3 - Inspeccions obligatòries .................................................................................................... 17

CAPÍTOL 12 - ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI ............................................................... 18
Article 12.1 - Objecte del servei .............................................................................................................. 18
Article 12.2 - Forma de prestació de servei ............................................................................................ 18
Article 12.3 - WEB ................................................................................................................................... 19

CAPÍTOL 13 - INTERVENCIONS A CARREC DE PREUS UNITARIS .................................. 19
Article 13.1 - preus unitaris ..................................................................................................................... 19
Article 13.2 - Objecte del servei .............................................................................................................. 19
Article 13.3 - Treballs que s’inclouen ...................................................................................................... 19
Article 13.4 - Forma de prestació de servei ............................................................................................ 19

CAPÍTOL 14 - WEB DE CONTROL ....................................................................................... 20
Article 14.1 - Aspectes genèrics ............................................................................................................. 20
Article 14.2 - Inventari ............................................................................................................................. 20
Article 14.3 - Plànols ............................................................................................................................... 20
Article 14.4 - Informes de seguiment ...................................................................................................... 20
Article 14.5 - Altres .................................................................................................................................. 21
Article 14.6 - Terminis ............................................................................................................................. 21
Article 14.7 - Modificacions de la Web .................................................................................................... 21
Article 14.8 - Gestió de les dades de la web una vegada finalitzat contracte ........................................ 21

CAPÍTOL 15 - SINISTRES .................................................................................................... 21
CAPÍTOL 16 - GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS ............................................................ 21

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Article 16.1 - Prescripcions de la partida d’obra executada ................................................................... 21
Article 16.2 - Prescripcions del procés d’execució ................................................................................. 22

CAPÍTOL 17 - CONDICIONS ECONÒMIQUES ..................................................................... 23
Article 17.1 - Pressupost de licitació ....................................................................................................... 23
Article 17.2 - Quadre de preus unitaris ................................................................................................... 24
Article 17.3 - Pagament dels Serveis ...................................................................................................... 24
Article 17.4 - Pressupost descompost anualment.- ................................................................................ 24

ANNEX I - PREUS UNITARIS
ANNEX II – OPERACIONS DE MANTENIMENT NORMATIU
ANNEX III – ESTUDI ECONÒMIC DEL PRESSUPOST

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PLEC_CLAUS

CONTRACTACIÓ

2021/000002/1403

Codi Segur de Verificació: 4affd3cc-b9a5-48bc-93e7-c771b1bfa0eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6782923
Data d'impressió: 03/05/2021 10:30:53
Pàgina 4 de 36

SIGNATURES

Ì4affd3cc-b9a5-48bc-93e7-c771b1bfa0ebDÎ

DOCUMENT

1.- Joan Riera Mas (SIG) (Enginyer municipal), 28/04/2021 09:33

CAPÍTOL 1 - CONDICIONS GENERALS
Article 1.1 - Objecte del contracte
L’objecte d’aquest plec de condicions tècniques és:
 El servei de manteniment normatiu i preventiu de les instal·lacions de CLIMATITZACIÓ dels
edificis municipals de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
 Definir les intervencions d’estalvi energètic respecte a climatització a realitzar als edificis
municipals de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
 Realitzar el manteniment correctiu i les petites intervencions d’obra anuals amb càrrec de la partida
de preus unitaris per un import màxim anuals de 15.000 euros sense IVA.
Els treballs a realitzar per la prestació del servei de manteniment de climatització, comprenen els següents
tipus de manteniment:
 Manteniment normatiu
 Manteniment preventiu
 Manteniment correctiu i altres treballs a càrrec dels preus unitaris amb un import màxim
anual de 15.000 euros sense Iva
1.1.1

Detall instal·lacions

Climatització
S’inclou aquelles instal·lacions que tenen com a funció mantenir la temperatura, humitat i qualitat de l’aire
dintre d’uns límits establerts per proporcionar un major benestar als ocupants dels edificis (calefacció o
refrigeració), així com les instal·lacions de renovació d’aire.
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El conjunt d’instal·lacions de climatització objecte d’aquest plec de condicions son les següents:
 Equips de generació de fred i calor (combustible no gasós ni biocombustible)
 Xarxes de canonades i conductes
 Sistemes i equips de regulació i control
 Unitats terminals

Article 1.2 - Qualitat dels treballs i termini d’execució
En cas que el Contractista incompleixi el termini o la qualitat dels requisits exigits per l’Ajuntament, aquest
es reserva el dret d’encarregar els treballs concrets que s’hagin incomplert a una tercera persona, sense
perjudici d’aplicar les sancions que li correspondrien i, fins i tot, si hi ha mala fe o reincidència, es procedirà
a la denúncia del Contacte.
Article 1.3 - Modificacions del contracte
Les circumstàncies previstes que poden donar lloc a una modificació del contracte, posterior a la seva
signatura, són les que es relacionen a continuació:





En cas que es produeixin canvis tecnològics, normatius o de gestió que poguessin afectar
les previsions del Contracte, podran establir-se noves condicions de prestació del servei
que, previ acord d’ambdues parts, restarien incorporades com a annexos al present Plec
de Condicions Tècniques
Que hi hagi altes o baixes d’instal·lacions respecte a l’inventari.
Prescripcions reglamentàries

En les prestacions de manteniment i en la realització d’obres dins l’àmbit del present contracte, s’aplicaran
com a mínim les reglamentacions següents:
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Inventari i control documental
 EN 13306:2002 Terminologia del manteniment
 En 13460:2009 Documents per al manteniment
Instal·lacions:
 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques
en els edificis (RITE) i posteriors modificacions i correccions.
 Instrucció 4/2008 SIE, de la Secretaria d’indústria i Empresa, que regula els requeriments que han
de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya
 Instrucció 6/2009 SIE que aprova el model de certificat anual de manteniment i l’etiqueta de
manteniment i inspecció de les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya
 Instrucció de 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’energia, Mines i Seguretat Industrial, per la
qual es dicten les instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica de
les instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim de generació de
calor o de fred, superior a 70 kW
 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió
(REBT) i Instruccions Tècniques complementàries
 Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losi
 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel que s’estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la
prevenció i control de la legionel·losi
 Reial Decret 314/2006, del 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’edificació (CTE)
Secció HE4 “Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària”
Secció HS4 “Subministrament d’aigua”
Secció HS5 “Evacuació d’aigües”
 Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització
de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11
 Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les
seves Instruccions Tècniques Complementàries
 Tècniques complementàries (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002)
 Reial Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per l’aplicació
del REBT
 Normes particulars i de normalització de la companyia subministradora de l’energia elèctrica
 Reial Decret 1955/2000 de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, distribució,
comercialització, subministrament i procediments d’autorització de’instal·lacions de l’energia
elèctrica
 Normes UNE i CENELEC aplicables a les instal·lacions elèctriques i altres tipus d’instal·lacions
Riscos laborals, seguretat i salut
 Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció
 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de la
seguretat i salut en el treball
 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes se seguretat
i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball
 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual
 Llei del 8 de novembre de 1995 (BOE del 10 de novembre de 1995), sobre Prevenció de riscos
laborals.
 Reial Decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997), Reglament dels serveis de
prevenció.
 Ordre del 27 de juny de 1997 (BOE del 4 de juliol de 1997), que desenvolupa el Reial Decret del 17
de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997).
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Reial Decret del 14 d’abril de 1997 (BOE del 23 d’abril de 1997), Disposicions mínimes de seguretat
i salut en els llocs de treball.
 Reial Decret del 24 de març de 1995 (BOE del 29 de març de 1995), text refós de L’Estatut dels
Treballadors.
 Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 (BOE del 29 de desembre de 1978), Títol I,
Capítol III, article 40.2.
 Reial Decret del 15 de juliol de 1988 (BOE del 5 d’agost de 1988), sobre Prevenció d’accidents
majors en determinades activitats industrials.
 Reial Decret del 29 de juny de 1990 (BOE del 21 de juliol de 1990), que modifica els annexos i
completa les disposicions del Reial Decret del 15 de juliol de 1998 (BOE del 5 d’agost de 1998).
 Reial Decret del 26 de maig de 1986 (BOE del 21 de juliol de 1986), Reglament de seguretat de les
màquines (Capítol VII).
 Reial Decret del 27 de novembre de 1992 (BOE 11 de desembre de 1992), disposicions d’aplicació
de la Directiva 89/392/CEE relativa a les Legislacions dels Estats membres sobre màquines.
 Reial Decret del 27 de novembre de 1995 (BOE del 8 de febrer de 1995), que modifica el Reial
Decret de 27 de novembre de 1992 (BOE 11 de desembre de 1992).
 Reial Decret del 8 de febrer de 1980 (BOE del 14 d’abril de 1980), Reglament d’emmagatzematge
de productes químics.
 Reial Decret del 14 de desembre de 1983 (BOE del 20 de febrer de 11984), que modifica l’article 3
del Reial Decret de 8 de febrer de 1980 (BOE del 14 d’abril de 1980).
 Reial Decret del 27 d’octubre de 1989 (BOE del 2 de novembre de 1989), Protecció dels treballadors
davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball.
Residus
 Llei 6/1993 de 15 juliol, reguladora dels residus
 Llei 15/2003 de 13 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
Generals
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Codi tècnic d’edificació.
 Ordenances aplicables de l’Ajuntament
 Plec de Prescripcions Tècniques de partides d’obra i d’urbanització. Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITEC)
 Condicions imposades pels Serveis tècnics municipals, Ordenances Municipals i Decrets de la
Generalitat de Catalunya
 Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
 Normes UNE i EN aplicables
 Normes tecnològiques de l’edificació
 Qualsevol altra norma o disposició legal aplicable aprovada o que s’aprovi durant la vigència del
contracte

CAPÍTOL 2 - ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CONTRACTE

Article 2.1 - Edificis objecte del contracte
Els edificis objecte del contracte de manteniment de les instal·lacions de climatització, ,són edificis
escolars, oficines i altres edificis municipals.
Les tasques a realitzar a càrrec dels preus unitaris dels equipament municipals es defineixen el present
plec.
Article 2.2 - Instal·lacions actuals
El Contractista acceptarà les instal·lacions existents en les condicions actuals de cada un dels seus
elements, es farà càrrec de les mateixes i prestarà el servei necessari per al seu correcte manteniment i
conservació, seguint el que s’especifica en aquest Plec.
El Contractista ha de mantenir els elements existents originalment sense canviar les característiques
essencials, tret que prèviament ho sol·liciti, justifiqui la necessitat per escrit a l’Ajuntament i se li autoritzi
reglamentàriament.
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Tret que es faci constar expressament en la Plica i posteriorment en l’acta lliurada pel contractista dins
dels quinze primers dies després de la signatura del contracte s’entendrà que aquest les rep en correctes
condicions de funcionament, de tal manera que qualsevol desajustament posterior que comporti un
sobrecost imputable al contractista se li repercutirà i se li deduirà de les certificacions mensuals dels serveis
prestats.
Els serveis es realitzaran a tots els equipament i instal·lacions de l’Ajuntament de Premià de Dalt existents
en edificis municipals, amb especial atenció a:

Edifici Municipal
LA FÀBRICA

Nº Ud.

MARCA i model

Potència

1

Unitat LG per conductes format per:

1

LG U.EXT. VRV ARUB320 LT2

92,6/100,8 Kw

1

LG U.EXT. VRV ARUB300 LT2

85,7/94,5 Kw

2

LG U.INT CONDUCT. ARNU07GBHA2

2,0/2,5 Kw

10

LG U.INT CONDUCT. ARNU09GBHA2

2,8/3,2 Kw

5

LG U.INT CONDUCT. ARNU12GBHA2

3,6/4,0 Kw

5

LG U.INT CONDUCT. ARNU15GBHA2

4,5/5,0 Kw

5

LG U.INT CONDUCT. ARNU18GBHA2

5,6/6,3 Kw

2

LG U.INT CONDUCT. ARNU24GBHA2

7,1/8,0 Kw

7

LG U.INT CONDUCT. ARNU42GBHA2

12,3/13,8 Kw

2

LG U.INT CONDUCT. LZ-H1006BA1

Recup. Entálpico

1

DAIKIN RZQ/FBQ 125 (CONDUTES)

12,5/14,0 Kw

1

ROCA COMPTACTA BCVO 602-38-E1

14,2/16,0 Kw

1

ROCA BCHO 150-38-E1

15,0/16,0 Kw

5

SPLIT-PARED

3,5/4,0 Kw

1

General Fujitsu ACG36 UI

10,2/11,6 Kw

1

General Fujitsu ACG24 UI

7,1/8,0 Kw

2

SPLIT-PARED

3,5/4,0 Kw

2

Airwell Multisplit Pared

55,0/6,0 Kw

1

Mitsubishi Split conductos 140

14,0/16,0 Kw

1

Split Pared

5,0/5,5 Kw

2

Mitsubishi PUHZ/PCA-RP 71 V

7,1/8,0 Kw

2

Mitsubishi PUHZ/PCA-RP 100 V1

10,0/11,2 Kw
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BIBLIOTECA

CAP METGE ENLLAÇ

CAP COTET (Av.Barcelona)

CAP METGE REMEI

POLICIA i ANTIC
AJUNTAMENT

LLAR D'AVIS LA BENÈFICA
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RÀDIO
1

MDV MULTISPLIT 2X1 INVERTER

5/5,5 Kw

2

SPLITS PARED-MDV

3/3,5 Kw

2

LG FM 48 AH UYO format per

14,0/16,0 Kw

1

LG MC 18 AHR

U. INT

2

LG MC 12 AHR

U. INT

8

LG MC 07 AHR

U. INT

1

General Fujitsu ASG 12R

3,5/4,0 Kw

1

Mitsubishi MSZ/MUZ-GC35VA

3,5/4,0 Kw

2

Mitsubishi MSZ/MUZ-G50V

5,0/6,0 Kw

1

Panasonic KIT-TZ35-TKE

3,5 Kw

1

Roca DFM/DFO 535

3,5/4,0 Kw

1

2X1 MDV multisplit inverter

1

2X1 MDV multisplit inverter

OCUPACIÓ /SERV. SOCIALS

CASAL AVIS PLAÇA
MIL.LENARI I CENTRE
FORMACIÓ PERMANENT

PAVELLÓ MUNICIPAL
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ESCOLA BRESSOL CRISTOFOR
FERRER

Qualsevol altre equipament municipal que s’incorpori al inventari municipal amb instal·lacions provisionals
o definitius quedarà inclòs en aquesta contracte al mateix preu previst.
Una vegada realitzades les intervencions previstes als preus unitaris d’aquests plecs s’hauran de mantenir
d’acord al previst als presents plecs.
Article 2.3 - Altres instal·lacions
Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari es farà càrrec d’aquelles altres instal·lacions que
l’Ajuntament li adjudiqui provinents de nous edificis o d’aquells ja existents, que no estiguin inventariats.
No obstant això, el Contractista prèviament podrà inspeccionar i verificar les noves instal·lacions que se li
adjudiquin conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals, i aixecar acta de les deficiències existents
(si s’escau) respecte la normativa actual, per tal que siguin corregides abans que se’n faci responsable.
Durant el període de garantia de la nova instal·lació (si s’escau) el Contractista només restarà obligat a fer
les reparacions o serveis que li adjudiqui l’Ajuntament. Acabat el període de garantia s’aixecarà l’Acta de
Recepció i a partir d’aquell moment les noves instal·lacions passaran a incrementar l’inventari a tots els
efectes, fins i tot els econòmics.
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CAPÍTOL 3 - VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
Article 3.1 - Durada del Contracte
Les prestacions del Contracte s’iniciaran a la data de signatura del contracte, i serà vigent durant 24 mesos
prorrogable dos anys mes a raó de 1 +1.
Article 3.2 - Finalització del Contracte
Acabat el període de vigència del contracte, o de la pròrroga si s’escaigués, o abans si es produís la
denúncia o el rescat del contracte, el contractista presentarà l’inventari actualitzat de les instal·lacions.

CAPÍTOL 4 - ESPECIFICACIONS DEL CONTRACTISTA
Article 4.1 - Organigrama de funcionament i mitjans
El licitador presentarà una memòria explicativa de l’organigrama de funcionament del servei, especificant,
com a mínim:
- Processos de treball
- Locals disponibles
- Mitjans de treball
- Sistemes d’informació i compatibilitat amb les bases de dades de l’Ajuntament
- Personal: nombre de persones disponibles per al servei i horari que realitzaran
- Empreses subministradores de material.
- Solvència econòmica i classificació de l’empresa (si en disposa).
- Sistemes de qualitat i de gestió ambiental aplicats a l’empresa.
- Marques de les que és mantenidor oficial.
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Aquest organigrama donarà l’abast de tots els serveis indicats en aquest plec. Per cada servei es
proposarà l’horari, els mitjans, el personal i la manera com es vol executar, de forma que quedi clar en
l’oferta de quin personal, mitjans i horaris es disposarà pel manteniment correctiu, i d’aquell personal que
tindrà el Contractista perquè en qualsevol moment, davant d’una emergència, suplència o per treballs de
conservació preventiva o dels treballs restants, estaran a disposició del servei.
Qualsevol modificació, tant dels mitjans com del personal haurà de ser comunicada a l’Ajuntament dins el
termini màxim de 24 hores i comportarà la substitució per altres d’iguals o millors en qualitat i qualificació.
Caldrà informar a l’Ajuntament en relació a les empreses subcontractades pel contractista, indicant quines
tasques s’han subcontractat i a quina empresa. Els requeriments de l’empresa subcontractada hauran de
ser com a mínim els que es descriuen en el present plec per al contractista.
L’Ajuntament podrà modificar l’organigrama si raons del servei ho justifiquessin, organigrama al que el
Contractista s’haurà d’adaptar tot corregint els preus en més o menys, d’acord amb el quadre de preus
unitaris o, en el seu defecte, dels contradictoris.
El Contractista presentarà als Serveis Tècnics Municipals un Pla de Seguretat i Salut Laboral a l’inici del
contracte.
Article 4.2 - Equipament mínim exigit
Els licitadors hauran a tenir disponibles adscrits per al servei els següents recursos humans i materials
mínims:
4.2.1

Personal:
-

1 enginyer industrial amb més de 5 anys d’experiència en direcció tècnica i executiva
d’obres i manteniments, i amb coneixements dels programes informàtics utilitzats per la
gestió del manteniment a l’Ajuntament.
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1 tècnic especialista amb formació FP2 o equivalent amb carnet d’instal·lador
corresponent al tipus d’instal·lació que s’ha d’atendre
2 instal·ladors amb més de 5 anys d’experiència en manteniment d’instal·lacions
Informàtic amb més de 3 anys d’experiència en manteniment i control energètic
d’instal·lacions via web.

Vehicles, eines i d’altres:
-

Un vehicle taller amb capacitat pel personal, eines, maquinària, instrumentació i recanvis
adients a la feina de la contracta
ISO-14001: Gestió ambiental
Totes les eines per fer les verificacions de les instal·lacions segons RITE i la resta de
normativa segons el tipus d’instal·lació.

Els vehicles-taller adscrits al servei aniran amb mòbil amb mans lliures per contactar amb ells en qualsevol
moment.
4.2.3

Locals:

Es disposarà d’un o varis locals apropiats per albergar el taller, eines, maquinària, vehicles, oficines,
magatzem i caserna del personal.

4.2.4

Connexió per transmissió de dades.
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El contractista haurà de justificar a les seves dependències, un sistema de connexió a l’aplicació de gestió,
disponible 24 hores al dia, 365 dies l’any, amb una velocitat de transmissió de dades amb garantia suficient.
Aquesta aplicació serà de lliure accés (sense IP fixa)des de qualsevol dispositiu mòbil restringit amb usuari
i contrasenya.

Article 4.3 - Especificacions del Contractista
Segons les normatives tècniques d’aplicació, l’empresa contractista haurà d'estar inscrita al:
-

Registre d'empresa instal.ladora-mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis
(REITE-REIMITE). També haurà de tenir personal qualificat amb el carnets
professionals d’instal·lador-mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE).
Registre d'empresa instal·ladora de gas.
Registre d'empresa instal·ladora d’electricitat

També haurà de tenir personal qualificat amb els carnets professionals corresponents:
-

Carnet d’instal·lador-mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE)
Carnet d’instal·lador d’aigua
Carnet d’instal·lador de gas de categoria A, B o C segons les característiques dels
treballs a realitzar
Carnet d’instal·lador d’electricitat de categoria especialista o bàsic segons les
característiques dels treballs a realitzar.

Article 4.4 - Responsabilitats del Contractista
El Contractista serà responsable (exceptuant la manipulació defectuosa per part dels usuaris) de les
instal·lacions així com del seu control i funcionament, de la conservació de tots els seus components, de
la qualitat dels materials i del treball que s’efectuï, i també del compliment de les Ordenances Municipals,
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Lleis i Reglaments que afectin el servei, i de tots els danys o accidents motivats per les pròpies
instal·lacions o pels treballs desenvolupats en el compliment del servei contractat.
Amb més detall, les responsabilitats del Contractista seran:
4.4.1

Responsabilitat pel que fa a elements i equips:

El Contractista serà responsable dels danys i desperfectes o trencaments en les instal·lacions qualsevol
que hagi estat la causa que els hagués motivat.
S’exclouran els motivats per accidents o per manipulació defectuosa dels usuaris, quan el responsable
sigui desconegut i els provocats per cataclismes o causes de força major alienes a les instal·lacions. En
aquests casos el Contractista restarà obligat a donar-ne compte immediatament a l’Ajuntament i a repararlos en el moment en el que se li giri l’ordre de treball corresponent. Els costos d’aquests treballs aniran a
càrrec de l’Ajuntament.
Els danys causats per accidents fortuïts o per qualsevol altre tercer, sigui de manera intencionada o per
treballs efectuats a l’edifici per tercers seran arranjats amb càrrec a la Contracta, un cop rebi la conformitat
de l’Ajuntament. En aquests casos el Contractista cobrarà els costos dels arranjaments directament als
responsables del dany.
Les despeses produïdes per danys, desplaçaments i posterior reposició dels elements a causa d’obres en
l’edifici, aniran a càrrec del Promotor de les obres i obligatòriament s’hauran de dirigir al Contractista, únic
autoritzat a manipular els elements objecte d’aquesta contracta, a menys que els Serveis Tècnics, i per
causa motivada, decideixin una altra cosa. El Promotor haurà d’abonar al Contractista el cost dels treballs
que aquest facturarà al mateix preu que oferti a l’Ajuntament.
En cas de robatori o vandalisme el Contractista restarà obligat a donar-ne compte a l’Ajuntament i
s’arranjarà amb càrrec a l’Ajuntament en el moment que aquest giri l’ordre de treball corresponent.3

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

4.4.2

Responsabilitat respecte al control i funcionament:

El Contractista serà l’únic responsable dels treballs que es realitzin per la Contracta i els realitzarà causant
la mínima incomoditat possible als usuaris.
En l’execució dels treballs s’actuarà conforme a les diverses reglamentacions, ordenances i ordres
dictades pels organismes competents.

CAPÍTOL 5 - SEGURETAT I SALUT
Dins de l’àmbit del treball laboral, la seguretat i la salut formen una part important dins del contingut del
contracte de treball. L’empresa ha de complir amb l’obligatorietat de garantir la seguretat laboral als seus
treballadors. Per arribar a aquests objectius, s’han de posar a disposició tots els elements que permetin
aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients per a cada cas.
Article 5.1 - Prescripcions de la partida seguretat en obra
La prevenció és un dels factors fonamentals per tal d’evitar riscos laborals. Tots els agents socials implicats
en un accident laboral (empresa, treballador, mútua, sindicats, associacions empresarials) tenen motius
per fer prevenció i hi tenen un paper molt important.
Factors i agents del treball:
Els perills es concreten en la presència dels anomenats factors de treball, que inclouen
múltiples agents. Aquests factors poden ser de tres tipus:
 materials o tecnològics: engloben els factors físics (mecànics, elèctrics, atmosfèrics,
etc.), químics (pols, gasos, líquids, sòlids) i biològics (bacteris, virus, fongs).
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personals o de tipus humà: fisiològics (vista, gust, sistema ossi, etc.), psicològics
(extroversió, intel·ligència, temps de reacció) i psicosocials (actituds, liderat,
comunicació).
socioempresarials: formatius (personals d’operaris, d’encarregats, experiència en la
professió), culturals d’empresa (remuneració, experiència) i adequacionals ( treballadorlloc, home-màquina, producte-l’usuari).

Article 5.2 - Prescripcions del procés d’execució
Principis de l’acció preventiva
L’acció preventiva s’haurà de desenvolupar d’acord amb els principis generals següents:
 Evitar els riscs
 Avaluar els riscs que no es poden evitar
 Combatre els riscs en el seu origen
 Adaptar la feina a la persona
 Tenir en compte l’evolució de la tècnica
 Planificar la prevenció
 Avantposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals
 Facilitar les degudes instruccions als treballadors
Tota acció preventiva haurà d’anar precedida d’una sèrie d’observacions que permetran detectar aquells
punts, situacions o elements potencialment perillosos. Són les anomenades inspeccions de seguretat.
Fer l’inventari d’una inspecció de seguretat significa dur a terme un recompte (o registre) de tots els
elements que exigeixen inspecció, de totes les parts que han de ser revisades, i de les prescripcions de
risc per les quals un element o els seus components han de ser examinats. És necessari revisar els
inventaris periòdicament per tal d’assegurar que estan al dia.
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Quan s’hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s’hauran de revisar els indicatius de les mesures
preventives per comprovar si no han estat suficients i caldrà solucionar aquells aspectes que es considerin
insuficients.
Cal tenir una sèrie d’aspectes a l’hora de fer la inspecció. Quan s’inspeccioni una eina, l’atenció ha d’estar
dirigida cap a les parts que siguin susceptibles de desenvolupar prescripcions de perill. Sempre s’han de
tenir presents les peces susceptibles de provocar danys, deterioraments o defectes. També s’han de tenir
en compte les peces que pertanyin a qualsevol de les categories següents: protectors, mecanismes de
seguretat, components de comandaments, components mecànics, components elèctrics, components del
punt d’ancoratge i fixació, components del llocs de treball, components que suporten pes.
Riscs en obra civil
Els riscs en manteniment són la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany en el treball. Per
qualificar un risc des de el seu punt de vista de gravetat, s’ha de valorar conjuntament la probabilitat que
es produeixi el dany i la seva severitat.
Per tal d’evitar el màxim aquests riscs s’han de preveure en els diferents equips de treball o sigui qualsevol
màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball, i tenir coneixement de la utilització correcta
d’aquests equips.

Les eines
La unió entre els diversos elements han de ser fermes per evitar que es trenquin o que algunes parts surtin
projectades. Les parts tallants o punxegudes han d’anar aïllades en una funda. No s’han de guardar en
llocs elevats des dels quals puguin caure sobre el treballador.
La maquinària
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No s’han de posar en marxa en els lloc on hi ha combustible ni es podrà fumar mentre es manipulen
carburants, olis o greixos. S’han de fer revisions periòdiques preventives de les diferents màquines
utilitzades.
Prescripcions del procés d’execució
Per tal de dur de forma correcte les tasques preventives de seguretat i salut, cal revisar i tenir en ordre
cadascun dels elements que intervenen i que són susceptibles de portar el procés de prevenció. Aquests
elements són els anomenats elements individuals o d’ús directe sobre el cos del treballador. Per si soles
no eliminen ni corregeixen el factor risc, sinó que són unes barreres col·locades al davant.
Com a procés d’execució, s’ha de fer ús d’aquests equips o peces de protecció individual que constitueixen
un mitjà de defensa per al treballador davant els risc que implica el treball que realitza.
Es consideren equips de protecció individual (EPI) aquells dispositius o mitjans que porta o del quals
disposa una persona amb l’objectiu que el protegeixi contra un o més d’un risc que pugui amenaçar la seva
salut o seguretat.

CAPÍTOL 6 - GESTIÓ DEL SERVEI
L’empresa adjudicatària del Servei disposarà
servei”@premiadedalt.cat i un telèfon 93 ....

de

l’adreça

de

correu

electrònic

“tipus

L’empresa crearà una eina de Ticketing pel control i seguiment de les incidencies. Cada vegada que un
usuari generi una incidència a través de la web o truqui se li facilitarà un numero de control de incidència
per realitzar el seguiment.
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Setmanalment es realitzarà un informe de seguiment del servei. L’ usuari ha de rebre avis del número de
creació de la incidència segons la descripció de l’eina de ticketing.
Cas que en el moment d’adjudicació del contracte l’Ajuntament disposes d’algun programa tipus GMAO
per la gestió dels edificis, l’empresa adjudicatària s’adaptarà al sistema implantat a l’Ajuntament.

Article 6.1 - Eina de seguiment de les incidències (Ticketing)
Per tal de realitzar el seguiment de les avaries reportades, es disposarà d’una eina de Ticketing que permeti
una informació que ajudi en la pressa de decisions i en el procés de millora continua.
A continuació es detallen les característiques que ha de complir l’ eina:















Punt únic de seguiment de incidències.
Entrada avaries per aplicació prioritària
Entrada avaries per telèfon possible però no prioritària (l’empresa realitzarà la
introducció de les dades)
Indicadors de Millora de la qualitat del servei
Indicadors de Millora del flux d’informació
Accessible per part de l’Ajuntament via web sense IP fixa
Possibilitat d’ obrir avisos directament per part de l’Ajuntament via web.
Suport d’adjunts de correus (Suporta MIME)
L’ aparença de l’eina pugui ser adaptable a la imatge de l’Ajuntament .
Possibilitat de creació de plantilles de resposta.
Cerca de text concret en les avaries per facilitar les cerques.
Possibilitat de marcatge de la prioritat de l’avaria segons prioritats establertes
Possibilitat de marcar tipus d’avaria
Marcatge d’avaries fora de termini .
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Estadístiques amb informes mensuals
Informes de feines pendents per criticitat.
Fulls de feina per tasques presencials.
Retorn de l’estat de la incidència amb codi
o Obertura
o Tràmit
o Aturada per manca de material
o Aturada per manca de pressupost
o En fase d’execució
o Tancament

Aquesta eina realitzarà informes de seguiments, estadístiques de incidències, seguiment i avís als usuaris
sobre obertura, qualsevol aspecte que modifiqui estat i tancament incidència.
La gestió, allotjament i l’administració de la eina serà a càrrec de l’empresa adjudicatària durant tota la
contracte.

CAPÍTOL 7 - TASQUES INICIALS
Els primers sis mesos de servei és procedirà fora del servei habitual de manteniment i inclòs al contracte
a:


Creació de la següent documentació:
o

Inventari de totes les instal·lacions que inclogui plànols en CAD. El plànols de
base en CAD, pdf o paper seran facilitats per l’ajuntament en la majoria de centre.
Caldrà realitzar les següents tasques:
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Actualització de distribucions.

Posada en marxa del sistema de ticketing

Aquestes feines s’hauran d’actualitzar i mantenir durant tota la contracte.
Dos mesos abans de la finalització del contractes realitzarà la darrera revisió i s’entregarà la documentació
a l’ajuntament.

CAPÍTOL 8 - INFORMES RECEPCIÓ NOVES INSTAL·LACIONS
L’empresa realitzarà un informe previ a la recepció de qualsevol equipament sobre l’estat de la instal·lació
per tal d’informar a l’ajuntament.
.

CAPÍTOL 9 - TEMPS DE RESPOSTA I SERVEI DE GUÀRDIA
Article 9.1 - Garanties de tots els Serveis de manteniment
Incidència del servei es tota aquella avaria que afecti al normal funcionament dels sistemes de l'ajuntament.
Els servei garantirà :
 Servei d’urgències 24*7*365 dies.
 Tipus d’assistència SLA
 Manteniment molt crític en 2 hores independent del dia de la setmana.
 Manteniment crític en 8 hores laborables.
 Manteniment no crític en 18 hores laborables.
Es considera horari laborable de les 7:00 fins les 21:00 de dilluns a divendres.
En cas d’incidències el cap de setmana només s’han de resoldre provisionalment les molt critiques.
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Totes les incidències s’ha de resoldre provisionalment en el temps estipulat o donar resposta del motiu pel
qual no s’ha resolt.
 Averia Serveis molt Crítics - Tipus molt Critica
S’entén com a servei molt crític, aquell que no permet el funcionament de l’edifici i l’afectació de mes de 4
usuaris.
Com a resum les averies molt critiques són per tres o mes usuaris




Averia en la climatització que afecti mes del 50% de l’edifici.
Fuita d’aigua
Inundació

Les avaries es tractaran com una incidència d'un element de serveis molt crítics, desplaçant-se el personal
necessari a l'ajuntament per reparar o avaluar la incidència en cas que sigui necessari. Sempre que sigui
possible en la mateixa visita es donarà servei definitiu o provisional al servei afectat. En el cas que el servei
quedi donat de forma provisional, es realitzarà un informe i una valoració econòmica per a la solució de la
mateixa.
 Averia Serveis Crítica - Tipus Critica
S’entén com a servei crítica, aquell que no permet el funcionament d’un o dos usuaris de l’ajuntament.
Com a resum les averies critiques són per un o dos usuaris


Averia en la climatització que afecti menys del 50% de l’edifici.

 Averia Serveis no Crítica - Tipus no Critica
S’entén com a servei no crític, aquell que permet el funcionament de forma provisional.

Pel que fa al temps de resposta i a la resolució de les incidències es tindrà en compte el següent:
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Comunicació de les incidències a l’empresa contractista. El responsable de l’empresa
contractista haurà d’estar localitzable de forma immediata a través de diferents sistemes
mòbils de comunicació.
Atenció de la incidència. El temps de resposta d’atenció d’avaries serà el temps que
transcorre des de que s’avisa a l’empresa contractista fins que aquesta arriba al lloc de
l’avaria o emergència. El temps serà variable en funció de l’afectació de l’avaria.
Reparació de l’avaria. Sempre que sigui possible, l’avaria es repararà en el mateix
moment en què es localitzi. Quan això no sigui possible, el contractista ho haurà de
justificar i haurà d’informar immediatament l’Ajuntament. En el cas que els Serveis
Tècnics Municipals ho estimin oportú, podran exigir al Contractista que faci al seu càrrec
una instal·lació o arranjament provisional en un termini inferior mentre no es faci la
reparació definitiva.

Per tal de garantir els temps de resposta, el contractista haurà de disposar d’un servei de guàrdia i
d’emergències les 24 hores del dia, 365 dies a l’any.
Els licitadors han de proposar l’organigrama d’aquest servei, que tingui com a objectiu l’establiment d’un
sistema de localització permanent per poder atendre avaries o accidents que afectin les instal·lacions
objecte d’aquest projecte, així com la disposició de recursos humans i mitjans materials per fer-ho.

CAPÍTOL 10 - MANTENIMENT CORRECTIU
Article 10.1 - Objecte del manteniment correctiu
Aquest servei té per objecte la reparació, arranjament o substitució d’elements de les instal·lacions objecte
d’aquest plec de condicions, quan es produeix una incidència o una avaria que faci que la instal·lació no
tingui un funcionament normal, correcte i segur.
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El Contractista restarà obligat a la reparació al seu càrrec de totes les avaries que es produeixin en les
instal·lacions, independentment de les causes que les hagin motivat, fora de les excepcions esmentades
en aquests plecs.

Article 10.2 - Forma de prestació del servei
El protocol d’actuació serà el següent:
Detecció de l’avaria
Les avaries o situacions d’emergència podran ser detectades per:
- Serveis tècnics de l’empresa contractista
- Serveis tècnics de l’Ajuntament de Premià de Dalt
- Usuaris de les dependències municipals o escoles
- Alarmes del sistema de telegestió i/o del programa de gestió.
- Bústia ciutadana
- Empreses externes
- Altres que pugui incorporar l’Ajuntament
Per poder acomplir amb el protocol establert, el contractista el gestionarà a través de l’eina de Ticketing.
Autorització de l’actuació
En qualsevol dels casos anteriors, les incidències es comunicaran a la persona responsable del Servei de
Manteniment. En el cas que l’actuació la realitzi el contractista, aquesta serà autoritzada per l’Ajuntament
mitjançant l’emissió per escrit o per via telemàtica d’una “Ordre de treball”. En cas d’actuacions d’urgència
l’empresa actuarà per poder garantir el servei.
Reparació de l’avaria
Quan calgui la substitució o reparació de qualsevol element, els components utilitzats seran de les
mateixes característiques que els instal·lats inicialment. Si això no fos possible el Contractista haurà de
justificar-ho .
El contractista restarà obligat a utilitzar, dins els serveis del Contracte, aquells materials de les pròpies
instal·lacions que, per indicació de l’Ajuntament, hagin estat recuperats o els serveis tècnics de
l’Ajuntament creguin oportuns.
Els preus dels materials es valoraran amb el descompte del proveïdor, l’Ajuntament podrà sol·licitar la
justificació dels imports facilitats pel contractista.
Si el contractista observa una anomalia en la instal·lació elèctrica d’alimentació dels equips de climatització
es solucionarà i es comunicarà a l’Ajuntament.
Les actuacions que porti a terme el contractista per solucionar les avaries o incidències es realitzaran
segons la normativa d’aplicació en funció del tipus d’instal·lació i tindran com a objectiu principal garantir
la seguretat de les persones i els béns.
Informació de les actuacions
Les actuacions realitzades quedaran informades per diferents vies:
- Es realitzarà un llistat mensual dels treballs amb les valoracions d’acord als preus i baixa
pactats en l’adjudicació del concurs, pel pagament dels serveis
- Les actuacions quedaran registrades en un Registre de Manteniment de l’edifici.
- S’aportarà la documentació necessària per l’actualització de l’inventari referent a l’edifici
on s’ha realitzat l’actuació.
- S’aportaran, si s’escau, els certificats de legalització de les instal·lacions modificades.
- S’aportaran informes específics si en el moment de realitzar una reparació s’observa un
mal funcionament de la instal·lació que pugui tenir repercussions negatives pel seu bon
ús.
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CAPÍTOL 11 - MANTENIMENT NORMATIU I PREVENTIU
Article 11.1 - Objecte del servei
L’objecte del manteniment preventiu és la realització d’una sèrie d’actuacions sobre les instal·lacions
d’acord amb uns criteris preestablerts, amb l’objectiu de reduir la probabilitat de fallada o la degradació del
funcionament d’un element.
El manteniment normatiu-tècnic-legal consisteix en donar compliment a les comprovacions i verificacions
que estableix la reglamentació vigent, que són en general actuacions preventives.
Article 11.2 - Forma de prestació del servei
El contractista realitzarà les verificacions que estableix la reglamentació vigent per cadascuna de les
instal·lacions i emetrà, si s’escau, el corresponent certificat.
L’adjudicatari proporcionarà anualment un programa de treballs d’acord amb les freqüències especificades
en aquest plec. No obstant això, els Serveis Tècnics Municipals podrien variar aquesta programació en
funció de les necessitats del servei.
La programació de les actuacions s’haurà de basar en principis d’optimització dels mitjans personals i
tècnics, coordinant la periodicitat de les actuacions. D’aquesta forma es pretén fer coincidir diversos
treballs en un edifici concret aprofitant els recursos i els desplaçaments.
Els preus ofertats es referiran exclusivament a les operacions de comprovació i verificació. Si durant la
realització del manteniment normatiu s’observa la necessitat d’arranjar o substituir determinats elements
de la instal·lació, aquests es valoraran com tasques de manteniment correctiu o altres treballs, segons el
cas.
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Si com a conseqüència de la revisió s’observa un element de la instal·lació en mal estat que s’ha de
substituir, els components utilitzats seran de les mateixes característiques que els instal·lats inicialment.
Si això no fos possible el Contractista haurà de justificar-ho prèviament per escrit i sol·licitar la corresponent
autorització.
L’Ajuntament es reserva el dret de suprimir del Contracte algun o la totalitat dels serveis esmentats.
A mida que es portin a terme aquestes verificacions s’informarà als serveis tècnics i un cop finalitzades,
es farà entrega d’un informe amb la descripció de les actuacions i qualsevol altra observació d’interès al
respecte de la instal·lació. També quedaran registrades al Registre de manteniment de l’edifici.
Periòdicament s’actualitzarà un informe que contindrà les dades de totes les actuacions preventives
realitzades els últims 15 dies, i aquelles previstes pels pròxims 15 dies.
Les operacions que s’hauran de realitzar per les diferents instal·lacions seran, com a mínim, les que es
relacionen en aquest document. En cas que existeixin canvis o actualitzacions de les normatives actuals,
aquestes quedaran substituïdes per les que correspongui amb la nova reglamentació. Per la resta
d’instal·lacions no especificades es realitzaran les verificacions que determini la normativa d’aplicació.
El preu del contracte inclou el petit material per la realització del manteniment preventiu.
Article 11.3 - Inspeccions obligatòries
Es certificaran les inspeccions que es realitzin. En cas que no es realitzin no es certificaran.
Climatització
D’acord amb la Instrucció de 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial, per la qual es dicten les instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència
energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim de
generació de calor o de fred, superior a 70 kW, les instal·lacions seran inspeccionades amb la periodicitat
corresponent per les entitats de control i inspecció.
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L’Ajuntament requerirà la presència del contractista per realitzar tasques de suport a la inspecció
(localització dels elements de la instal·lació, resolució d’incidències, dubtes de funcionament, etc.). De les
inspeccions efectuades es lliurarà el corresponent certificat d’inspecció de cada instal·lació.
Qualsevol incidència que es faci constar a l’acta d’inspecció i sigui imputable al contractista haurà de ser
solucionada a càrrec d’aquest i comunicar-ho als Serveis tècnics municipals i a l’entitat d’inspecció. El
termini màxim per la correcció d’incidències serà el que indiqui l’acta i com a màxim de tres mesos.
En cas de que s’hagi d’augmentar la freqüència de les inspeccions per causes imputables al contractista,
el cost d’aquestes serà a càrrec seu.

De les inspeccions efectuades es lliurarà a l’Ajuntament el corresponent certificat d’inspecció. Qualsevol
incidència que es faci constar a l’acta d’inspecció i sigui imputable al contractista haurà de ser solucionada
a càrrec d’aquest i comunicar-ho als Serveis tècnics municipals i la EIC. El termini màxim per la correcció
d’incidències serà el que indiqui la EIC i com a màxim de tres mesos.
En cas de que s’hagi d’augmentar la freqüència de les inspeccions per causes imputables al contractista,
el cost d’aquestes serà a càrrec seu.
Si s’escau la realització d’una inspecció obligatòria, es sol·licitarà la presència del contractista quan així ho
estableixi la normativa vigent o quan ho considerin els serveis tècnics de l’Ajuntament.

CAPÍTOL 12 - ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI
Article 12.1 - Objecte del servei
L’objecte del servei és realitzar un inventari de les instal·lacions contingudes en els edificis que formen
part d’aquest plec.
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El servei d’inventari tindrà dos objectes principals:



Disposar d’un inventari detallat de totes les Instal·lacions objecte d’aquest contracte
Disposar d’una web on poder disposar d’aquestes dades.

Article 12.2 - Forma de prestació de servei
L’actualització de l’inventari no es contempla com un servei aïllat del contracte de manteniment, sinó com
una tasca que es portarà a terme de forma paral·lela durant la realització de les feines de manteniment
correctiu, preventiu i normatiu.
Aquesta actualització es farà informàticament via web. El contractista haurà de tenir a disposició de
l’Ajuntament en tot moment i en els formats que s’indiquen la presentació de les dades d’inventari.
Dades alfanumèriques:
Format Excel (versió compatible amb l’Ajuntament) amb disposició mínima de:
 Llistat de característiques tècniques i funcionals dels elements
 Taules d’importació i exportació de dades entre Excel i Access
 Disseny de consultes dinàmiques
Format Access (versió compatible amb l’Ajuntament) amb disposició mínima de:
 Fitxes per la introducció de registres dels elements inventariats
 Formularis de consulta per pantalla
 Fitxes i informes impresos
Dades gràfiques:
 Bases cartogràfiques
 L’Ajuntament proporcionarà el plànol de la ciutat digitalitzat
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Els arxius de treball tindran el format DWG, d’AutoCAD (versió compatible amb
l’Ajuntament) i format d’intercanvi DXF.

En cas que l’Ajuntament adopti un altre programa per a gestionar l’inventari, el Contractista estarà obligat
a mantenir-lo actualitzat.

Article 12.3 - WEB
La web de la gestió del inventari estarà integrada amb la web de tiqueting de gestió de la contracte.

CAPÍTOL 13 - INTERVENCIONS A CARREC DE PREUS UNITARIS
Anualment l’ajuntament destinarà un pressupost màxim de 15.000 euros sense iva a càrrec dels preus
unitaris per correctius . Mensualment es realitzarà una certificació de les feines realitzades que s’inclourà
en la factura mensual. En cas que el preu no estigui previst a la relació de preus unitaris s’aprovarà
una acta de preus contradictoris previ a l’aprovació de la despesa.
Els preus inclouen el desplaçament i les hores d’actuació.
L’empresa en la seva oferta a part dels preus unitaris previstos podrà presentar els que consideri oportuns.
Sinó milloren a la baixa els preus previstos es considerarà que ofereixen mínim els que s’inclouen en
aquests plecs.
Article 13.1 - preus unitaris
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Els descomptes sobre preus unitaris es podem veure detallats al annex de preus unitaris.
Article 13.2 - Objecte del servei
En aquest servei s’inclou la realització de treballs no programats que poden ser encomanats al Contractista
i que no corresponen als treballs específics del manteniment de capítols anteriors.
Aquests treballs seran sol·licitats per l’Ajuntament i no es podran realitzar sense l’aprovació prèvia del
corresponent pressupost.
Article 13.3 - Treballs que s’inclouen
En aquest servei s’inclouen els següents treballs:
 Renovació d’instal·lacions obsoletes
 Actuacions puntuals de substitució, reparació, modificació d’instal·lacions o espais.
 Redacció d’informes de l’estat de determinades instal·lacions
El Contractista haurà de tenir la suficient capacitat tècnica i de mitjans materials i de personal per poder
executar aquests treballs.
Les característiques dels elements a instal·lar seran determinats per l’Ajuntament i sempre seran superiors
o milloraran tècnicament als obsolets que siguin substituïts. Aquests treballs tindran el període de garantia
de dos anys.
El termini per la realització d’aquests treballs es definirà conjuntament entre els serveis tècnics municipals
i el contractista.
Article 13.4 - Forma de prestació de servei
Per cada treball encomanat, el Contractista proposarà el programa i mitjans per executar-lo en la seva
totalitat, tant la part d’instal·lacions com, si s’escaigués, la d’obra civil.
L’Ajuntament aprovarà o modificarà el programa proposat pel Contractista, durà la Direcció Facultativa
dels treballs, vetllarà per a què les obres s’executin d’acord amb el projecte i/o programa aprovat, que es
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compleixin les diferents normes i/o reglaments que corresponguin als treballs que s’executen, que els
treballs es realitzin amb les garanties de qualitat i de bon ofici que són aplicables, i interpretarà les
omissions o contradiccions que pugui haver en el document aprovat.
Quan aquests treballs siguin motivats per tercers, a causa d’obres que es realitzin als edificis i tinguin
afectacions sobre les instal·lacions objecte d’aquest plec de condicions, el Contractista restarà obligat a
realitzar les modificacions necessàries, prèvia autorització de l’Ajuntament i tan bon punt aquell tercer li
hagi acceptat el pressupost dels esmentats treballs, restant l’Ajuntament lliure de qualsevol responsabilitat
en cas de possible insolvència o no pagament per part del tercer.

CAPÍTOL 14 - WEB DE CONTROL
El contracte es gestionarà via web. En el preu del contracte s’inclou. La creació, desenvolupament, disseny
i manteniment de la web serà a càrrec de l’empresa adjudicatària del servei.
La web s’allotjarà en un servidor públic sense restriccions i accessible des de qualsevol dispositiu.
Un cop cada dos mesos i un mes abans de la finalització del contracte l’empresa penjarà la web a la
xarxa privada de l’ajuntament amb tota la informació.
Article 14.1 - Aspectes genèrics
La web ha de permetre realitzar :
 Seguiment de la contracte
 Control del manteniment de les instal·lacions
 Visualització de les dades de la contracte per millorar el servei en funció dels resultats.
 Accés des de qualsevol pc connectat a internet sense restricció de cap tipus.
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La visualització de les dades ha de realitzar-se mitjançant informes amb taules de colors per optimitzar la
gestió de la contracte.
Tots els serveis d’aquest hauran de comptar amb la gestió informatitzada unificada de consulta via web de
tots els treballs de l’empresa adjudicatària dels serveis. Entre d’altres organitzar, preveure, i portar al dia
el control de tots els treballs, incidències, equips, costos, etc.
Article 14.2 - Inventari
La Web disposarà del inventari informatitzat de totes les instal·lacions. Aquest inventari és realitzarà
directament sobre el sistema informàtic geo-referenciat, per poder realitzar la introducció d’aquestes dades
es subministrarà accés a aquesta plataforma a la empresa adjudicatària. Aquesta aplicació integrarà els
inventaris existents actualment.
Explotarà la base de dades i la cartografia informatitzada, i permetrà visualitzar ordenadament totes les
dades inventariades, les Unitats de Gestió, les seves característiques, els Projectes i Plans de Gestió
Article 14.3 - Plànols
A més dels plànols de gestió haurà de disposar:
 Inventari sobre plànol en GIS
 Control actuacions realitzades
 Inventari d’incidències
Article 14.4 - Informes de seguiment
La web ha de realitzar els següents informes concrets i tenir la possibilitat de realitzar filtratges oberts
sobre les dades mes representatives de la contracte. Aquests informes es visualitzaran per colors o bé
amb números.
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A la web es penjarà cada 2 mesos un informe de millora de la contracte amb el següent anàlisis:
 Ratis de consums
 Propostes de millora
Les dades han de poder consultar-se amb comparatives històriques.

Article 14.5 - Altres
La web disposarà d’un perfil públic i d’un privat que es definirà en funció de la configuració.
Els resultats es publicaran a la web i es disposarà d’una aplicació per IPAD i android.
Article 14.6 - Terminis
Es disposarà de 6 mesos per la creació i posta en marxa de la web.

Article 14.7 - Modificacions de la Web
L’empresa haurà d’assumir al seu càrrec les modificacions que l’ajuntament indiqui durant la durada de la
contracte.

Article 14.8 - Gestió de les dades de la web una vegada finalitzat contracte
Una vegada finalitzat el contracte l’empresa traslladarà la web i totes les dades contingudes en la mateixa
a on ordeni l’ajuntament a càrrec de l’empresa adjudicatària.
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Un cop cada dos mesos i un mes abans de la finalització del contracte l’empresa penjarà la web a la
xarxa privada de l’ajuntament amb tota la informació.

CAPÍTOL 15 - SINISTRES
En els treballs dels quals s’hagi de gestionar el cobrament, via reclamació de danys, asseguradora,etc.,
els gestionarà directament l’empresa adjudicatària en cas que sigui possible.

CAPÍTOL 16 - GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS
Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats, que es produeixen en el transcurs de
l’execució d’una obra, i que no tenen cap mena d’aplicació útil per a aquesta.
L’empresa adjudicatària és la única responsable de gestionar els residus produïts com a conseqüència de
la realització de les tasques de manteniment.
Article 16.1 - Prescripcions de la partida d’obra executada
Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals, es demanarà un comprovant en el qual
s’indiqui el lloc on s’ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia del material dipositat i la seva
quantitat.
Els centres receptors de tractament hauran de tenir l’aval de l’administració i per tant estar inclosos dins
d’una llista confeccionada per l’administració pertinent.
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Article 16.2 - Prescripcions del procés d’execució
A causa de la diversificació dels productes, cadascun d’ells serà tractat de diferent manera.
Reciclatge: conjunt d’operacions que permeten què una sèrie de productes que ja havien tingut una utilitat
puguin ésser aprofitats, un cop hagin passat una sèrie de processos.
En aquest grup hi són materials com ara paper, cartró, vidre, llaunes, metall, tetrabrik, etc.
Incineració: tractament que consisteix en l’aplicació d' altes temperatures, mitjançant un forn crematori, per
a transformar-les en cendres inerts i gasos volàtils.
En aquest apartat hi ha els productes químics, envasos, materials diversos, etc.
Compostatge: procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus.
Dins d’aquest grup hi ha: restes vegetals lignificades o verdes.
Abocament: transport dels productes i recepció definitiva en un abocador.
Dins d’aquest grup hi ha terres inerts, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o
plagues.
Unitat i criteri d’amidament
Tones (t) de residu.
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CAPÍTOL 17 - CONDICIONS ECONÒMIQUES
Article 17.1 - Pressupost de licitació
El pressupost anual necessari per la realització de tots els treballs inclosos als plecs és el següent:
Preu
Unitat

Núm
Unitats

Núm Anys

107,30 €

30

1

3.219,00 €

1.341,28 €

2

1

2.682,56 €

2.682,58 €

1

1

2.682,58 €

Inspeccions periòdiques amb una ECA per a la instal·lació
de climatització (50% anual)

406,00 €

2

1

812,00 €

Sistema de control via web, informe i gestió documental
segons clàusules .

2.320,00 €

1

1

2.320,00€

Descripció Edificis

IMPORT PREVIST

Manteniment Normatiu i Preventiu

Manteniment Normatiu i preventiu d’instal·lacions de
climatització (EDIFICIS SENSE CONDUCTES)
Manteniment Normatiu i preventiu d’instal·lacions de
climatització (EDIFICIS AMB CONDUCTES). PETITS
Manteniment Normatiu i preventiu d’instal·lacions de
climatització (EDIFICIS AMB CONDUCTES).GRAN

Total Manteniment preventiu i Normatiu

Total Pressupost anual Normatiu i preventiu Iva inclòs

Manteniment correctiu i millores Preus Unitaris
Import a certificar anualment segons taula de preus
unitaris
Total Pressupost anual Correctiu Iva inclòs

Total Pressupost anual Manteniment Iva inclòs

11.716,14 €

14.176,53 €

15,000,00 €
18.150,00 €

32.326,53 €

RESUM CONTRACTE
TOTAL PRESSUPOST AMB IVA 4 ANYS

129.306,12 €

TOTAL PRESSUPOST AMB IVA 1 ANY

32.326,53 €

TOTAL PRESSUPOST AMB IVA MENSUAL

2.693,88 €
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Article 17.2 - Quadre de preus unitaris
La relació de descomptes de preus unitaris de la contracte serà la prevista a l’annex 1

Article 17.3 - Pagament dels Serveis
Per al càlcul de la facturació dels diferents serveis (manteniment correctiu, preventiu, normatiu i altres
treballs), el Contractista presentarà mensualment una certificació acompanyada d’una relació de les
actuacions realitzades el mes anterior, amb la valoració corresponent. Les dades mínimes de l’informe
mensual d’actuacions seran les següents, i s’aportaran en format paper i digital:
1. Dades de l’edifici on es realitza l’actuació
2. Descripció del treball realitzat, elements afectats, localització
3. Tipus d’actuació (manteniment correctiu, preventiu, etc)
4. Valoració del treball realitzat, amb els preus oferts pel contractista (indicant per separat el cost de
personal, material i equips)
5. Número de l’ordre de treball validada
6. Informe dels treballs realitzats, si s’escau
Els tècnics municipals procediran, abans dels 30 dies següents, a comprovar si són correctes les relacions
i valoracions segons el quadre de preus unitaris i conformaran la certificació mensual dels serveis realitzats.
En cada certificació es deduiran els imports de les penalitzacions en les que d’acord amb aquest Plec
hagués pogut incórrer el Contractista dins el període mensual certificat.
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Article 17.4 - Pressupost descompost anualment..- Climatització (inclòs benefici industrial i despeses generals).-




o Normatiu i preventiu:
o Inspeccionsperiòdiques:
o Sistema via web:
o Correctiu i millores:
TOTAL:
TOTAL IVA INCLÒS:

8.584,14 euros
812,00 euros
2.320,00 euros
15.000,00 euros
26.716,14 euros
32.326,53 euros
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ANNEX I. PREUS UNITARIS DESCOMPTES
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El preu inclourà les despeses generals i el benefici industrial, i es ponderarà de la manera següent:

Els licitadors hauran de presentar en la seva oferta els descomptes de material dels proveïdors respecte al
preu de tarifa de l’any en curs. Les marques tipus que s’han triat com a referència són aquelles que més es
repeteixen en els elements existents en les instal·lacions actuals.

Tipus de material

Ponderació

Equips de climatització

20%

Plantes refredadores

Material difusió aire

Material ventilació
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Materials varis

Accessoris varis

10%

10%

10%

20%

30%

Marca

Descompte sobre tarifa

Descompte
mig

LG

D1.1

D1

GENERAL-FUJITSU

D1.2

MITSUBISHI

D1.3

LG

D2.1

MITSUBISHI

D2.2

ROCA YORK

D2.3

MADEL

D3.1

EUROCLIMA

D3.2

LG

D3.3

S&P

D4.1

SODECA

D4.2

SERVOCLIMA

D4.3

DANFOS

D5.1

GRUNDFOS

D5.2

CLIMAVER

D5.3

ORKLI

D6.1

ARCO

D6.2

PRESTO

D6.3

D2

D3

D4

D5

D6
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(*) Mitjana dels descomptes de les marques que compleixin els requisits.
El càlcul del descompte ponderat es farà de la manera següent:
Dp = (D1 x 0,2) + (D2 x 0,1) +( D3 x 0,1) +(D4 x 0,1) + (D5 x 0,2)+ (D6 x 0,3), essent D1,D2,D3,D4,D5,D6
la Mitjana dels descomptes de cada tipus de material.
S’atorgarà la puntuació màxima al licitador que obtingui un descompte ponderat Dp més elevat.
La justificació de l’import d’un manteniment correctiu tipus vindrà donat per el preu
d’adjudicació per contracte de les partides següents:


mà d’obra (Oficial de 1ª + Ajudant): 75% de l’import total
incloses les despeses generals i el benefici industrial.



material necessari per la reparació 25% de l’import total.

Els preus màxims de la mà d’obra del personal adscrit al servei IVA exclòs, seran els
següents:




Cap d’equip grup/tècnic (grup 1): 53,88 €/h
Oficial/a de primera (grup 3): 46,58 €/h
Ajudant/a(grup 6): 41,84 €/h
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Els preus mínims no podran ser inferiors al del conveni.
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ANNEX II. OPERACIONS DE MANTENIMENT NORMATIU
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Programa de manteniment normatiu-preventiu climatització

Segons la Instrucció tècnica IT-3 del RITE, punt IT-3.3 Programa de Manteniment preventiu, les operacions
i periodicitats contingudes en el programa de manteniment preventiu seran, com a mínim, les indicades a
la taula 3.1, que es transcriu a continuació:
Operació
1- Neteja dels evaporadors
2- Neteja dels condensadors
3- Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de
refrigeració
4- Comprovació de l’estanquitat i nivells de refrigerant i oli en
equips frigorífics
8- Revisió del vas d’expansió
9- Revisió dels sistemes de tractament d’aigua
14- Comprovació de nivells d’aigua en circuits
15- Comprovació d’estanquitat de circuits de canonades
16- Comprovació d’estanquitat de vàlvules d’interceptació
17- Comprovació de taratge dels elements de seguretat
18- Revisió i neteja de filtres d’aigua
19- Revisió i neteja de filtres d’aire
20- Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic
21- Revisió dels aparells d’humectació i refredament evaporatiu
22- Revisió i neteja d’aparells de recuperació de calor
23- Revisió d’unitats terminals aigua-aire
24- Revisió d’unitats terminals de distribució d’aire
25- Revisió i neteja d’unitats d’impulsió i retorn d’aire
26- Revisió d’equips autònoms
27- Revisió de bombes i ventiladors
29- Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic
30- Revisió del sistema de control automàtic
(*)
m:
t:
2t:

Periodicitat (*)
<= 70 kW > 70 kW
t
t
t
t
t
2t
t

m

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

m
m
m
t
2t
m
2t
m
t
m
2t
2t
2t
2t
2t
m
t
2t

Potència del generador
un cop al mes; la primera a l’inici de la temporada
un cop per temporada (any)
dos cops per temporada (any); una a l’inici de la mateixa i l’altra a la meitat
del període d’ús, sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos
entre totes dues.

D’acord amb el que preveu la Instrucció 4/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les
instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya, l’empresa instal·ladora-mantenidora haurà de
subscriure un certificat anual de manteniment (model normalitzat d’imprès ITE-6), per aquelles
instal·lacions tèrmiques de potència tèrmica nominal igual o superior a 5 kW. El model ITE-6 serà emplenat
i subscrit cada any pel contractista, el qual en lliurarà a l’Ajuntament un exemplar.
D’acord amb la mateixa instrucció 4/2008 SIE, a cada generador de calor s’haurà de col·locar una etiqueta
autoadhesiva de manteniment i inspecció, amb model normalitzat.
L’empresa instal·ladora-mantenidora que realitzi el primer manteniment anual de la instal·lació tèrmica
haurà d’haver col·locat l’etiqueta ITE en lloc visible de cada generador de calor. El contractista omplirà les
dades de l’etiqueta en els successius manteniments anuals, mitjançant un retolador permanent o similar,
de manera que siguin inesborrables.
Programa de gestió energètica
Segons la Instrucció tècnica IT-3 del RITE, punt IT-3.4 Programa de gestió energètica, s’hauran de
mesurar, com a mínim, els valors indicats en la taula 3.3, que es transcriu a continuació.
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Operació
1- Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida
del’evaporador
2- Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del
condensador
3- Pèrdua de pressió en l’evaporador en plantes refredades per
aigua
4- Pèrdues de pressió en el condensador en plantes refredades
per aigua
5- Temperatura i pressió d’evaporació
6- Temperatura i pressió de condensació
7- Potència elèctrica absorbida
8- Potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge
de la càrrega màxima
9- CEE o COP instantani
10- Cabal d’aigua en l’evaporador
11- Cabal d’aigua en el condensador
3m: Cada tres mesos, la primera a l’inici de la temporada

Periodicitat (*)
70 kW < P < 1.000kW
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
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ANNEX III – ESTUDI ECCONÒMIC DEL PRESSUPOST
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ESTUDI ECONÒMIC DEL PRESSUPOST
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MANTENIMENT PREVENTIU / NORMATIU I CORRECTIU
CLIMATITZACIÓ
A.

Costos directes

−

Despeses d’equipament i material. Inclou el cost dels equips, material, eines pel muntatge,
equipament de seguretat i salut, elements auxiliars d’elevació, transport, i assistència
tècnica.

−

L’import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s’hi
produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte com a conseqüència de la
negociació col·lectiva és el conveni 08002545011994 del sector de la indústria
siderometalúrgica de l’any 2020/2021 de la província de Barcelona, prorratejades pel temps
efectiu de treball al municipi.

Manteniment preventiu i normatiu climatització
−

S’ha tingut en compte que fa falta un total de 9.276 h anuals per un operari grup 1 i un total
de 37,22 h anuals per operari del grup 3 i 6

−

Les assegurances, costos de manteniment de les eines, productes i serveis de la pròpia
empresa.

DESPESES DE
PERSONAL (Codi
Conveni
08002545011994)

Conveni col·lectiu de treball del sector de la
indústria siderometalúrgica prov.Barcelona

Cost anual

SSocial

Total

Preu hora
(1.750hores
Totals anuals)

Total aplicable

Operari grup1

28.804,44€

9.217,42€

38.021,86€

21,73(9.276h)

201,57€

Operari grup3

24.901,24€

7.968,40€

32.869,64€

18,78(37,22h)

698,99€

Operari(s) grup6

22.368,92€

7.158,05€

29.526,97€

16,87 (37,22h)

627,90€

Dietes (60 dies)
Benzina (60 dies)

27.47 € /dia
4€/dia

1.648,11€
240,00€
TOTALS

3.416,57€
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MA D’OBRA AUXILIAR
Cost diari
Manteniment programa Gestió documental
Manteniment informàtic propi empresa

2,40€

dies

total

365,00

2.000,00€

365,00

876,25€

TOTALS

2.876,25€

ASSEGURANCES ISUBMINITRAMENTS
Cost diari
Assegurança Responsabilitat Civil
Reposició eines
Vehicles

dies

total

1,11€
0,77€

365,00
365,00

405,15€
281,05€

22,00€

106,00

2.332,00€

TOTALS

3.018,20€

Manteniment correctiu
MANTENIMENT CORRECTIU
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Cost diari
Ma d’obra (75% segons annex I)

dies
365,00

total
9.698,27€
3.232,76 €

Material (25% segons annex i)
TOTALS

TOTAL DELS COSTOS DIRECTES (iva exclòs): 22.242,05 euros

12.931,03€
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B. Costos indirectes
Comprenen les despeses de treballs administratius, de gestoria i bancàries del contractista vinculades al
servei i el benefici industrial.
COSTOS INDIRECTES
2.224,21€

Despeses administració(10%)

1.334,52€

Benefici industrial(6%)

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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TOTALS

3.558,73€

Gestoria i taxes
Gestoria/despeses bancàries

103,36€

Taxes inspeccions

812,00€

TOTALS

915,36€

TOTAL DELS COSTOS INDIRECTES+ TAXES (iva exclòs):4.479,09 euros

TOTAL DELS COSTOS (DIRECTES + INDIRECTES + TAXES) (iva exclòs):
26.716,14 euros.
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PRESSUPOSTOS SEPARANT ELS TIPUS DE MANTENIMENTS
Manteniment Preventiu/Normatiu

COSTOS DIRECTES
Costos salarials
Dietas i benzina
programa gestio documental
manteniment material informàtic
assegurança
reposició eines
vehicles
TOTAL COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals
Benefici industrial
Gestoria
Taxes
TOTAL COSTOS INDIRECTES
TOTAL COSTOS (directes + indirectes).

Preu de sortida
1.528,47
1.888,10
2.000,00
876,25
405,15
281,05
2.332,00
9.311,02
931,10
558,66
103,36
812,00
2.405,12

11.716,14

Aquest preu es composa d’una part que depèn del treball a efectuar
10.904,14 euros mes unes taxes fixes anuals de 812 euros.
Manteniment Correctiu

COSTOS DIRECTES
ma obra correctiu
material correctiu
TOTAL COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals
Benefici industrial
TOTAL COSTOS INDIRECTES
TOTAL COSTOS (directes + indirectes).

Preu de sortida
9.698,27
3.232,76
12.931,03
1.293,10
775,86
2.068,96

15.000,00

PREVENTIU / NORMATIU + CORRECTIU = 26.716,14 euros sense IVA

