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DOCUMENT

1.- DÍDAC MANRESA MOLINS (SIG) (Alcalde), 17/05/2022 12:48

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ
PER PROCEDIMENT OBERT, TRÀMITACIÓ SIMPLIFICADA MODALITAT
ABREUJADA, DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT NORMATIU I
MANTENIMENT CORRECTIU DE LES INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES DE BAIXA
TENSIÓ DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
DISPOSICIONS GENERALS
CLÀUSULA 1: OBJECTE I ABAST
Es objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques, la regulació de la contractació
dels serveis necessaris pel manteniment normatiu (preventiu) i manteniment correctiu
de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels següents edificis i equipaments
municipals de l’Ajuntament de Breda:
- Edifici de la Casa de la Vila.
- Instal·lacions de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
- Instal·lacions de l’Espai Jove.
- Edifici els Forns – Punt d’Informació.
- Escola Bressol.
- Escola CEIP Montseny.
- Poliesportiu.
- Camp de futbol.
- Centre Cívic.
- Centre de Dia.
- Masia “Can Xifrè”.
Durant la vigència del contracte l’Ajuntament podrà incorporar noves instal·lacions que
passaran a integrar l’objecte del contracte, i que l’adjudicatari haurà d’assumir les
obligacions de manteniment que estableix aquest plec a canvi del preu unitari que
resulti de l’adjudicació.
Qualsevol tasca de manteniment s’ha de realitzar de tal manera que les funcions i
activitats del centre municipal es puguin desenvolupar de la forma més confortable
possible per part dels seus usuaris.
L’empresa adjudicatària dels treballs objecte d’aquest contracte assumirà, en tot allò
que correspon als treballs que es detallen, la funció d’empresa mantenidora davant de
la Direcció General d’indústria del Departament d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, i de les Entitats d'Inspecció i Control que corresponguin.
CLÀUSULA 2: NORMATIVES TÈCNIQUES
Totes les operacions de manteniment objecte d'aquest contracte estaran subjectes a
totes les normes i recomanacions tècniques vigents, de les que es citen les següents
com a més específiques:
- Llei 9/2014 de 31 de juliol de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.
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- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i Instruccions Tècniques
Complementàries. (RD 842/2002)
- Normes de la Direcció General d’indústria del Departament d'empresa i ocupació de
la Generalitat de Catalunya.
- Normes UNE d’obligat compliment
CLÀUSULA 3: ELEMENTS I ÀREES DE MANTENIMENT
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió a mantenir són les relacionades a la
clàusula 1 d’aquest document.
CLÀUSULA 4: MANTENIMENT NORMATIU I CORRECTIU
El manteniment normatiu te per objecte el desenvolupament de les operacions de
manteniment i inspeccions, amb les freqüències establertes per la normativa vigent.
El manteniment consisteix en el desenvolupament d’un conjunt d’operacions
sistemàtiques, d’acord a un programa de manteniment, per aconseguir un correcte
funcionament, un millor rendiment energètic i una major longevitat de les instal·lacions
i els seus equips.
El licitador inclourà en la seva oferta un PROGRAMA DE MANTENIMENT
NORMATIU individualitzat, on s’especifiqui les tasques, la periodicitat i la categoria
professional dels operaris que intervindran en la seva execució.
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L’adjudicatari crearà, per cada edifici i per cada instal·lació, un llibre de manteniment,
on es constatin totes aquestes operacions i incidències.
Els operaris tindran la qualificació requerida per a realitzar els treballs, disposant de
tots els medis necessaris i procurant evitar en la mida del possible tota pertorbació del
funcionament normal de les dependències municipals. Independentment que la
planificació de manteniment normatiu i correctiu sigui comunicada pel regidor/a
responsable de l’àrea de serveis als centres i dependències municipals, s’informarà
prèviament als usuaris de les operacions que es realitzaran i les molèsties que es
puguin ocasionar, així com del calendari previst.
El manteniment correctiu consisteix a realitzar les reparacions oportunes per tal que
les instal·lacions funcionin correctament un cop detectada alguna anomalia de
funcionament.
L’avís d’incidència vindrà donat pel sistema que s’implementi, ja sigui directament del
responsable de cada centre municipal o de l’Ordre de Treball (OT) que generi la
regidoria de serveis o la pròpia companyia adjudicatària.
OPERATIVA DE FUNCIONAMENT
Cada final de mes, l’adjudicatari presentarà a la regidoria responsable de l’àrea de
serveis, la relació global d’Ordres de Treball de manteniment normatiu i correctiu

ÒRGAN

EXPEDIENT

PLEC_CLAUS

CONTRACTACIÓ

X2022000401

Codi Segur de Verificació: 08c96d93-ac1d-4feb-92fc-26382c48a1ad
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_17078828
Data d'impressió: 18/05/2022 10:33:12
Pàgina 3 de 8

SIGNATURES

Ì08c96d93-ac1d-4feb-92fc-26382c48a1ad$Î

DOCUMENT

1.- DÍDAC MANRESA MOLINS (SIG) (Alcalde), 17/05/2022 12:48

(OT’s) a realitzar durant el mes següent a la seva presentació. Aques ta relació global
vindrà acompanyada amb el planning corresponent, per tal de poder comunicar als
diferents centres el dia, l’hora i les tasques a realitzar. Sense aquest requisit no es
podrà començar cap treball.
L’adjudicatari haurà de complimentar les OT’s amb indicació de totes les incidències
detectades i un resum de les observacions.
Si l’adjudicatari detectés anomalies a les instal·lacions, les haurà de registrar a les
OT’s i comunicar-ho al regidor/a responsable de l’àrea de serveis.
Les OT’s complimentades seran entregades a la regidoria de serveis cada final de mes
junt a les OT’s a realitzar al següent mes.
A més, si s´ha produït un canvi a la diagnosi de l´element sobre el que s´ha actuat de
forma preventiva i/o si hi ha hagut un canvi a l´inventari es farà la proposta a la
regidoria de modificar el corresponent inventari de l´edifici.
L’adjudicatari portarà i actualitzarà degudament els libres de manteniment preceptius
de les instal·lacions objecte del seu àmbit d’actuació.
MANTENIMENT CORRECTIU
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El manteniment correctiu comprèn la reparació d’avaries o resolució de incidències,
qualsevol quina sigui la seva causa.
El manteniment correctiu objecte d’aquest contracte serà, exclusivament, el
corresponent a manteniment correctiu urgent i el petit manteniment correctiu d’acord al
redactat del present plec de prescripcions tècniques particulars.
Les empreses licitadores hauran de presentar un llistat de preus per hora de treball
que serà objecte de valoració d’acord al plec de clàusules administratives particulars i
que seran els que s’utilitzin en la facturació de les actuacions de manteniment correctiu
objecte d’aquesta licitació.
MANTENIMENT CORRECTIU URGENT
Es consideraran sempre actuacions de caràcter urgent, les relacionades amb:
Fallides greus a les instal·lacions

generin perillositat.
El temps de resposta per a les Ordres de Treball urgents haurà de ser inferior a tres
hores. "Temps de resposta" es el temps que transcorre entre la notificació de la
incidència i la presència de personal al lloc on s’ha produït la incidència.
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L’incompliment dels temps anteriors podrà considerar-se com a falta lleu o greu en
funció de la gravetat de les conseqüències derivades d’aquest incompliment.
En cas d’urgència, la regidoria podrà exigir a l’adjudicatari la realització de treballs fora
de l’horari laboral normal (de dilluns a divendres de 8:00 hores fins a 22:00 hores),
essent d’aplicació els següents increments (no acumulables) al quadre de preus
definits en el present contracte:
- fins a 8:00 hores)
abtes, diumenges i festius
La facturació per temps serà en fraccions de 30 minuts.
L’adjudicatari es compromet a realitzar totes les obres, activitats i treballs auxiliars
derivats del manteniment correctiu, entenent com tal, a títol orientatiu, els següents:
lampisteria, paleteria, fontaneria, pintura, soldadures, conformacions, desmuntatges i
muntatges, neteges i transport, etc.
MANTENIMENT CORRECTIU NO URGENT
El manteniment correctiu que no sigui classificat d’urgent s’haurà de solucionar en el
termini màxim de 72h.
L’incompliment dels temps anteriors podrà considerar-se com a falta lleu o greu en
funció de la gravetat de les conseqüències derivades d’aquest incompliment.
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OPERATIVA DEL MANTENIMENT CORRECTIU
Als efectes dels adjudicataris, l’operativa del manteniment correctiu objecte d’aquest
contracte comença quan la regidoria emet les ordres de treball de manteniment
correctiu.
L’adjudicatari, un cop rebuda l’ordre, procedirà a executar-la, informant de les dades
següents:
de la feina realitzada
la mà d’obra
cost total de
materials

Quan s’han fet els passos anteriors, el contractista envia part de l’actuació
complimentat.
CLÀUSULA 5: FACTURACIÓ
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La facturació s’efectuarà de la següent manera.
Serà anual pels serveis es corresponen al concepte de manteniment normatiu, i es
presentarà la factura total durant el primer trimestre de l’any natural.
Pel servei derivat del manteniment correctiu es presentaran factures mensuals que
contemplaran la mà d’obra i el material necessaris per al manteniment correctiu
segons l’índex de preus de materials i de mà d’obra ofertat pel licitant.
El procediment per fer efectiva la factura consta al plec de clàusules administratives.
CLÀUSULA 6: SERVEIS DE SUPORT AL MANTENIMENT DELS EDIFICIS
S’inclouen dins d’aquest apartat:
dinació, direcció i
seguiment dels recursos humans, tècnics i materials relacionats amb el manteniment,
amb l’objectiu d’aconseguir la seva optimització i racionalització d’acord amb les
necessitats i requeriments plantejats.
uant a redacció d'informes i pressupostos d'adaptació
de les instal·lacions que determini la regidoria.
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actualització al llarg del contracte.
ortatges fotogràfics corresponents a l'abans i després de l'estat
de les instal·lacions.
instal·lacions.
ontrol en
el moment de les inspeccions tècniques que aquests hagin de realitzar a les diferents
instal·lacions.
CLÀUSULA 7: COMPROVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Les empreses licitadores, abans de formular les seves ofertes, hauran d’inspeccionar
les instal·lacions, comprovant el bon estat de les mateixes i la seva idoneïtat per
complir amb totes les exigències que figuren en aquest Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars.
Els licitadors no podran al·legar en cap moment desconeixement de les instal·lacions
dels diferents edificis, respecte a les seves ofertes.
CLÀUSULA 8: MODIFICACIÓ DE CONTRACTE
El contracte es podrà modificar per incloure instal·lacions noves tant en edificis
existents com en edificis nous que passin a titularitat municipal o l’Ajuntament
n’assumeixi la gestió. També en el cas que sorgeixi alguna necessitat no prevista
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inicialment, l’Ajuntament es reserva la potestat d’incloure el manteniment d’algun altre
tipus d’instal·lació complementària a les descrites en aquest plec.
El preu per incloure aquestes noves instal·lacions serà l’adjudicat com a preu unitari
del contracte.
CLÀUSULA 9: RECURSOS HUMANS, MATERIALS I MITJANS
L’adjudicatari queda obligat a disposar, com a mínim, dels següents recursos:
RECURSOS HUMANS
L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels recursos humans suficients per donar
el servei objecte d’aquesta licitació, en particular i de forma no limitativa, haurà de
disposar d’un instal·lador/a autoritzat elèctric.
Tots els operaris que hagin de realitzar qualsevol tasca en les dependències
municipals, hauran de dur la roba i els equips adients per donar compliment a la
normativa de prevenció de riscos laborals vigent.
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RECURSOS MATERIALS
L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans materials necessaris per
prestar el servei objecte d’aquesta licitació, en particular i de forma no limitativa, haurà
de disposar (o preveure el lloguer al seu càrrec) de:
- Eines i aparellatge suficient per a executar les feines de manteniment normatiu
descrites a les diferents normatives sectorials aplicables
- Mitjans d’elevació per a treballs d’alçada en interior.
- Vehicles per al transport dels/les operaris/ies i el material
- Mitjans de telefonia necessaris per a la seva comunicació amb la regidoria les 24h
del dia els 365 dies de l’any
L’adjudicatari haurà de demanar obligatòriament a tots els seus proveïdors, i lliurar-ne
una copia a l’Ajuntament sempre que sigui requerit, si els seus productes estan en
possessió d’un segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, Laboratori General
d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu defecte documentació acreditativa de
l’autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa.
Als efectes de les actuacions relatives a la prevenció de la salut i la seguretat, en tot
moment estaran disponibles els corresponents certificats, fitxes de seguretat etc., dels
productes i materials que es puguin utilitzar, i que es prevegi afecti a les condicions
segures i saludables dels treballadors, usuaris dels centres o tercers.
CLÀUSULA 10:SALUT LABORAL
L’adjudicatari haurà de complir i fer complir la Llei de prevenció de riscos laborals
(31/1995) de 8 de novembre, en tots els seus àmbits d’aplicació. Caldrà que hi hagi
especial cura en l’article 24 (coordinació d’activitats empresarials).
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L’adjudicatari presentarà l’Avaluació de Riscos i el Pla de prevenció de totes les
tasques i actuacions que s’han de fer en les dependències municipals i tindrà una
persona encarregada de coordinar les feines en matèria de prevenció amb els tècnics
municipals.
El personal destinat a fer els diferents serveis, estarà format i informat sobre els riscos
laborals que de les seves funcions es deriven. També disposarà dels equips de
protecció individuals necessaris i adequats per desenvolupar les diferents tasques.
CLÀUSULA 11: RESPONSABILITATS
L’adjudicatari, haurà de tenir una assegurança de responsabilitat civil d’import mínim
de 300.000 € per fer front als possibles danys o perjudicis fruit o conseqüència de les
seves accions i/o omissions. Aquesta assegurança, no limita quantitativament
l’adjudicatari, tan sols ha de suposar una garantia pels perjudicats.
L’empresa adjudicatària, té la responsabilitat d’executar correctament totes les feines
que se li encomanin, tant de manteniment preventiu, com correctiu, així com totes les
millores en les instal·lacions que se li demanin.
L’empresa adjudicatària té la obligació d’informar de la situació de tots els sistemes de
protecció, així com de proposar nous sistemes que puguin evitar avaries.
S’haurà d’aportar fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
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CLÀUSULA 12: DEPURACIÓ DE L’INVENTARI DE LES INSTAL·LACIONS
La relació (inventari) de les instal·lacions i elements a mantenir haurà de ser
contrastada amb la deguda fiabilitat, per la qual cosa, durant el primer trimestre de
l’inici del servei, s’haurà de depurar dit inventari, sense cap cost.
L’incompliment del termini anterior per a la depuració de l’inventari es considerarà falta
molt greu, d’acord amb el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Breda, maig de 2022
L’Alcalde- President

ÒRGAN

EXPEDIENT

PLEC_CLAUS

CONTRACTACIÓ

X2022000401

Codi Segur de Verificació: 08c96d93-ac1d-4feb-92fc-26382c48a1ad
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_17078828
Data d'impressió: 18/05/2022 10:33:12
Pàgina 8 de 8

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE BREDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://breda.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ì08c96d93-ac1d-4feb-92fc-26382c48a1ad$Î

DOCUMENT

1.- DÍDAC MANRESA MOLINS (SIG) (Alcalde), 17/05/2022 12:48

Diligència per fer constar que aquest Plec de Prescripcions Tècniques que ha de regir
l’adjudicació del contracte de servei de manteniment normatiu i manteniment correctiu
de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels edificis i equipaments municipals ,
ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2022.
El Secretari-Interventor interí

