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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE MANTENIMENT DELS EXTINTORS I EQUIPS CONTRA INCENDIS INSTAL·LATS ALS
EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS.

Clàusula 1.- Objecte:
L'objecte d'aquest contracte és la prestació del servei de manteniment dels extintors i equips
contra incendis instal·lats als equipaments públics municipals enumerats a l’annex I d'aquest
plec.
El contracte preveu el cost del manteniment preventiu, així com el manteniment correctiu
derivat de l'ús i el deteriorament propi de les instal·lacions o equips.
Aquestes actuacions inclouen: la mà d'obra necessària per a la realització del manteniment
normatiu i correctiu, així com els materials necessaris per a la seva execució, tant els mitjans
tècnics com mecànics adients. Tanmateix es garantiran per part de l'adjudicatari, els elements
apropiats de seguretat i protecció d'acord amb la normativa vigent de prevenció de riscos
laborals.
Les operacions de manteniment normatiu que comprendran aquest servei, així com la seva
periodicitat (trimestral i anual) seran les que estableix el Reglament d'instal·lacions de
protecció contra incendis (Reial Decret 513/2017, de 22 de maig) on es detallen les
operacions i procediments mínims de manteniment que cal dur a terme en cada tipus
d'instal·lació, així com els informes a entregar a la propietat després de cada revisió.
Els tipus d'instal·lació actualment existents són els següents:










Extintors de pols (diverses capacitats)
Extintors CO₂ (diverses capacitats)
Extinció per gas Novec 1230
Extinció per gas FE-13
Extinció per ruixadors d’aigua
Extinció per aigua nebulitzada
Mànegues d'incendis
Grups contra incendis
Dipòsits contra incendis

I en general tots els elements enumerats a l’annex I.
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Clàusula 2.- Objectiu del manteniment.
La prestació d'aquest servei té com a principal finalitat garantir un manteniment eficaç,
eficient i de qualitat, amb l'aplicació dels requisits normatius i el seu control, amb el
seguiment de les recomanacions dels fabricants per assegurar el correcte funcionament de les
instal·lacions objecte d’aquest plec, prevenint possibles avaries i realitzant, quan procedeixi,
les reparacions oportunes.
Clàusula 3.- Relació dels edificis i dependències objecte del contracte actuals.
La relació d' edificis i dependències que són objecte d'aquest contracte és la que consta a
l'annex núm. I d'aquest plec tècnic.
Clàusula 4.- Relació i característiques dels equips actuals.
Les quantitats i característiques dels equips contra incendis de cadascun dels equipaments
municipals són les que consten a l'annex núm. I d'aquest plec tècnic.
Clàusula 5.- Instal·lacions noves.
L'Ajuntament del Prat de Llobregat es reserva el dret d'augmentar o reduir el nombre d'equips
contrafoc, i l’adjudicatària del contracte prestarà o deixarà de prestar el serveis de
manteniment sobre aquests equips obligatòriament.
L'empresa adjudicatària del servei es farà càrrec del manteniment de les noves instal·lacions
en dependències municipals que l'Ajuntament realitzi o rebi de tercers. Les noves
instal·lacions passaran a ser objecte de manteniment sota els preus unitaris marcats a l'oferta
econòmica de l'empresa adjudicatària del servei.
Clàusula 6.- Descripció del servei preventiu.
6.1 Programa de manteniment:
Es realitzarà d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.
La primera revisió s’executarà en el termini màxim d’un mes des de la formalització del
contracte. L’empresa adjudicatària entregarà, en el termini màxim d’un mes després de
realitzar la primera revisió, informe de cada instal·lació on es detallarà:
-

Desglossament de tots els equips contrafoc (inventari actualitzat)
El numero d’equip
Ubicació dintre de la instal·lació
Descripció o tipologia de l’element (tipus d’agent extintor)
Model (carga, mts de mànega...)
Marca
Data de fabricació
Data de caducitat
L’estat de les instal·lacions.
Valoració de les possibles correccions, o posada a normativa, dels elements de cada
instal·lació.

6.2 Revisions trimestrals i anuals dels equips:
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En cada exercici es duran a terme quatre revisions, tres amb caràcter trimestral i una amb
caràcter anual.
A les tres revisions trimestrals (3) l’empresa controlarà els elements objecte d’aquest plec de
prescripcions tècniques, informant de la conformitat de funcionament de tots els equips al
tècnic municipal responsable del contracte. Aquesta conformitat serà validada mitjançant
informe signat per tècnic competent de l’adjudicatari.
A la revisió anual l’empresa adjudicatària entregarà certificat de cadascuna de les
instal·lacions, on constarà la mateixa informació que la sol·licitada a la clàusula anterior.
En els casos que s'hagi de procedir a la substitució d'un element contra foc, ja sigui per
caducitat o qualsevol altre motiu, l’adjudicatari informarà als tècnics de manteniment
municipal quina es l’opció més adient i eficaç que s’ajusti a normativa (tipus d’agent extintor,
etc). Trametrà a aquests efectes proposta valorada i esperarà l’aprovació per part del tècnic
municipal de conformitat amb les prescripcions establertes per al manteniment correctiu.
Un cop conformada i amb efecte immediat es substituirà l’element contrafoc. A partir d’aquest
moment l’adjudicatari actualitzarà les dades de la instal·lació on s’hagi produït i traspassarà
l’informe al tècnic municipal.
Tota la informació es traspassarà de manera eficient i sostenible, de manera digital,
mitjançant correu electrònic, en format Excel i PDF.
6.3 Retimbrat:
La normativa vigent exigeix el retimbrat dels extintors com a màxim cada 5 anys. L'empresa
adjudicatària procedirà al retimbrat dels extintors relacionats en el llistat que els responsable
del contracte lliurarà periòdicament.
En qualsevol cas, i amb independència de l’organització dels treballs de retimbrat pel tècnic
municipal, l’empresa adjudicatària retimbrarà automàticament els extintors als quals resti
menys de tres mesos de vigència de l’esmentat límit dels 5 anys.
L’empresa adjudicatària per dur a terme el retimbrat automàtic notificarà al responsable del
contracte mitjançant el correu electrònic els extintors que seran retimbrats, indicant el temps
que resta de vigència, i informant de les dates en què realitzarà els treballs. Per a la seva
execució esperarà la conformitat tècnica.
6.4 Rebuig
Es rebutjaran aquells extintors que per recomanació de l'empresa mantenidora i amb
l’aprovació del tècnic municipal, presentin defectes que posin en dubte el correcte
funcionament de l’element contrafoc i, per tant, en risc la seguretat de la dependència
municipal.
Els elements rebutjats seran pressupostats per l’empresa adjudicatària d’acord amb els preus
unitaris reflectits a la seva proposta econòmica presentada a la licitació per a la possible
substitució, i esperarà l’aprovació per part dels tècnics municipals per la seva instal·lació.
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6.5 Temps de resposta davant les avaries o incidències:
La presència del servei tècnic de l'empresa conservadora en el cas de la producció d'una
incidència es farà efectiva en un termini màxim de dues hores (2) des de l’emissió de l’avís
per part del responsable municipal a través de correu electrònic o de trucada telefònica.
La reparació de la incidència es resoldrà en un temps màxim de 24 hores, a comptar des de la
notificació de l'esmentat avís.
Durant tot el període de contracte, quan un element extintor, per qualsevol causa o
accidentalitat es descarregui, haurà de ser carregat i reposat en el seu lloc en un termini
màxim de 12 hores des de la notificació de l’avís a l’empresa adjudicatària.
Cas que no es pugui resoldre aquesta incidència en aquest termini de temps, l’empresa
adjudicatària substituirà l’equip, per un altre de la seva propietat, de prestacions equivalents,
durant el temps que duri la recàrrega del que s’ha fet servir. La despesa que es generi per
aquesta prestació es troba inclosa dins del preu de manteniment preventiu.
La no execució de les tasques assenyalades en aquesta clàusula en els terminis establerts
comportarà l’aplicació de les penalitats per demora que corresponguin.
Clàusula 7.- Descripció del servei correctiu.
El servei de manteniment correctiu consistirà en la reparació d’avaries de les instal·lacions o
equips no incloses a la clàusula anterior, amb independència de la seva causa.
L’adjudicatari informarà al tècnic municipal quina es l’opció més adient i eficaç que s’ajusti a
normativa per a la reparació de l’esmentada avaria i trametrà a aquests efectes proposta
valorada i esperarà la seva aprovació.
Les actuacions del servei correctiu seran realitzades una vegada hagin estat autoritzades i el
seu pressupost acceptat pel tècnic municipal responsable, i amb efecte immediat s’efectuarà
la reparació de l’avaria en un temps màxim de 24 hores, a comptar des dela seva notificació.
La no execució de les reparacions previstes en aquesta clàusula en els terminis establerts
comportarà l’aplicació de les penalitats per demora que corresponguin.
Clàusula 8.- Obligacions de l'empresa adjudicatària.
Durant el període de vigència del contracte, l'adjudicatari estarà obligat a:
-

Estar degudament habilitat com a empresa mantenidora de conformitat amb l’establert
en els art. 14 a 16 del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

-

Efectuar les operacions obligatòries de manteniment preventiu i correctiu que garanteixin
l'adequada utilització, seguretat, bona conservació i durabilitat dels equips, corregint
qualsevol tipus d'anomalies que afectin o puguin afectar als elements.

-

Emetre els informes trimestrals i certificacions anuals de les revisions efectuades
normativament de conformitat amb les prescripcions establertes en el present plec.

-

Emetre informes sobre l’estat de les instal·lacions quan aquestes no estiguin adequades a
normativa o que pel seu estat requereixin d’una actuació correctiva.
Com a conseqüència d’aquests informes, presentarà pressupostos per a l’adequació de
les instal·lacions i esperarà la corresponent aprovació per part dels tècnics municipals per
la seva realització.
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-

Informar de qualsevol irregularitat en matèria de seguretat, escales, passadissos, portes,
etc., així com fer recomanacions a fi i efecte de millorar la seguretat als edificis que
formen part d’aquest contracte.

-

Comunicar de manera immediata als tècnics de manteniment municipals qualsevol
anomalia que detecti a les instal·lacions i que pugui representar un risc imminent per les
persones o dependències, mitjançant trucada telefonia, e-mail, etc.

-

En tot cas, són d’obligat compliment per a l’empresa adjudicatària les obligacions que els
art. 17 i 21 de Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis estableix per les
empreses mantenidores, sens perjudici que al llarg de la vigència del contracte es
modifiquin o s’incorporin de noves en aquesta o altra norma.

Clàusula 9.- Garantia dels treballs i dels productes.
El treballs realitzats en el desenvolupament del contracte tindran un període de garantia d’1
any, de la que respondrà l’adjudicatari des de la seva realització.
Igualment, els productes instal·lats pel contractista tindran una garantia de la que respondrà
per un període de 2 anys des del moment de la seva instal·lació.
En qualsevol cas, la garantia definitiva del contracte, dipositada en el moment de la seva
adjudicació, respondrà quan l’adjudicatari no respecti les garanties dels seus treballs o
productes.
Clàusula 10.- Mitjans materials i personals.
10.1 Mitjans materials:
L’adjudicatari disposarà de tots els materials, eines, utensilis especials, aparells de mesura i
instruments de precisió per components d'alta tecnologia, i vehicles necessaris per a realitzar
les tasques de manteniment que s'inclouen en aquest plec de prescripcions tècniques.
10.2 Mitjans personals:
L'empresa adjudicatària per a exercici de la seva activitat, comptarà amb personal qualificats
necessari per resoldre en els temps estipulats en les anteriors clàusules, amb total solvència i
professionalitat.
En tot cas, els mitjans materials i personals seran conformes amb la regulació de l’art. 14.2
del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
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Clàusula 11.- Forma de facturació
Pel que fa al manteniment preventiu.La facturació, pel que fa al manteniment preventiu del contracte, es tramitarà mensualment,
un cop executats els treballs.
.
La facturació haurà de venir acompanyada del corresponent full de facturació degudament
omplert, segons model que es lliurarà per part de la Corporació a l’inici de la contractació,
juntament amb els corresponents albarans conformats pels responsables municipals en els
quals haurà de constar el nom i cognom i data de la prestació.
Atenent que el manteniment preventiu consta de 4 intervencions puntuals a l’any, una revisió
de tipus anual i tres revisions de tipus trimestral, correspondrà l’emissió anual igualment de 4
factures: una corresponent a la revisió anual (50 % de l’import d’adjudicació pel concepte de
manteniment preventiu) i tres factures corresponents a la revisió trimestral (restant 50 % de
l’adjudicació del manteniment preventiu).
En les factures s’haurà d’indicar sense cap mena d’excepció els següents conceptes:







Núm. d’expedient:
Concepte del contracte
Període a facturar
Import
IVA
Import total IVA inclòs

Les factures corresponents al manteniment preventiu es presentaran a mes vençut i no
s’acceptaran factures i seran rebutjades quan aquestes estiguin presentades amb anterioritat
a la finalització del període mensual a què corresponguin.
Pel que fa al manteniment correctiu.Pel que fa al manteniment correctiu i altres treballs no compresos en el manteniment
preventiu, la facturació es presentarà de forma individual per a cada centre o equipament, en
la qual caldrà acompanyar els albarans conformats igualment pel responsable municipal de la
instal·lació així com el pressupost d’acceptació de l’execució dels treballs lliurat pel
responsable del contracte.
Igualment caldrà indicar sense cap mena d’excepció els següents conceptes:








Núm. d’expedient:
Concepte del contracte
Manteniment correctiu: OT .........
Edifici o instal·lació afectada:
Import
IVA
Import total IVA inclòs

També es podran presentar factures en format setmanal. La factura haurà de relacionar totes
i cadascuna de les diferents OT, indicant l’equipament a què correspon i una petita descripció
dels treballs realitzats. Igualment caldrà acompanyar tots i cadascú dels diferents albarans
conformats pels responsables de les instal·lacions i tots i cadascú dels diferents pressupostos
acceptats per part del responsable del contracte.
No s’acceptaran factures que no vinguin degudament descrites quan a contingut i
documentació annexa descrita anteriorment.
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Pel que fa al retimbrat.La facturació per l’expressa’t concepte serà contemplada a mes vençut una vegada
realitzades, i sempre de forma diferenciada amb la quota de manteniment mensual fixa del
contracte i o de manteniment correctiu.
L’adjudicatari haurà d’indicar en les factures els següents conceptes:












Núm. d’expedient:
Concepte del contracte
Retimbrat corresponent a la OT .........
Marca
Data de la nova caducitat
Edifici o instal·lació afectada
Ubicació dins de la instal·lació o edifici
Import
IVA
Import total IVA inclòs

Caldrà acompanyar tots i cadascú dels diferents albarans conformats pels responsables de les
instal·lacions a què es faci referència i en els quals s’haurà d’indicar les dades corresponent a
la ubicació de l’extintor i edifici a què correspon.
No s’acceptaran factures que no vinguin degudament descrites quan a contingut i
documentació annexa descrita anteriorment.
Clàusula 12.- Penalitats
Es preveu la imposició de penalitats del 1% del preu del contracte (IVA exclòs) pel
compliment defectuós de la prestació o per l’incompliment parcial de les obligacions del
contractista, d’acord amb l’art. 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP). Si l’òrgan de contractació estima de forma motivada que l'incompliment
és molt greu les penalitats podran arribar fins al 10%.
S’estableix la imposició de penalitats en la proporció del 1% del preu del contracte per cada
dia de demora en la prestació del servei, atenent els riscos i les conseqüències molt greus que
es poden produir si el manteniment preventiu i correctiu dels extintors i equips contra
incendis als edificis i a les dependències municipals no s’executen en els terminis establerts,
d’acord amb els art. 29.3 i 193 de la LCSP.
D’aquesta manera, es preveuen penalitats específiques per aquelles demores en el
compliment de les següents prestacions:


La manca de reposició d’un extintor caducat en qualsevol de les dependències i edificis
municipals que són objecte de la present contractació.



La manca de revisió en la data en què correspon dels extintors objecte de la present
contractació, de conformitat amb la ITDC-MIE AP 5 del Reglament d’aparells a pressió
sobre extintors d’incendis.

 La manca de retimbrat o prova hidràulica en la data en què correspongui dels extintors
objecte de la present contractació.
 La manca de lliurament d’informe tècnic de manera mensual / trimestral al responsable del
contracte, en el qual es relacionen els equips o sistemes que no ofereixin garantia
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funcionament, deficiències, no compleixin amb les disposicions vigents o no siguin adequats al
risc d'incendi.
Motivadament i atenent a les característiques del contracte i quan es consideri necessari per a
la seva correcta execució, l’òrgan de contractació podrà imposar penalitats de fins el 5 % del
pressupost anual, en especial en casos de reiteració en l’incompliment.
Els imports de les penalitzacions que es puguin imposar, prèvia incoació de l'expedient
corresponent en el que es donarà audiència a l'interessat, es faran efectius mitjançant la seva
deducció a les certificacions i/o factures que s’emetin, d'acord amb a l'art. 194.2 de la LCSP.
Aquestes penalitats seran d’aplicació sens perjudici de les sancions que es puguin imposar per
la comissió d’infraccions administratives segons l’art. 23 del Reial Decret 513/2017, de 22 de
maig, que aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis i la Llei 21/1992,
de 16 de juliol, d’indústria.
Clàusula 12.- Legislació vigent:
La conservació de tots els materials contra incendi existents estarà regida i subjecta a la
legislació vigent entre d’altres :
-

Reial Decret 513/2017, de 22 de maig (Reglament d’instal·lacions de protecció
contra incendis, així com els tres annexos relatius a les disposicions tècniques, que
s’insereixen a continuació).

-

Llistat de normes UNE i altres reconegudes internacionalment, d’obligat
compliment de manera total o parcial, incloses a l’apèndix I del Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis, a fi de facilitar l’adaptació a l’estat de
la tècnica en cada moment. Aquestes normes s’identifiquen per els seus títols i
numeració, incloent l’any d’edició.

El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_CAPS
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