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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és la prestació del servei de manteniment preventiu, conductiu i
correctiu de les instal·lacions de calefacció, climatització, ACS, energies renovables i
electricitat dels edificis municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat.
En la determinació de les prescripcions, s’han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP
sobre definicions i regles per a l’establiment de prescripcions tècniques.
L’objecte del contracte es divideix en 4 lots:
Lot 1: Manteniment de calderes, climatitzadors, ACS i energies renovables (només biomassa,
geotèrmica i aerotèrmica) de diversos edificis municipals
Lot 2: Manteniment de calderes, climatitzadors, ACS i energies renovables (només biomassa,
geotèrmica i aerotèrmica) de l’edifici del Teatre Auditori
Lot 3: Manteniment integral de l’edifici seu de l’Ajuntament
Lot 4: Manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques
L’àmbit d’actuació del contracte s’estén a totes les instal·lacions de :
LOT 1 i 2:
Manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les següents instal·lacions:
· Instal·lació de climatització; refrigeració, calefacció i ventilació
· Instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS)
· i totes les instal·lacions d’energia renovables tèrmiques
LOT 3:
Manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les següents instal·lacions:
·
·
·
·
·
·
·

Instal·lació elèctrica Mitja tensió. Estació transformadora
Instal·lació elèctrica de Baixa Tensió
Grup electrogen
SAI
Instal·lació de climatització; refrigeració, calefacció i ventilació
Instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS)
Sistema informàtic de gestió i control de les instal·lacions de clima i electricitat
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Manteniment correctiu i resolució d’incidències que puguin sorgir en les següents
instal·lacions:
·
·
·
·

Fontaneria i sanejament
Senyals febles (megafonia, veu i dades)
Elements constructius
Mobiliari

LOT 4:
Manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les següents instal·lacions:
a) Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica

En l’Annex 1 al present plec es detallen totes les instal·lacions que comprèn aquest contracte,
agrupades per lots.

Per tots els lots:
L’empresa adjudicatària accepta les instal·lacions actuals en l’estat en què es troben i en cas
que manqui alguna documentació correrà a càrrec seu.
Els licitadors hauran d’haver vist i revisat tots els edificis, així com les instal·lacions objecte de
la present licitació, sense poder prevaldre’s de les diferències amb les dades facilitades en el
present Plec i Annexes, per a pretendre un canvi de preu durant el període contractual.
Les visites esmentades es realitzaran en la forma prevista en el plec de clàusules
administratives.
Tota actuació proposada caldrà que compleixi la normativa vigent, i caldrà que les solucions
tècniques aportades siguin avaluades i validades pels serveis tècnics de l’Ajuntament abans de
la seva execució.
1.1. Descripció de les prestacions
Els treballs a realitzar per la prestació del servei de manteniment inclourà el següent:

A continuació s’enumeren les prestacions objecte del contracte:
LOT 1 i 2:
·

Manteniment preventiu per a assolir el perfecte funcionament i neteja de les
instal·lacions amb tots els seus components, així com mantenir en el temps el
rendiment de les instal·lacions i de tots els seus components al valor inicial. S’inclourà
les instal·lacions següents:
Instal·lació de climatització, ventilació, aigua calenta sanitària i de les instal·lacions
d’energia renovables tèrmiques (solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, aerotèrmica ....),
sistema informàtic de gestió i control de les instal·lacions de clima i qualsevol altra que
sigui necessari per al compliment de l’objecte del contracte
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·

Manteniment normatiu de les següents instal·lacions:
Instal·lació de climatització, ventilació, aigua calenta sanitària (acumulació) i de les
instal·lacions d’energia renovables tèrmiques (solar tèrmica, biomassa, geotèrmica ,
bombes de calor d’aerotèrmica, ...) i qualsevol altra que sigui necessari per al
compliment de l’objecte del contracte

·

Servei d’urgències i emergències permanent , per prevenir possibles avaries , realitzat,
quan procedeixi, reparacions i intervencions programades i no programades, i evitar la
degradació de les instal·lacions

·

Manteniment correctiu, reparació amb substitució de tots els elements deteriorats en
les instal·lacions segons es regula en aquest plec sota la modalitat de Garantia total. El
manteniment correctiu d’urgència fa referència a aquelles avaries que poden provocar
qualsevol situació de perill a les dependències i que, per tant, s’ha de resoldre en la
major brevetat possible.
S’inclouen en aquesta prestació els manteniments i instal·lacions següents:
·
Instal·lació de climatització, ventilació, aigua calenta sanitària
i de les
instal·lacions d’energia renovables tèrmiques (solar tèrmica, biomassa, geotèrmica
i bomba de calor aerotèrmica).
·
Sistema informàtic de gestió i control de les instal·lacions de clima i electricitat
·
Qualsevol altra que sigui necessari per al compliment de l’objecte del contracte

LOT 3 :
Tot i que s’inclou com a Annex 2 la relació completa de tots els equips i sistemes pel
manteniment correctiu bàsic, es detallen a continuació les gammes de manteniment mínimes
per les instal·lacions objecte del contracte.
MANTENIMENT
INSTAL·LACIÓ

NORMATIU

PREVENTIU CORRECTIU

ELECTRICITAT MITJA TENSIÓ

A

A

@

ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ

A

A

@

M/A

@

S/M/T/A

@

M/T/A

@

T

@

SAI
GRUP ELECTROGEN
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ INSTAL·LACIONS

M/T/A

A - ANYAL
T - TRIMESTRAL
M - MENSUAL
S - SETMANAL
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On en cada cas es contempla:

Electricitat en Mitja i Baixa Tensió
Grup electrogen, centre de transformació mitja tensió/baixa tensió, cabines transformació
baixa tensió , quadre general distribució baixa tensió, quadres locals de força/enllumenat,
distribució elèctrica, enllumenat interior, xarxa de terra, bateria de condensadors, enllumenat
d’emergència, enllumenat exterior, quadre de comandament i control, unitat centralitzada i
unitats distribuïdes de sai.

Climatització i ventilació
Planta refredadora, màquines de generació d’aigua freda/calenta (màquina de 3 cicles),
equips partits (splits) , xarxa de conductes, vàlvules i difusors d’aire climatització, xarxa de
canonades d’aigua de climatització, unitat de tractament d’aigua de climatització, dipòsit
d’expansió, bombes de climatització, bescanviador d’aigua de climatització, bomba dosificació
per tractament d’aigua, variadors de freqüència per control de motors , dipòsit d’inèrcia, caixa
de ventilació/ extracció a conductes, climatitzadors de zona, recuperadors entalpies,
climatitzadors d’aire primari, sistemes d’extracció, comptadors d’aigua, humidificadors, equips
d’osmosis

Fontaneria i Sanejament
Xarxa de sanejament, escomesa aigua, xarxa de canonades, vàlvules d’aigua i fluxors ,
elements terminals (WC, rentamans, aixeteria), instal·lació aigua calenta sanitària (incloent
acumuladors i xarxa de canonades i vàlvules)

Elements constructius
Pintura, paviments, portes i panys, fusteria alumini, vidres, cobertes

Neteges tècniques
Coberta i sales de manteniment

LOT 4 :
·

Manteniment preventiu per a assolir el perfecte funcionament i neteja de les
instal·lacions amb tots els seus components, així com assolir la permanència en el
temps de rendiment de les instal·lacions i de tots els seus components al valor inicial,
s’inclourà les instal·lacions següents:
Instal·lació d’energia solar fotovoltaica i qualsevol altra que sigui necessari per al
compliment de l’objecte del contracte per aquest lot.

·

Manteniment normatiu de les següents instal·lacions:
Instal·lació d’energia solar fotovoltaica i qualsevol altra que sigui necessari per al
compliment de l’objecte del contracte per aquest lot.
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·

Servei d’urgències i emergències permanent , per prevenir possibles avaries , realitzat,
quan procedeixi, reparacions i intervencions programades i no programades, i evitar la
degradació de les instal·lacions

·

Manteniment correctiu, reparació amb substitució de tots els elements deteriorats en
les instal·lacions segons es regula en aquest plec sota la modalitat de Garantia total. El
manteniment correctiu d’urgència fa referència a aquelles avaries que poden provocar
qualsevol situació de perill a les dependències i que, per tant, s’ha de resoldre en la
major brevetat possible.
S’inclouen en aquesta prestació els manteniments i instal·lacions següents:
·
Instal·lació d’energia solar fotovoltaica
·
Qualsevol altra que sigui necessari per al compliment de l’objecte del contracte per
aquest lot.

Els objectius principals a assolir amb el servei objecte del contracte per tots els lots
són:
· Assegurar la conducció de l’edifici
· Aconseguir el millor estat de conservació
· Complir i mantenir les especificacions de rendiments i qualitat per a cadascú dels
equips
· Assegurar el funcionament ininterromput i eficaç de les instal·lacions, i equips,
minimitzant les possibles parades per avaria i assolint un alt índex de disponibilitat.
· El compliment de la normativa referida a les instal·lacions i equips objecte del
contracte.

S’adjunta com a annex 2 el llistat d’operacions, mínimes a fer, de manteniment preventiu amb
les seves periodicitats.
Pel que fa a les operacions de manteniment normatiu se seguirà l’establert en la normativa
detallada a l’apartat 2.8 i les seves modificacions posteriors o Reglament de seguretat per
aquest tipus d’instal·lacions i qualsevol altra normativa que sigui necessari per al compliment
de l’objecte del contracte.
L’empresa contractista assumirà tant el cost com la gestió i contractació d’empresa autoritzada
per realitzar les inspeccions obligatòries per normativa i fins a obtenir acta favorable.

Reformes de les instal·lacions objecte del contracte i finançament d’obres anteriors
El contractista haurà de planificar durant el primer mes del contracte les reformes
especificades per a cada un dels edificis i equipaments en l’Annex 3 del present plec i
l’Ajuntament abonarà l’import total de les mateixes, d’acord amb la oferta que hagi fet el
contractista, al llarg dels 3 anys de durada del contracte.
Les reformes a fer s’hauran de realitzar duran els 3 anys de contracte i segons especifica en
l’annex 3 , aportant tota la documentació necessària per tal de poder acreditar que les reformes
compleixen la normativa vigent en el moment de fer la reforma.
Les obres i instal·lacions a finançar pel contractista són tant les obres ja executades prèviament
per l’Ajuntament i pendents d’amortització i es tindran en compte en la part fixa.
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1.2. Instal·lacions
a. Inventari:
L’Ajuntament actualment disposa d’un inventari de les instal·lacions de climatització, calefacció,
ACS, energies renovables pel seu ús exclusiu en treballs relacionats amb el present contracte,
que haurà de ser completat pel contractista a l’inici del contracte. Aquest inventari no es podrà
cedir a terceres persones, sense l’autorització de l’Ajuntament.
Les empreses licitadores estar obligat a fer les visites per poder valorar en detall totes les
despeses, costos de desplegament, implementació del servei, requisits tècnics i tot allò
necessari per poder presentar oferta, de les instal·lacions detalles a l’annex 5 .
S’establirà un calendari de dates de visites durant la licitació, on només es podrà presentar un
representat de cada empresa.
L’empresa adjudicatària tindrà un termini de tres mesos a comptar des de la data de l’acta
d’inici del servei, per presentar l’inventari de les instal·lacions de climatització, calefacció, ACS,
energies renovables, objecte del contracte, aportant un l’esquema de funcionament, com una
relació de la maquinària que es disposa en cada edifici/equipament.
b. Instal·lacions noves o ampliacions de les instal·lacions existents
El contractista durant la vigència del contracte es farà càrrec de totes les instal·lacions actuals
així com de totes aquelles altres que es vagin incorporant durant l’execució del contracte i que
afectin a qualsevol de les prestacions
En el supòsit d’incorporar-se noves instal·lacions als edificis municipals, incloent les que
provenen de projectes europeus, es tramitarà la corresponent modificació del contracte d’acord
amb allò previst al plec de clàusules administratives, procedint a l’ampliació del preu del
contracte que serà calculat en cada cas segons s’estableix en el plec administratiu.
Igualment, la reducció o eliminació d’unitats a mantenir donarà lloc a la corresponent
modificació de contracte, tot procedint a la reducció del preu segons s’indica en el plec
administratiu.
Aquestes modificacions de contracte seran obligatòries per al contractista, el qual no tindrà dret
a reclamar cap indemnització en cas de supressió o reducció d’unitats a mantenir.
Tota instal·lació a rebre complirà amb la normativa establerta, no obstant el contractista
prèviament podrà fer un visita conjuntament amb el tècnic de l’Ajuntament per tal
d’inspeccionar i verificar les noves instal·lacions que se li adjudiquen i aixecar una acta on
també s’inclogui les deficiències respecte a la normativa establerta, per tal que siguin
corregides abans que se’n faci responsable. En el cas que calgui fer alguna adequació,
prèviament es farà un pressupost on els preus de referencia s’agafaran de la base de preus
d’ITEC aplicant el percentatge de descompte que el contractista hagi ofert en la seva proposta ,
i serà consensuat per ambdues parts.
2.

RELATIU A L’ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
2.1. Organització del servei
a. Càrrega de treball i mitjans humans

En aquest apartat s’indica l’organització mínima exigida per a la prestació del servei
objecte del present contracte si bé el licitador, haurà de presentar una proposta detallada de
l’organització del servei, segons s’ha indicat el PCAP en l’apartat de criteris d’adjudicació,
indicant una relació dels recursos humans i materials que adscriu al mateix, tenint en compte
que necessàriament els dies laborables s’haurà de garantir la realització de tasques de
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manteniment preventiu i correctiu així com la resolució de les incidències que sorgeixen en
horari de treball d’oficines.
S’assignarà en tots els edificis objecte del servei:
LOT 1:
-4 oficials de 1a multi tècnics a dedicació completa de dilluns a divendres ,entre les 8 i les
17h, per dur a terme les tasques diàries de conducció dels edificis, manteniment preventiu,
reparació d’avaries i resolució d’incidències que puguin anar sorgint.
-1 operari multi tècnic, en servei de guardià, disponible les 24 hores del dia els 365 dies
de l’any, amb un número de telèfon mòbil assignat per guàrdies.

LOT 2:
-2 oficials de 1a multi tècnics a dedicació de dilluns a divendres, amb un total de 16 hores
a la setmana, per dur a terme les tasques diàries de conducció dels edificis, manteniment
preventiu, reparació d’avaries i resolució d’incidències que puguin anar sorgint.
-1 operari multi tècnic, en servei de guardià, disponible les 24 hores del dia els 365 dies
de l’any, amb un número de telèfon mòbil assignat per guàrdies.

LOT 3:
EI en el cas de l’edifici seu central:
-2 oficial de 1a multi tècnic a dedicació completa de dilluns a divendres per dur a terme les
tasques diàries de conducció de l’edifici de la seu central, ubicada a la plaça de la Vilà 1,
manteniment preventiu, reparació d’avaries i resolució d’incidències que puguin anar sorgint , i
un operari cobrirà l’horari d’obertura de 8h a 14h i de 15 a 17h i el segon operari cobrirà horari
de 12 a 20h.
-1 operari multi tècnic, en servei de guardià, disponible les 24 hores del dia els 365 dies
de l’any, amb un número de telèfon mòbil assignat per guàrdies.

LOT 4:
-2 oficials de 1a multi tècnics a dedicació de dilluns a divendres per dur a terme les
tasques diàries de conducció de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, manteniment
preventiu, reparació d’avaries i resolució d’incidències que puguin anar sorgint, fent un total de
203h en total anuals.
En tots els lots l’empresa adjudicatària del servei disposarà del personal necessari per satisfer
adequadament les exigències del plec.
L’empresa haurà de garantir així mateix, la cobertura total del servei en període de vacances,
baixa per malaltia, permisos laborals o qualsevol altre incidència.
Durant els períodes de la posada en funcionament de la caldera o equips de fred en tots els
centres, que no serà superior a 15 dies, l’empresa contractista haurà d’aportar el personal
necessari per garantir la realització d’aquests treballs.
En cas de canvi o substitució dels oficials i operaris, el contractista haurà de presentar el perfil
professional del nou personal, que haurà de ser conformat pel responsable del contracte. En
aquest cas llevat de situacions excepcionals caldrà un previ avís de quinze dies.
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b. Característiques de les prestacions i funcions dels oficials de primera
L’adjudicatari disposarà d’un equip de personal suficientment capacitat i experimentat com per
a atendre quantitativament i qualificativament totes les necessitats que es derivin per ajudar al
personal adscrit a l’edifici en cas de ser necessari.
Dins del programa de treball s’haurà de determinar el còmput global d’hores que ocuparà el
programa de manteniment preventiu i normatiu, així com les hores de disponibilitat diàries que
quedaran a disposició de l’Ajuntament per atendre les incidències que es puguin generar en
l’edifici.
Aquelles intervencions que s’hagin d’adaptar a normativa, hauran de dur-se a terme pel
personal amb els corresponents carnets i/o acreditacions oficials que exigeixin els respectius
reglaments.
Els equips humans estaran dotats dels mitjans tècnics que calgui a fi de poder realitzar els
treballs previstos.
Els operaris aniran uniformats (roba de feina), amb la identificació de l’empresa ben visible.
L’aspecte general de l’operari i de la seva roba serà extremadament pulcre, i adequat als actes
i esdeveniments que es realitzin en l’edifici objecte de contracte. És responsabilitat del
contractista dotar al personal de la indumentària adequada a utilitzar en cada cas .
Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i s’acabaran amb una
neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda.
En cas de que, a criteri del responsable del contracte, el personal que el contractista adscrigui
al servei no s’adeqüi, aquell ho posarà en coneixement de l’encarregat del contractista el qual
en tot cas, procedirà a la seva substitució.
El personal de l’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment les normes de seguretat
aplicables i en particular les que es deriven de la normativa de riscos laborals.
Les intervencions es duran a terme procurant el mínim de destorb al desenvolupament de les
tasques pròpies de l’edifici. Si calgués, i en certes operacions particularment molestes o
sorolloses o bé que requereixin l’aportació de mitjans molt aparatosos, s’hauran d’establir
horaris especials de comú acord amb el responsable del contracte.
c. Director Tècnic de Manteniment
Només pels lots 1,2 i 3:
El contractista disposarà d’un Director Tècnic de Manteniment, amb la titulació d’Enginyer
Industrial Superior o grau en enginyeria i experiència de 3 anys en projectes similars relatius al
manteniment i gestió de serveis energètics, i que actuarà com responsable del servei davant
els responsables de l’Ajuntament. Els treballs, entre altres, a desenvolupar per l’anomenat
Director Tècnic, seran els següents:
- Serà l’encarregat de la relació amb els responsables de l’Ajuntament, emetent a més
informes trimestrals que recullin totes les incidències produïdes en les instal·lacions,
així com la situació de les mateixes, els treballs necessaris a realitzar, etc.
- Serà responsable del bon funcionament de les instal·lacions a mantenir, així com
també serà ple coneixedor del sistema de gestió de les instal·lacions (Building
Management System - BMS)
- Planificarà i controlarà totes les prestacions contractuals, reflectint-se els resultats en
els llibres de manteniment o en els informes oportuns quan sigui necessari.
- Prendrà tot tipus de decisions per la consecució de la prestació contractada, sempre de
manera consensuada amb els responsables tècnics de l’Ajuntament.
Aquest responsable tècnic no podrà ser retirat del servei per part de l’adjudicatari sense rebre
el vist i plau del responsable municipal. Tanmateix el responsable municipal podrà demanar la
substitució d’aquest responsable, a l’adjudicatari, per les raons que consideri oportunes,
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havent-se de fer efectiva la substitució en un termini màxim de 15 dies, que s’utilitzaran com a
solapament i trasllat d’informació entre el director tècnic entrant i el sortint.
2.2. Mitjans materials
a. Material inclòs en el contracte
Queda inclòs en el preu del contracte el material necessari per dur a terme tant el manteniment
preventiu com el correctiu, que anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
En cas que es requereixi la substitució d’algun equip es farà una valoració conjunta entre
l’Ajuntament i el contractista. La mà d’obra i el petit material utilitzat no es facturaran a part, ja
que entra dins del servei de manteniment correctiu.
A part de material fungible com podria ser olis i greixos no específics, draps, escombres,
raspalls, pinzells, brotxes, rodets de pintar, cinta aïllant, etcètera, també s’inclou el material per
la neteja de les sales tècniques inclús també pintures per a reparacions i materials de paleta
per a reparacions.
El que no esta inclòs son els impostos dels gasos refrigerants de les màquines quan pateixen
una fuita. Es prendrà com a referència el valor de l’impost publicat al BOE en el moment de fer
la reparació de l’avaria i en funció del gas refrigerant que s’hagi fet servir. La mà d’obra, el gas
utilitzat i el material no es facturaran ja que entra dins del servei de manteniment correctiu.
b.

Material i equips de substitució o nova instal·lació

En el cas que calgui substituir un equip malmès serà l’empresa adjudicatària qui subministrarà i
es farà càrrec del material i la posada en funcionament, així com la legalització pertinent del
nou equip si aquesta fos necessària.
El material haurà de ser del mateix model o similar que l’existent actualment o en cas de no
fabricar-se, es substituirà per el que determini el fabricant amb la conformitat dels tècnics de
l’Ajuntament. Així mateix haurà de tenir l’estoc suficient per tal de solucionar qualsevol avaria
en el mínim temps possible i no endarrerir els treballs per manca dels mateixos.
En cas que es posi un equip de major potència o millor eficiència serà conformat de mutu acord
amb els tècnics de l’ajuntament.
c. Estoc de recanvis
Per assegurar el bon estat de manteniment, el contractista estarà obligat a tenir en estoc els
materials suficients per poder atendre qualsevol avaria o accident que es produeixi, a excepció
dels elements singulars o que ja no es fabriquin.
2.3. Seguiment del servei
a. Gestió del manteniment preventiu i de les incidències (GMAO)
La gestió del manteniment contractat es farà a través d’una eina informàtica de gestió de
manteniment assistit per ordinador.
Aquesta eina informàtica de gestió de manteniment haurà d’aconseguir, com a mínim:
·

Ordres de treball, on es vegi el personal destinat en cada ordre, el temps utilitzat, el
material fet servir així com recomanacions futures.

·

Planificació de totes les tasques anuals entre l’empresa i el responsable municipal del
contracte.

·

Gestió del manteniment preventiu programats, amb l’assignació del personal.
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·

Centralització de totes les peticions de manteniment correctiu

·

Seguiment del compliment del manteniment preventiu i correctiu

·

Gestió dels actius, base de dades complerta (equips, materials, vàlvules, eines,..)

·

Seguretat: gestió de permisos i procediments de seguretat per la realització d les
feines.

Aquesta eina informàtica de gestió del manteniment es imprescindible per tal de poder garantir
la seguretat de les persones i els béns, les condicions de confort establertes en aquest plec i
alhora els rendiments més adequats dels aparells i les instal·lacions.
b. Gestió de les instal·lacions (Building Management System - BMS)

Per al correcte seguiment del contracte, és necessari que els licitadors proposi en la seva
oferta el sistema de telegestió energètica (Building Management System - BMS) i implementi
tots aquells elements de camp o altres no instal·lats i que siguin necessaris (sondes,
comptadors, sensors, ...) per a poder seguir correctament els consums i supervisar l’aplicació
de les mesures d’estalvi i condicions de confort establertes en el plec tècnic
Aquest sistema SCADA, aplicació software, es dissenyarà pel funcionament en ordinador,
Tablet i mòbils, i la informació es visualitzarà en temps real des de la pròpia pantalla, disposant
de tota la informació que es genera en la pròpia sala de màquina, equipaments i estat de
l’edifici així com els comptadors i els subcomptadors que es requereixin per fer un bon
seguiment del consum total o parcial d’una sala de màquines.
Principalment, les comunicacions entre el diferent equipament i sensors que hi ha instal·lats, va
per la xarxa WIFI o mòdem. En els edificis que no sigui possible poder disposar de la xarxa
WIFI municipal, serà responsabilitat de l’adjudicatari la instal·lació d’aquest sistema de
comunicació, així com els costos d’alta i mensuals de línia que es puguin derivar, assegurant
la correcte cobertura de tot l’equipament i sensors instal·lats..
En els primers 15 dies del servei de manteniment serà necessari que l’equip tècnic de
l’adjudicatari destinat a realitzar el manteniment del sistema SCADA realitzi un intercanvi
d’informació amb l’empresa de manteniment del sistema de control (empresa sortint) per tal de
poder adquirir el coneixement del sistema actual així com la ubicació de la documentació
(anàlisis funcionals, backups,.)
Dintre del 1er mes de l’inici del servei caldrà presentar un informe sobre l’estat actual del
sistema de control SCADA amb un abast des del nivell software SCADA (llicències, existència
suport fabricant, possibilitats de migrar de versió, errors, capacitats – memòria servidors, PLC,
etcètera,) fins a nivell de camp (quadres de control, estat hardware, busos, PLC, targetes
remotes, fonts d’alimentació, controladors, actuadors).
Aquest sistema de monitorització i gestió a instal·lar recollirà, mantindrà i posarà a disposició,
com a mínim, la informació següent:
·
Consums energètics del centre., on els indicadors mínims a recollir són:
o

·

Control de la producció tèrmica i elèctrica per cada instal·lació, incloses les
energies renovables.

Climatització, calefacció i energies renovables
o

Programació, per horaris, de totes les màquines tant de climatització com de
calefacció per tal de poder donar servei a les instal·lacions.

o

Control de la temperatura d’impulsió i retorn del circuit de distribució, això
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com el bombament del circuit de distribució (paro/marxa, alarma d’avaria,...)
o

Control de temperatura de la sortida de l’ACS i en el cas que la instal·lació
disposi de circuit de retorn també caldrà controlar la temperatura de l’ACS al
retorn.

o

En el cas d’un sistemes renovables, es controlarà la producció (kWht o
kWhe en funció de la instal·lació, hores de funcionament i rendiment de la
instal·lació)

o

Paràmetres operatius en UTA (horaris i nivells).

o

Paràmetres operatius en la distribució de climatització (horaris en fancoils i unitats terminals,....).

o

Control de temperatura, humitat i CO2 per cada una de les plantes dels
edificis i també de l’exterior de l’edifici, aquest només afecta als edificis
especificats a l’annex 1.

o

Ajust dels nivells de ventilació i tractament d’aire, sempre que es compleixi
amb el marc normatiu, ja sigui la possibilitat de regular el variador de
freqüència com altres elements necessaris per poder monitoritzar la
ventilació en funció del CO2i l’ocupació.

o

En el cas de l’edifici seu central es mantindrà amb tots els paràmetres de
control que es disposa actualment en l’eina informàtica DESIGO.

Tot el sistema de gestió, base de dades i SCADA, al ser propietat municipal, ha de ser resident
en els servidors virtuals de l’Ajuntament, amb la possibilitat oberta, en funció de la decisió dels
tècnics municipals, que també estiguin en les instal·lacions de l’adjudicatari.
La informació recollida haurà d’estar disponible al menys durant 18 mesos amb una freqüència
quart/horària i 3 anys amb una freqüència diària.
La instal·lació i manteniment de tot el sistema de gestió, serà responsabilitat de l’adjudicatari
i estarà sotmès als criteris de manteniment generals. Tot equipament o sensor que es doni
d’alta/baixa en la instal·lació de qualsevol edifici, s’haurà d’actualitzar al sistema de gestió
sense cap cos addicional, tenint d’aquesta forma tot el sistema de gestió SCADA actualitzat.
En cas que a l’inici del contracte ja hi hagi un programa o sistema de gestió en funcionament,
els elements de camp que s’instal·lin hauran de ser compatibles amb el programa existent i en
cas que no sigui compatible correrà a càrrec del contractista la seva adequació o integració. El
sistema permetrà l’accés remot a la informació recollida i haurà de tenir la capacitat de generar
fitxers i informes amb la informació especificada. El manteniment de tot el sistema de gestió
que actualment esta en funcionament està inclòs dins de la contractació, així com el cost que
pugui representar. El sistema de gestió proposat passarà a ser propietat de l’Ajuntament. Serà
necessari fer arribar els requeriments necessaris per a la seva instal·lació a l’Ajuntament.
Tot el cost que pugui representar la migració de les dades al nou sistema proposat, així com la
instal·lació del mateix sistema de gestió, correrà a càrrec del propi adjudicatari.
Les dades s’han de recollir i presentar als informes trimestrals i anuals. El licitador haurà
d’incloure a la seva oferta com recollirà i presentarà aquestes dades, dins de l’apartat del
programa de sistema de telegestió energètica .
L’empresa adjudicatària haurà de presentar en el termini de tres mesos a comptar des de la
data de l’acta d’inici del servei, el sistema de monitorització i gestió de totes les instal·lacions de
climatització, calefacció, ACS i energies renovables de tots els centres i en el cas de l’edifici
seu central també de la part d’il·luminació.
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La documentació i informació a la qual tingui accés l’empresa adjudicatària amb ocasió de la
prestació dels serveis derivats del contracte, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte
de reproducció total o bé parcial per cap mitjà o suport. Les mesures de seguretat en relació als
fitxers automatitzats es classifiquen en nivell alt, per tal de garantir la confidencialitat i la
integritat de la informació de caràcter personal a la qual l’empresa adjudicatària tingui accés.
D’aquestes gestions informàtiques s’emetran per part de l’adjudicatari els informes que
l’Ajuntament cregui necessari.

c. Informes i programa de treball
i.

Informació diària: El cap d’equip del contractista informarà a diari de les incidències a
l’Ajuntament, a través dels sistema de comunicació que estableixi. Aquesta informació
haurà de tenir necessàriament a més el suport informàtic consultable.

ii.

Informe mensual: Durant els primers 15 dies de cada mes, s’emetrà un informe tècnic
de l’activitat duta a terme el mes anterior amb indicació d’avaries, defectes o anomalies
a les instal·lacions, número d’ordres de treball realitzades (manteniment correctiu,
manteniment preventiu, avaries, hores així, com informació de control del servei de
qualsevol instal·lació o equip considerat d’interès).

iii.

Informe trimestral: Informe trimestral de seguiment: Es lliurarà en els 15 dies naturals
del mes següent al que es refereixi l’informe. Aquest document recollirà, per tal de
complir amb la norma ISO 14.000, com a mínim: un apartat
d’observacions, informes tècnics i comentaris que es trobi adient formular.

Tota aquesta documentació es facilitarà al responsable de l’ajuntament en suport informàtic
iv.

Informe Anual: Durant el primer mes de l’any, es realitzarà un informe resum de
l’activitat realitzada durant l’any anterior, desglossat per mesos, on s’analitzaran amb
més profunditat les incidències i actuacions realitzades durant tot l’any. S’entregarà
durant el mes de gener de cada any, tot i que el primer mes de gener del contracte
aquest no hagi tingut una durada d’un any natural. Es detallarà, com a mínim els
mateixos apartats que l’informe trimestral
a. Previsió d’implantació mensual de les mesures
b. Consums:

Els apartats relacionats dels informes són mínims imprescindibles, deixant oberta la
possibilitat a modificacions que l’adjudicatari i l’òrgan contractant acordin durant la marxa del
contracte.
Tota aquesta documentació es facilitarà al responsable de l’edifici en suport paper i digital.
v.

Programa de treball: semestralment el contractista presentarà el programa de treball
on s’identificaran totes les actuacions que es tenen previst fer, tant del manteniment
preventiu, normatiu com les obres de millora, especificades en l’Annex 3. Aquest
programa tindrà en compte el calendari escolar i les activitats fora de l’horari dels
edificis o equipaments.

El primer programa s’haurà de presentar en un termini de 30 dies a comptar des de la
signatura de l’acta d’inici del servei.
A més, l’Ajuntament podrà demanar informes específics sobre la situació de les instal·lacions o
de les actuacions a prendre en qualsevol moment que ho estimi necessari.
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d. Llibre de l’edifici i certificats de manteniment
El contractista posarà al dia, per cada edifici, el llibre del manteniment de conformitat a la llei
vigent.
El contractista elaborarà i posarà al dia el llibre on anotarà, com a mínim:
· Les visites de manteniment preventiu.
· Les intervencions que s’hagin pogut anar produint, ja sigui a través del manteniment
preventiu com el correctiu.
· Les modificacions i treballs realitzats per pròpia iniciativa, previ acord amb el
responsable municipal del contracte.
· Per cada operació es detallarà a més a més:
o
Dia i hora entrada i sortida.
o
El tipus d’operació que s’ha realitzat
o
Les substitucions de peces realitzada
o
Les observacions pertinents
El llibre de l’edifici i els diaris de seguiment del conjunt de les instal·lacions objecte del present
plec quedaran a disposició de l’Ajuntament, per consultar en tot moment.
Igualment s’inclou la obligació del contractista de mantenir actualitzada la documentació
següent:
· Esquema de principi de totes les instal·lacions.
· Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica
· Emplaçament del funcionament de les instal·lacions complementaries en cada sala:
quadres, dipòsit, bombes,...
· Relació d’equips i elements bàsics de la instal·lació de la sala de màquines
perfectament actualitzat.
· Inspecció periòdica de les instal·lacions per part d’Organisme Control Autoritzats i la
legalització pertinent de les instal·lacions. En cas de no disposar o manca d’alguna
deficiència aquesta correrà a càrrec del contractista.
Anualment es farà entrega a l’Ajuntament de tota la documentació relacionada, en suport
informàtic.
Les despeses derivades d’aquests treballs de Documentació Tècnica correran a càrrec del
contractista.
Quan es realitzin les prescriptives inspeccions periòdiques per part dels Organismes de Control
Autoritzats (OCA) per a les instal·lacions que ho requereixin, l’adjudicatari del servei de
manteniment farà les gestions prèvies per concertar visita, preparar la documentació que
s’escaigui i acompanyarà als inspectors durant la visita d’inspecció. Les quantitats a satisfer al
Organisme OCA aniran a càrrec del contractista, ja sigui per les instal·lacions de calefacció,
climatització, energies renovables. En el cas que sorgeixi una no conformitat (acta no
favorable) en les inspeccions les pertinents reparacions correran a càrrec del contractista fins a
obtenir acta favorable.
e. Enviament d'arxius electrònics
L’adjudicatari es compromet a enviar, en un termini de 10 dies a partir del dia de tancament del
període de facturació, una còpia de la factura per correu electrònic al responsable del
contracte.
Aquesta còpia digital de la factura del consum es realitzarà en el format EXCEL i en qualsevol
dels casos haurà de contenir la mateixa informació que la factura presentada pel punt
d’entrada de factures electròniques
Qualsevol actuació necessària per a posar en marxa i fer operatiu el sistema de facturació de
l’empresa adjudicatària i els arxius informàtics corresponents serà gestionada, sense cap cost,
per l’Ajuntament.
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Fins que no es disposi de l’arxiu informàtic no es podran validar les factures emeses.
2.4. Disposició de vehicles i equips
L’empresa licitadora que resulti adjudicatària haurà d’aportar, quan se li requereixi una
declaració del material mòbil que decideixi adscriure al servei. Tot el material, vehicles i
maquinària que s’adscrigui es trobarà en perfecte estat d’ús i conservació, aquest material pot
ésser desestimat pels tècnics municipals responsables de l’edifici quan no reuneixin aquestes
condicions. El contractista haurà de substituir-lo per altre que sigui adequat i de les mateixes
característiques que les definides a la seva oferta.
El material i eines a utilitzar serà sotmès a l’aprovació de l’Ajuntament.
Tots els vehicles, per fer els trajectes dins el terme municipal de Sant Cugat del Vallès hauran
de portar la imatge corporativa de l’Ajuntament de Sant Cugat conjuntament amb la imatge de
l’empresa licitadora, d’acord amb la normativa local d’imatge.
3.

RELATIU AL SERVEI A PRESTAR
3.1. Condicions tècniques: Compliment de la Reglamentació

En el desenvolupament de totes les prestacions derivades del present plec, serà obligat complir
amb tota la normativa tècnica vigent, de seguretat i higiene i ambiental, així com tota la que es
d’aplicació per les característiques dels edificis o equipaments i de llurs instal·lacions d’energia.
El contractista aportarà l’enginyeria necessària per portar a terme tots els tràmits oportuns, amb
l’objectiu de mantenir degudament legalitzades les instal·lacions del present plec, sense cost
per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
3.2. Condicions a garantir
a. Ventilació
S’assegurarà la ventilació i qualitat de l’aire interior dels locals, tant com sigui necessari,
segons la naturalesa i ús de l’edifici o equipament i d’acord amb la normativa vigent.
El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) recomana que en entorns d'oficines,
locals de treball i de major superfície, l'aire condicionat hauria d'estar a 26 ºC, amb una humitat
relativa d'entre el 30% i el 70 %. No obstant això, ofereix nivells recomanats de temperatura
més al detall per a estiu i hivern:
A l'estiu, entre 23 i 25 graus i amb la humitat en percentatges entre 45 i 60.
A l'hivern, entre 21 i 23 graus amb una humitat en percentatges entre 40 i 50.
En el cas dels edificis que disposen d’obres d’art i en arxius els valors vindran fixat pel personal
tècnic del propi museu o centre d’arts o zones d’arxiu.
b. Producció d’Aigua Calenta Sanitaria (ACS)
S’assegurarà la producció d’ACS durant tot l’any en tots els edificis o equipaments que en
disposin.
El contractista controlarà , mitjançant el sistema de gestió BMS, i en cada visita que efectuï a
les instal·lacions, les temperatures dels dipòsits d’ACS per a que estiguin a temperatura
superior de 60ºC per tal de combatre l’aparició de legionel·la. Aquests valors de temperatura
seran registrats en un taula, que es disposarà en el servidor del sistema de gestió i alhora
també d’un còpia mensual a la pròpia sala tècnica i en el moment de realitzar una visita també
es farà lectura manual i s’afegirà al full de treball.
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En el cas que el dipòsit estigui per sota de consigna, apareixerà un avís d’alarma en el sistema
de gestió BMS i el contractista efectuarà les maniobres necessàries per a aconseguir aquesta
temperatura i serà notificat als tècnics de l’ajuntament de la maniobra que s’ha dut a terme.
c. Condicions ambientals i de confortabilitat
Calefacció
El contractista mantindrà, en tot moment, l’interior de l’edifici o equipament, durant tot el
període d’activitat i horari d’ús del mateix, a una temperatura que no serà inferior a :
· 23ºC en les escoles bressol.
· 21ºC en les escoles d’educació infantil, primària i la resta de les dependències del
centres.
Aquest límits mínims de temperatura regiran en el present contracte llevat que aparegui una
normativa especifica segons la naturalesa i ús dels edificis o equipaments, en aquest cas
prevaldrà l'exigència de la normativa.
Refrigeració
El contractista mantindrà en tot moment l’interior dels edificis o equipaments que es trobin
refrigerats, durant tot el període d’activitat i horari d’ús del mateix, a una temperatura que no
serà superior a 26ºC.
Temporada calefacció i refrigeració
En cada una de les instal·lacions on s’hagi de realitzar el canvi estacional de les màquines de
calefacció a refrigeració el contractista efectuarà les maniobres necessàries per a dur a terme
les tasques sense afectar al servei de demanada de calor i/o fred segons l’època de l’any.
La data a efectuar aquest canvi serà consensuada en cada moment amb el tècnics
responsables del contacte per part de l’Ajuntament.
Producció d’ACS
El contractista prepararà l’aigua calenta per usos sanitaris a la temperatura mínima que resulti
compatible amb l’ús, considerant les pèrdues en la xarxa de distribució i complint amb les
exigències de la normativa vigent, en especial el RD 865/2003 relatiu als criteris higiènicsanitari per la prevenció i control de la legionel·losis o, en el seu cas, per la normativa que li
resulti d’aplicació en el futur.

Límit de Garantia de Temperatura
Les temperatures interiors de calefacció definides anteriorment seran garantides mentre la
temperatura exterior no sigui inferior a 0ºC, en la estació meteorològica de Sant Cugat-Car del
Servei Meteorològic de Catalunya.
Per sota d’aquest llindar el contractista assegurarà les millors condicions de calefacció possible
compatible amb la potència de les instal·lacions i la seguretat del seu funcionament i serà
justificat mitjançant un informe perquè no ha pogut assolir les consignes establertes pel centre.
d. Manteniment preventiu
Es considera manteniment preventiu el conjunt d’actuacions en
les instal·lacions de
climatització, calefacció, ACS, energies renovables, i les parts mecàniques, elèctriques i
electròniques dirigides a garantir l’adequat funcionament de les instal·lacions, abans detallades,
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en períodes d’ús, durabilitat de les instal·lacions i fiabilitat en la seva seguretat, així com el
compliment de les revisions preventives incloses per la normativa vigent.
L’empresa adjudicatària del servei haurà de dotar-se dels mitjans tècnics i humans necessaris
per dur a terme el manteniment preventiu de les instal·lacions objecte del contracte i com a
mínim, complint amb l’apartat 2.1 del plec tècnic relatiu a la organització del servei.
El personal emprat tindrà la qualificació requerida en l’apartat 2.1 del plec tècnic, per realitzar
els treballs i disposarà dels mitjans necessaris per executar-los, evitant, sempre que sigui
possible, qualsevol pertorbació del funcionament normal de l’edifici.
Els oficials tindran coneixement i experiència en treballs relacionats en l’àmbit del contracte.
Lot 1, 2: hauran de disposar dels carnets específics:
·

1 professional amb carnet d’instal·lador d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador aigua, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador de gas, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador/mantenidor d’instal·lacions tèrmiques als
edificis, (ITE), amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la Seguretat
Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet de frigorista

·

1 professional amb carnet de manipulador de gasos fluorats

Lot 3: hauran de disposar dels carnets específics:
·

1 professional amb carnet d’instal·lador d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador aigua, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador de gas, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador/mantenidor d’instal·lacions tèrmiques als
edificis, (ITE), amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la Seguretat
Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet de frigorista

·

1 professional amb carnet de manipulador de gasos fluorats

Lot 4: hauran de disposar del carnet específic de:
1 professional amb carnet d’instal·lador d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre
d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
Els oficials seran coneixedors dels elements crítics de la instal·lació i dels protocols a seguir en
cas d’emergència per manca de subministrament elèctric, alarmes d’incendi, etc
Les empreses licitadores hauran d'incloure en la seva oferta tècnica el programa de
manteniment que proposen, especificant les operacions, freqüències i temps que estimin
oportunes, que en cap cas podran ser inferiors a les que indiqui la normativa vigent en cada
moment i detallades a l’Annex 2, per a cadascuna de les instal·lacions objecte d'aquest servei.
El programa de manteniment s’ajustarà anualment tenint en compte l’històric de l’any anterior
amb la finalitat d’assegurar permanentment el servei de les instal·lacions i la seva funcionalitat
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en l’equilibri òptim servei/cost. Per realitzar correctament el programa de les operacions de
manteniment preventiu es demana explícitament que el control dels cicles i la realització de les
activitats es faci mitjançant suport informàtic, amb l’aplicació de gestió d’infraestructures i
serveis que s’hagi adoptat segons apartat 2.3 el plec tècnic.
A més, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar tot el material necessari per desenvolupar la
tasca de manteniment preventiu, sense que en cap cas es pugui facturar la compra,
subministrament o be la instal·lació de material i recanvis que facin falta per a realitzar el
manteniment preventiu del sistema a mantenir.
En l’Annex 2 s’inclou la relació d’operacions de manteniment preventiu que, com a mínim, cal
fer.
e. Manteniment normatiu
El manteniment normatiu té l’objecte de dur a terme totes les operacions de manteniment i
d’inspecció de les instal·lacions de climatització, calefacció, energies renovables, amb les
freqüències establertes per la normativa legal vigent, per garantir la seguretat de les persones i
de les instal·lacions, així com el compliment de les lleis vigents. Les despeses derivades
d’aquests treballs de Documentació Tècnica correran a càrrec del contractista.
Serà obligatòria la realització d’aquest manteniment, el qual consistirà en les tasques
necessàries per tenir actualitzats els llibres de manteniment i tota aquella documentació a que
obligui la normativa vigent.
A més, el contractista haurà d'informar de tots els canvis de les normatives que afectin
sensiblement a les instal·lacions, advertint els serveis tècnics municipals de totes aquelles
modificacions que s'hagin de realitzar en les instal·lacions, per tal d’acomplir en tot moment la
normativa vigent.
Tècnicament aquest manteniment no diferirà del manteniment preventiu i també s’haurà de dur
a terme mitjançant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat a lliurar pels licitadors,
segons sigui indicat pels diferents organismes oficials. La diferència consistirà en què, si bé en
el manteniment preventiu cada licitador proposarà, segons el seu criteri professional, els
serveis concrets de manteniment per a cada element, en el cas del manteniment normatiu
s’aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la normativa vigent.
L’empresa adjudicatària del servei farà el manteniment de les instal·lacions efectuant les
verificacions i correccions que calguin per tal de mantenir-les dins el que disposa la
reglamentació vigent.
L’adjudicatari tindrà tota la informació i els llibres oficials actualitzats a la data de la darrera
revisió normativa duta a terme, i posarà la informació a disposició de l’Ajuntament. També
s’encarregarà de gestionar els tràmits davant de les entitats i laboratoris oficials, prèvia
conformitat de l’Ajuntament, de les instal·lacions objecte del servei.
L’empresa adjudicatària lliurarà l’acta d’inspecció dels Organismes de Control Autoritzats
(OCA’s) de les instal·lacions objecte del contracte al responsable municipal del contracte dins
el termini de 5 dies a comptar des de la realització de la inspecció i conservarà una còpia als
propis arxius a disposició dels serveis tècnics municipals.
També es lliurarà al responsable municipal del contracte la carta de comunicació a l’Organisme
de Control Autoritzat (segellada per l’OCA) de la correcció dels defectes reflectits en l’acta
d’inspecció periòdica reglamentària, abans de 5 dies després de finalitzar la correcció dels
esmentats defectes fins a assolir l’acta favorable.
3.3. Garantia total
Entenem com a garantia total el manteniment correctiu que comprèn el conjunt d’operacions i
treballs no planificats com a manteniment preventiu i/o normatiu, de les diferents instal·lacions
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de climatització, calefacció i aigua calenta sanitària i que esdevenen necessàries per a reparar i
resoldre les avaries o deficiències en el seu funcionament o prestacions.
Consisteix en la reparació d'avaries o anomalies que es puguin produir i que repercuteixin en el
desenvolupament normal de les activitats de l’edifici.
S’assignarà un import anual, preu fixa , pel conjunts dels edificis del lot 1, 2 i 3 en concepte de
manteniment correctiu, destinats a realitzat els treballs de reparacions. L’import previst és una
estimació a partir de les actuacions necessàries efectuades en anteriors anys del contracte de
manteniment, l’estat actual de les instal·lacions i la envelliments dels elements que els
conformen.
L'empresa adjudicatària haurà de presentar un pressupost desglossat on s’indiqui: un anàlisi
de les causes de les avaries, presa de mesures preventives abans de la reparació, reparació
de l'avaria, material necessari pe a la reparació, indicant quantitat, marca i model i la quantitat
previst d’hores de mà d’obra , restitució de les condicions normals de funcionament i informe de
les actuacions realitzades.
L’empresa adjudicatària informarà a l’Ajuntament de les avaries que es produeixin en les
instal·lacions objecte d’aquest contracte, de forma immediata i eficient, amb independència del
seu origen o causa prèvia.
Es presentarà el pressupost del manteniment correctiu aplicant preus de material, amb
aplicació d’un descompte que l’empresa haurà ofert durant la licitació, corresponents als preus
de referència de la base ITEC de l’any en curs en que es produeixi l’avaria.
L’empresa adjudicatària només actuarà en el manteniment correctiu a petició del responsable
del contracte o tècnic municipal en qui aquest delegi, essent aquests qui coordinen totes les
peticions, les dates d’actuació, els sistemes a utilitzar i les reparacions a realitzar.
L’adjudicatari haurà de realitzar els treballs necessaris per a la correcta reparació de les avaries
que es detectin.
Les actuacions de manteniment correctiu que hagin de ser realitzades per personal diferent a
aquell dedicat habitualment a les feines de manteniment, per requerir una especialització
adequada al treball a realitzar, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
a. Avaries urgents
Precisaran d’una resposta immediata aquelles avaries que suposin un perill per a les persones,
així com les que puguin generar danys o perjudicis al propi equip o a les instal·lacions pròpies
del centre.
Tanmateix donades les especials circumstàncies que es donen en les activitats i actes que es
realitzen en els edificis municipals, es consideren actuacions urgents aquelles encaminades a
solucionar les avaries o alteracions del servei que puguin pertorbar el normal desenvolupament
de l’activitat municipal, independentment de l’hora i del dia (feiner o festiu) en què es
produeixin.
En horari de 8 a 15h els avisos es realitzaran per telèfon o mitjançant l’eina informàtica de
gestió d’infraestructures i serveis que disposa l’Ajuntament, mentre que fora d’aquest horari
l’empresa adjudicatària haurà d’indicar a l’Ajuntament el telèfon d’avisos d’urgència.
Els licitadors inclouran en les seves ofertes el dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta
de les intervencions urgents.
L’objectiu del servei de guàrdia és:
· Localitzar en qualsevol moment al personal de l’empresa adjudicatària
· Complir amb els temps de resolució
· Complir l’objectiu del contracte
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Es classificaran les avaries segons les següents prioritats pel responsable municipal :

Tipus incidència

Temps resolució

Urgent

3 hores

Prioritat alta

8 hores

Prioritat mitja

24 hores

Prioritat baixa

7 dies naturals

El preu del contracte inclou aquest servei d’assistència tècnica a qualsevol avís d’avaria o
emergència, sense cap límit de visites ni d’horari.
La tasca del servei de 24 h, no serà només la de diagnosticar l’abast de la possible incidència i
els passos a seguir per a solucionar-la, sinó la de restablir la situació inicial efectiva i
immediatament, amb els mitjans tècnics i humans necessaris o, com a mínim, establir
mecanismes, ja sigui portant equips portàtils com altres sistema que disminueixin el màxim
possible els efectes sobre els usuaris de la incidència mentre la situació no es pot solucionar
definitivament, amb criteris de seguretat, eficiència i manteniment del màxim confort possible
pels usuaris.
Per a cada assistència realitzada s’emetrà un informe en el que consti, com a mínim, l’hora de
l’avís, descripció de l’avaria, solució plantejada i hores emprades, qui ho sol·licita i quin tècnic
per part de l’empresa contractista fa la reparació.
b. Avaries ordinàries
Aquelles avaries que no comportin una intervenció urgent seran reparades pel contractista en
un termini inferior a 72 hores durant la jornada setmanals. En qualsevol cas, quan les
reparacions s’hagin de realitzar en un termini superior, s’informarà a l’Ajuntament explicant el
motiu del retard, referenciant equip i avaria.
Tot el manteniment correctiu que es realitzi quedarà reflectit a la corresponent ordre de treball.
Per part de l’Ajuntament s’establirà quines ordres de treball han de ser prèviament autoritzades.

c. Conducció i vigilància de les instal·lacions
Entenem per conducció i vigilància de les instal·lacions l’operativa de totes aquelles operacions
de control, comprovació, verificació i ajust, necessàries perquè les instal·lacions proporcionin
en tot moment les prestacions de servei sense interrupcions ni incidències.
La relació d’operacions de conducció de les instal·lacions són, entre d’altres:
·

·
·

Engegada i aturada de les instal·lacions d’acord amb la programació establerta.
Modificació de la programació segons els requeriments de funcionament amb criteris
de racionalització d’ús i d’eficiència energètica.
Supervisió i control del correcte funcionament de les instal·lacions.
Maniobres d’ajust i correcció dels paràmetres de funcionament. Lectura sistemàtica
dels mateixos i manteniment d’un arxiu de documentació de la conducció de les
instal·lacions en que s’inclourà i detallaran les mesures efectuades, observacions,
aturades, etc.
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·

·

Atendre els actes i esdeveniments que es poden produir fora de l’horari establert com
de presència necessària. Així doncs, l’empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat
de resposta suficient per donar el servei de conducció fora dels horaris previstos. Amb
aquesta finalitat les ofertes presentades inclouran el sistema operatiu i el termini de
resposta.
Pel lot 3: Conducció tècnica de la sala de plens de la seu central en esdeveniments
que requereixin la presència de tècnics.

3.4. Reformes de les instal·lacions
Desenvolupament dels treballs
Els tècnics de la Secció de Manteniment d’Edificis acordaran amb l’empresa adjudicatària els
treballs a executar i la localització dels mateixos, d’acord amb la oferta presentada de
conformitat amb l’annex 3 del present plec.
En l’annex 3 es pot veure les mínimes reformes que cal fer:
· Substitució de la caldera/es actuals per una/es de condensació, on s’adaptarà, si
pertoca, els circuit, sortida de fums i tot el que calgui perquè la instal·lació funcioni com
ho feia amb la caldera actual, passant la seva corresponent legalització i inspecció que
pertoqui.
· Substitució de les màquines refredadores actuals per una/es de més eficients, com a
mínim eficiència energètica classe A ( EER més alt de 3.1 i ESEER més alt de 4), on
s’adaptarà els circuits existents, si pertoca, i tot el que calgui perquè la instal·lació
funcioni com ho feia el sistema actual, passant la seva corresponent legalització i
inspecció que pertoqui.
En cas que s’estimés necessari per alguna de les parts, els tècnics de l’Ajuntament i el tècnic
designat per l’empresa adjudicatària faran una visita a l’edifici o equipament implicat per tal de
determinar exactament l’actuació a realitzar.
S’assignarà un import anual, preu variable, pel conjunts dels edificis del lot 1, 2 i 3
en
concepte de reforma. L’import previst és una estimació a partir de les actuacions necessàries
efectuades en anteriors anys del contracte de manteniment, l’estat actual de les instal·lacions i
la envelliments dels elements que els conformen.
L'empresa adjudicatària haurà de presentar un pressupost desglossat on s’indiqui: un anàlisi
de les causes de les avaries, presa de mesures preventives abans de la reparació, reparació
de l'avaria, material necessari pe a la reparació, indicant quantitat, marca i model i la quantitat
previst d’hores de mà d’obra , restitució de les condicions normals de funcionament i informe de
les actuacions realitzades.
L’empresa contractista redactarà els corresponents documents tècnics:
·

Legalitzacions de reformes importants o noves instal·lacions

·

Elaboració de nous plànols i esquemes de principi d’instal·lacions, quan
s’escaigui.

·

Documentació tècnica i garanties d’equips instal·lats

·

Pla de seguretat i salut per cada reforma important

·

Adequació dels protocols de manteniment existents

·

Actualització en la plataforma FAMA d’acord amb les actuacions realitzades
(actualització inventari i/o gammes de manteniment)
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En la data prevista per iniciar-se les feines el tècnic de la Secció de Manteniment d’Edificis
redactarà una acta d’inici de les reformes a fer en la que es farà constar l’import econòmic de
l’actuació, segons va indicar el licitador en la seva oferta. Aquesta acta caldrà que sigui signada
per ambdues parts (Ajuntament i Contractista).
L’adjudicatari estarà obligat a iniciar les feines en la data fixada i haurà de realitzar el replanteig
dels treballs previstos. Serà responsabilitat de l’adjudicatari la organització del personal,
previsió de materials, equips i accions necessàries per realitzar els treballs de forma continuada
i sense interrupcions.
El contractista executarà els treballs acordats amb el tècnic municipal i programarà l’execució
de les reformes de manera que les interferències amb el funcionament dels edificis o
equipaments siguin mínimes. En el cas que els treballs es realitzin en centres escolars, aquests
es programaran en períodes no lectius coincidint amb les vacances escolar (Estiu, Nadals i
Setmana Santa).
Un cop finalitzats els treballs programats, l’adjudicatari informarà als tècnics municipals que
revisaran d’immediat la qualitat de l’execució i aportant tota la documentació final de la reforma,
abans detallada, amb una garantia total de 2 anys.
Responsabilitats i infraccions
L’adjudicatari és responsable de l’execució de les reformes en les condicions establertes en la
documentació facilitada. En conseqüència, l’adjudicatari estarà obligat a l’enderrocament i
reconstrucció de les parts d’obra mal executades. L’adjudicatari serà el responsable dels actes
i/o omissions de tots els empleats i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de l’import
que pugui ocasionar-li les maniobres equivocades que cometés durant la construcció.
L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys que pogués ocasionar durant els treballs
que realitzi o com a conseqüència dels mateixos, tant en instal·lacions com en materials o
persones.
Mitjans personals i humans
L’adjudicatari destinarà a la reforma la quantitat de treballadors que calgui per al volum i
tipologia dels treballs a executar, amb les qualificacions adients per dur a terme els treballs.
En cada actuació l’empresa adjudicatària designarà un coordinador que obligatòriament haurà
de ser personal propi de l’empresa i serà l’encarregat de dirigir i controlar les obres. En cap cas
els treballadors implicats en les reformes no seran els que donaran servei habitual.
La manca de qualificació suficient per part del personal, segons la tipologia dels treballs, o el
rendiment insuficient en l’execució per causes imputables al personal o la deficient organització
de l’adjudicatari, facultarà als tècnics municipals a ordenar l’aturada de les obres sense cap
dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència, es farà constar la infracció i
s’aplicarà la sanció corresponent.
El personal haurà d’anar convenientment uniformat amb el logotip de l’empresa i amb tots els
equips de protecció individual necessaris per a cascuna de les tasques que realitzi, d’acord
amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat a l’inici de la reforma.
Maquinaria i mitjans necessaris
L’adjudicatari disposarà de tota la maquinaria, vehicles, eines i mitjans auxiliars necessaris per
la correcta execució dels treballs encarregats (tanques, cons, senyals, bastides, escales,
plataformes de treball, bastides etc.) i hauran d’estar en bon estat de conservació i disposar del
certificat d’homologació CE.
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S’ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establerts a les seves
especificacions tècniques, realitzant un correcte manteniment de la mateixa.
Característiques de la maquinària:
· Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i
sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.
· Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de
l’admissió i expulsió de l’aire.
· Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb el capot
tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant o bé amb
posterioritat, per amortir els sorolls.
· Cal evitar les conductes que directament o indirectament suposin la supressió dels
elements aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària, especialment de martells i
motors.
Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, donada l’elevada emissió sonora que
suposen, hauran de complir, com a mínim, amb l’ordenança municipal sobre sorolls, vibracions
i olors de Sant Cugat del Vallès que estigui vigent en el moment de fer ús de dit generador.
Per evitar el soroll produït per vehicles, aquests estaran en funcionament el temps estrictament
necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests
hagin d’estar aturats més de 3 minuts i per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions
brusques i amb una velocitat reduïda.
Per evitar el soroll produït per planxes metàl·liques i tanques, en cas que es requereixin,
s’hauran de col·locar sobre les rases fixades correctament, utilitzant elements que evitin el
contacte planxa - planxa o planxa - paviment, de manera que no facin soroll al pas de vehicles
o vianants i mantenir i fixar les tanques de manera que no provoquin soroll al xocar entre elles.
Els operaris s’hauran de comunicar-se sense cridar, hauran d’evitar l’ús d’equips de música per
tal d’evitar molèsties i les tanques i planxes s’hauran de manipular amb cura, evitant
arrossegar-les.
Materials i recanvis
El contractista utilitzarà per la realització dels pressupostos de les reformes la base de preus
d’ITEC de l’any en curs de les reformes , aplicant el percentatge de descompte que haurà
d’indicat a la seva proposta.
Els materials i recanvis proposats establerts en els informes de reparació seran de qualitat igual
o superior i de les mateixes característiques que els reemplaçats, excepte que s’argumenti el
contrari per part del contractista.
L’adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris per
l’execució dels treballs encomanats i tindrà la mateixa garantia que la que dona el fabricant del
material.
Desplaçaments
Tots els desplaçaments efectuats pel contractista queden inclosos en el preu del contracte i no
es podran especificar en cap informe o proposta valorada.
3.5. Altres obligacions de l’empresa contractista
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1) Els licitadors hauran de tenir la corresponent habilitació professional d’acord amb l’article
65.2 de la LCSP per dur a terme la prestació objecte del contracte: En tots els lots,
l’empresa haurà d’estar inscrita al RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de
Catalunya) i/o equivalents de la comunitat autònoma.
En el lot 1,2 i 3 es requerirà la inscripció al RASIC i/o equivalents en l’àmbit de:
• Instal·lació d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
• Instal·lació d’aigua, amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
• Instal·lació de gas, amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
• Instal·lació tèrmiques als edificis, (ITE), amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre
d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
En el lot 4 es requerirà la inscripció al RASIC i/o equivalents en l’àmbit de:
• Instal·lació d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
2) Els oficials hauran de disposar dels següents carnets professionals:
Lot 1 i 2 : hauran de disposar dels carnets específics:
·

1 professional amb carnet d’instal·lador d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador aigua, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador de gas, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador/mantenidor d’instal·lacions tèrmiques als
edificis, (ITE), amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la Seguretat
Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet de frigorista

·

1 professional amb carnet de manipulador de gasos fluorats

Lot 3: hauran de disposar dels carnets específics:
·

1 professional amb carnet d’instal·lador d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador aigua, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador de gas, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador/mantenidor d’instal·lacions tèrmiques als
edificis, (ITE), amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la Seguretat
Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
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·

1 professional amb carnet de frigorista

·

1 professional amb carnet de manipulador de gasos fluorats

Lot 4: hauran de disposar del carnet específic de:
·

1 professional amb carnet d’instal·lador d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent

En cas que l’empresa o candidat proposat adjudicatari no disposi d’aquests certificats
d’inscripció al Registre corresponent, podrà subcontractar els treballs corresponents amb
empreses i/o treballadors autònoms que disposin de certificat d’inscripció en el Registre
d’Agents de la Seguretat Industrial, havent de presentar en aquest últim cas, document de
compromís degudament signat per les parts.
Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest plec, en el
plec clàusules administratives i en la normativa en vigor aplicable.
L’empresa contractista serà la responsable tècnica dels plans de conservació, manteniment,
optimització i operativitat de l’edifici en els camps reglamentaris elèctrics, de climatització, etc.
L’empresa contractista haurà de presentar en un termini de sis mesos, a comptar des de la
data de l’acta d’inici del servei, un manual de bones pràctiques ambientals per cada un dels
edificis, amb un contingut màxim de 4 pàgines, on s’especificarà com a mínim quines seran les
actuacions per a estalviar en llum, calefacció, fer bon ús de l’aigua calenta sanitària.
Als efectes del compliment de les condicions d’aquest plec, s’entendrà que les activitats a
desenvolupar per l’adjudicatari, responen al nivell de qualitat requerit, quan compleixin totes i
cadascuna de les condicions següents:
·
·

·

Que les instal·lacions compleixin en tot moment la normativa i reglamentació legal
aplicable.
Que el manteniment de les instal·lacions es realitzi de conformitat amb l’estat de
coneixements actuals en la matèria, de les especificacions indicades en aquest plec i
en l’oferta i de les regles de la bona pràctica professional.
Que, com a conseqüència de la realització del servei contractat, l’edifici ofereixi un grau
de confort, rendiment, seguretat, qualitat de l’aire interior i higiene necessari per a
satisfer les expectatives de la propietat i els usuaris de l’edifici.

L’execució del contracte es realitzarà seguint les indicacions que efectuï en tot moment el
servei de gestió d’edificis municipals de l’Ajuntament de Sant Cugat.
A l’inici del contracte l’adjudicatari haurà d’actualitzar l’inventari de les instal·lacions a mantenir,
a partir de les dades facilitades pels serveis tècnics municipals. Cadascuna de les instal·lacions
disposarà d’una fitxa de recollida de dades o d’un llibre de manteniment que s’omplirà
degudament després de cada operació de manteniment preventiu, normatiu o correctiu.

a. Suport divulgatiu del contracte
El contractista col·laborarà amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès durant el període del
contracte en totes aquelles iniciatives de caràcter divulgatiu relacionades amb l’objecte del
contracte. Aquest suport consistirà en l’assistència al responsable municipal en un mínim d’1
iniciativa diferent a l’any, en preparació de documentació, tant en suport paper com electrònic,
així com material fotogràfic i/o audiovisual que fora necessari tant per presentacions a actes o
esdeveniments externs. Alhora es disposarà de material per fer divulgació de bones pràctiques
per tal de fomentar a l’estalvi energètic, que es lliurà en format electrònic.
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La documentació i material audiovisual indicat s’actualitzarà durant la vigència del contracte i el
seu contingut estarà dirigit principalment a visualitzar les diferents fases d’execució de les
mesures d’estalvi energètic i la implementació de les mateixes.
3.6. Medi Ambient
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, té implantat un Sistema de Gestió integrat segons les
Normes UNE-EN-ISO 14001 / UNE-EN-ISO 9001- i OSHAS 18001/07, que considera la
Prevenció de Riscos, els Aspectes ambientals i els criteris de Qualitat de les activitats pròpies
executades directament o externalitzades mitjançant empreses contractades. El Sistema de
Gestió Integrat es pot consultar al web http://www.santcugat.cat/files/651-864fitxer/PoliticaIntegrada2014_140310.pdf

4.

ACTA D’INICI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

Una vegada formalitzat el contracte en document administratiu, s’haurà d’estendre l’acta d’inici
de prestació del servei, per triplicat exemplar, que serà signada pel legal representant de
l’empresa i el responsable del contracte. Aquest haurà de remetre un dels exemplars a la
Secció de Contractació i Compres per a la seva incorporació a l’expedient.

5.

CONTROL DE QUALITAT

El contractista demostrarà al responsable municipal del contracte que s’estan complint amb les
expectatives tècniques i de les instal·lacions contingudes en el present plec tècnic, sempre que
aquest ho requereixi. L’ajuntament podrà establir les mesures de control que consideri
oportunes per tal d’assegurar el correcte compliment del contracte i el nivell tècnic del serveis
prestats, corrent les despeses a càrrec de l’adjudicatari, si els serveis no s’ajusten a les
especificacions pactades en els plecs.
En aquest sentit, el responsable de l’ajuntament podrà assistir, juntament amb el responsable
del contracte, a les visites de manteniment periòdic que es duguin a terme en les instal·lacions,
a fi de comprovar l’estricte compliment de les tasques descrites en el present plec. Aquestes
visites podran ser utilitzades per l’Ajuntament per realitzar controls de personal de l’adjudicatari
i verificar el nivell de formació i coneixements.

6.

NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE

S'aplicaran com a mínim les reglamentacions següents:
Instal·lacions
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:
• Codi Tècnic de la Edificació ( CTE ) amb totes les seves actualitzacions
• Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, que s’aprova el Reglament d’instal·lacions
Tèrmiques als Edificis (RITE). ), i les seves modificacions.
• Reial Decret 238/2013 de 5 abril que modifiquen determinats articles i les instruccions
tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis.
• Instrucció 4/2008 SIE que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions
tèrmiques en els edificis a Catalunya.
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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 del 6 d’abril de 2011 Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
instruccions per realitzar 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.
Instrucció 5/2011 del 21 de desembre del 2011 que modifica la instrucció del 6 d’abril
del 2011
Decret llei 16/2019 de 26 de novembre de mesures urgent per a l’emergència climàtica
i impuls a les energies renovables.
RD llei 244/2019 , de 5 d’abril, pel que es regula les condicions administratives,
tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.
RD 900/2015, de 9 d’octubre, pel que es regla les condicions administratives, tècniques
i econòmiques de la modalitat de subministrament d’energia elèctrica com autoconsum
i de producció com autoconsum.
Ordre del 27 de març del 1990 referent als aparells a pressió
Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques.
Reglament d’instal·lacions a gas en locals d'us domèstic, col·lectiu o comercial, i ITC
MI-IRG 1-13
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. (RD 919/2006)
Reglament d'aparells que utilitzen gas com a combustible (RD 494/1988) i les ITC MIEAGI-20
Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de equips
a pressió i les instruccions tècniques complementaries.
Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos ( Ordre de 18/11/74 )
Ordre de 31 de maig de 1985 per la qual s’aprova la instrucció Tècnica complementària
MIEAP12 que complementa el RD 1244/1979.
Reial Decret 235/2013 del 5 d’abril pel que s’aprova el procediment bàsic per la
certificació d’eficiència energètica en edificis.
Llei de Residus 6/1993 de 15 de Juliol de la Generalitat de Catalunya i Llei estatal
10/1998 de 21 d’abril sobre Residus (Normes Reguladores)
Llei 15/2003 de 13 de juliol, de modificació de la Llei de Residus 6/1993 de 15 de Juliol
Serveis tècnics Municipals 14 03/2019
Reglament Electrotècnic per baixa tensió ( REBT) amb les seves prescripcions
especials establertes en la Inspecció Tècnica Complementària que regula les
instal·lacions (RD 842/2002).
RD 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènics-sanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losis
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel que s’estableixen les condicions higiènics-sanitaris
per a la prevenció i el control de la legionel·losis
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis 1942/1993.
Normes de la Direcció General d’indústria del Departament d'empresa i ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
Ordenança municipal reguladora de la implantació de sistemes captació d’energia
solar per a usos tèrmics en les edificacions de Sant Cugat del Vallès
Ordenança municipal sobre sorolls, vibracions i olors de Sant Cugat del Vallès
Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua de Sant Cugat del Vallès.
Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia
elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.
L'RDL 23/2020 en el qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per
a la reactivació econòmica.
L'RD 1183/2020 d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia
elèctrica.
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La Circular 1/2021 de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual
s'estableix la metodologia i condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de
transport i distribució de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica.
L'RD 413/2014 que regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts
d'energia renovables.
L'RDL 23/2020 en el qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per
a la reactivació econòmica.
L'RD 1183/2020 d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia
elèctrica.
La Circular 1/2021 de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual
s'estableix la metodologia i condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de
transport i distribució de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica.
Normes UNE d’obligat compliment I tots aquells altres que es consideri d’aplicació.

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
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
• 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

7.

DOCUMENTACIÓ QUE FACILITA L’AJUNTAMENT
·
·
·
·
·

Annex 1: Llistat de totes les instal·lacions amb els horaris de funcionament
Annex 2: Llistat d’operacions de manteniment preventiu i les seves periodicitats
Annex 3: Llistat d’instal·lacions a reformar.
Annex 4: Plànols dels edificis
Annex 5: Instal·lacions obligades de fer una visita prèvia.
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