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RESUM 

 
El present Projecte de Final de Grau es basa en un estudi realitzat sobre el centre educatiu Mare de 

Déu de l'Assumpció, situat a la ciutat de Badalona (Barcelona), al carrer Sant Joan Evangelista, número 

22. Per a la realització d'aquest estudi m'he centrat en un dels aspectes que, a dia d'avui, s'està intentant 

potenciar com és l'anàlisi de l'eficiència energètica a l'hora de construir un edifici. En aquest cas m'he 

centrat en un edifici ja construït des de 1970 i he intentat diagnosticar possibles mancances per aconseguir 

que es comporti amb un nivell d'eficiència energètica major. 

Aquest edifici s'ha dedicat durant els 43 anys de vida, que acumula actualment, a l'ensenyament. 

Durant aquest període s'han anat cometent reformes per millorar el confort dels alumnes i el consum 

energètic del conjunt que detallarem durant la realització del present Projecte. 

Actualment, el fet de trobar-nos en plena crisi econòmica pot ser, a priori, un impediment per destinar 

recursos econòmics amb l'objectiu de millorar el comportament energètic de l'edifici. Aquest pensament, 

però, quedarà desmentit després de realitzar aquest estudi, ja que es demostrarà com amb petites 

inversions i canvis en el comportament de les persones es poden aconseguir importants estalvis tant 

energètics com econòmics retornant la inversió inicial i afavorint a consolidar un menor impacte 

ambiental. Durant els últims anys els canvis normatius referents a aquests aspectes com la introducció del 

Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) o la Certificació Energètica evidencien la necessitat que tenim entre 

tots de preservar el medi en el que vivim. 

Durant l'estudi, amb l'ajuda dels testimonis, les visites i els meus anàlisis vaig poder extreure com a 

conclusions que les reformes efectuades als darrers anys han sigut molt satisfactòries pel que fa a sistemes 

de tancament exteriors que milloren notòriament l'efecte acústic i la transmitància tèrmica. També es pot 

apreciar com hi ha una gran diferència tèrmica pel que fa a les aules orientades al pati (Nord-oest i Nord-

est) o al carrer (Sud-est i Sud-oest). La gestió del sistema de calefacció és correcte en quant a horaris 

encara que el fet de no tenir una instal·lació adaptada a les necessitats del centre fa que no s'aconsegueixi 

el màxim profit. Per tant, utilitzant totes aquestes dades, aquest Projecte exposarà possibles solucions de 

millora no tan sols econòmiques i ambientals sinó també pel que fa al confort dels usuaris. 
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GLOSARI 

 
ABSORCIÓ SONORA: Mesura de la capacitat d'absorbir el so que exhibeix un objecte o una persona, 

expressat com la quantitat de m2 de superfície totalment absorbent al que equival. La unitat es el Calví.  

ACONDICIONAMENT ACÚSTIC:  Tractament de les superfícies d'un recinte mitjançant materials 

absorbents, reflectants o difusors per a millorar les seves característiques acústiques i crear un camp 

sonor difús. 

ACS: Aigua Calenta Sanitària 

ACÚSTICA:  1. És una branca de la física que estudia el so en tots els seus possibles aspectes: 

generació, radiació, propagació, confinament, etc. Així com els recursos per a millorar l'aptitud d'un 

ambient per a la música i/o la paraula. 2. Conjunt de qualitats d'un ambient en relació a la seva aptitud 

per a escoltar música i/o la paraula (per exemple: bona o mala acústica). 

AÏLLAMENT ACÚSTIC:  1. Acció que es porta a terme qualsevol pla divisori entre dos ambients 

impedint en major o menor mesura el pas d'energia acústica d'un costat a un altre. 2. Aïllament que 

ofereix un element és la diferència entre l'energia incident i l'energia transmitida, és a dir, equival a la 

suma de la part reflectida i la part absorbida. 

AÏLLAMENT TÈRMIC:  Els aïllants tèrmics que es col·loquen en sostres, envans i murs tenen la 

propietat d'impedir el pas de calor en ambdós sentits, per això eviten que a l'hivern s'escapi el calor a 

l'exterior i que a l'estiu entri el calor a la vivenda. Els materials aïllants poden ser d'origen vegetal (suro, 

fibra de fusta, etc.) sintètic (escuma de poliuretà, poliestirè, escumes fenòliques, etc.). Es poden col·locar 

sobre la cara interna o externa dels paraments, o inclús a l'interior dels mateixos si existís càmera d'aire i 

es poguessin injectar sobre la mateixa. 

 CANVI CLIMÀTIC:  Els gasos d'efecte hivernacle són: diòxid de carboni (CO2), vapor d'aigua (H2O), 

metà (CH4), òxid nitrós (N2O), ozó (O3), perfluorometà (CF4), perfluoroetà (C2F6), hidrofluorocarbó 

(noms comercials: HFC-23, HFCS-134a, HFC-152a) i hexafluorur de sofre (SF6). Com aquests gasos 

tenen la capacitat de retenir el calor emès per la superfície terrestre, actuen a mode d'un gegantesc 

hivernacle que manté i regula la temperatura a la Terra, el que permet la presència de vida al planeta. No 

obstant això, degut a l'activitat humana, la concentració d'aquests gasos a l'atmosfera ha augmentat 

considerablement, el que provoca una exagerada acció de l'efecte hivernacle, augmentant la temperatura 

mitja del planeta i contribuint al canvi climàtic.  

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA:  S'entén per contaminació atmosfèrica la presència a l'aire de 

matèries o formes d'energia que impliquen riscos, danys o molèsties greus per a les persones o béns de 

qualsevol tipus, així com que puguin afectar a diversos materials, reduir la visibilitat o produir olors 

desagradables. Els principals mecanismes de contaminació atmosfèrica són els processos industrials que 

impliquen combustió, tant en fàbriques com en automòbils, ja que generen diòxid i monòxid de carboni, 

òxids de nitrogen i sofre entre altres contaminants. 

DECIBELS (dB):  Unitat en que s'expressa el nivell de pressió sonora. 

DEMANDA ENERGÈTICA:  És l'energia necessària per mantenir l'interior de l'edifici en unes 

condicions de confort definides reglamentàriament en funció de l'ús de l'edifici i de la zona climàtica on 

s'ubiqui. Es compon de la demanda energètica de calefacció, corresponent a la temporada d'hivern i de la 

demanda de refrigeració corresponent a la temporada d'estiu. 

EDIFICI TERCIARI: Sector serveis o sector terciari és el sector econòmic que engloba totes aquelles 

activitats econòmiques que no produeixen béns materials de forma directa, sinó serveis que s'ofereixen 

per satisfer les necessitats de la població. S'inclou subsectors com comerç, transports, comunicacions, 

finances, turisme, hostaler, oci, espectacles, administració pública i els denominats serveis públics com 

sanitat, educació, etc.). 

EFICÀCIA LUMINOSA:  Relació entre el flux lluminós emès per una font i la seva potència elèctrica 

absorbida. S'expressa en lúmens / watt (lm / W). 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: Conjunt de programes i estratègies per a reduir l'energia que utilitzen 

determinats dispositius i sistemes sense que es vegi afectada la qualitat dels serveis subministrats. 

EMISSIVITAT:  És la mesura de la capacitat d'un material per emetre (propagar) radiació. L'emissivitat 

varia segons les propietats de la superfície, el material i, en alguns casos, també segons la temperatura de 

l'objecte. 

ENERGIA VERDA:  Energia que es produeix amb recursos renovables. 

ENVOLVENT TÈRMICA:  Es composa dels tancaments de l'edifici que separen els recintes habitables 

de l'ambient exterior i les particions interior que separen els recintes habitables dels no habitables que 

estiguin en contacte amb l'ambient exterior. 
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FACTOR D'OMBRA:  És la fracció de la radiació incident en un buit que no és bloquejada per la 

presència d'obstacles de façana tals com reculades, voladís, sortints laterals o altres. 

 FACTOR SOLAR:  És el quocient entre la radiació solar en incidència normal que s'introdueix a 

l'edifici a través de l'envidrament i la que s'introduiria si l'envidrament es substituís per un buit 

perfectament transparent. 

FLUXE LUMINÓS:  Magnitud que mesura la potència de la radiació lluminosa. S'expressa en lúmens. 

FLUORESCENTS (TUBS): El fenomen de la fluorescència s'utilitza per a generar llum. El principi és 

l'activació de partícules de fluor dins un tub mitjançant la radiació ultraviolada que es produeix al fer 

passar una corrent elèctrica sobre àtoms de mercuri a baixa pressió. 

HUMITAT RELATIVA (% HR): És un indicador de la quantitat de vapor d'aigua continguda a l'aire. 

L'instrument utilitzat per mesurar-la és l'higròmetre. El rang més adequat per a mantenir condicions 

ambientals agradables varia entre el 40 i el 60%. 

ICAEN:  "Institut Català de l'Energia". És l'organisme competent encarregat de la inscripció i el registre 

de certificacions a Catalunya. 

IMPACTE AMBIENTAL:  Canvi, temporal o espacial, provocat en el medi ambient per les activitats 

humanes. 

kWh:  Símbol per al kilo watt per hora. Unitat d'energia elèctrica en el Sistema Internacional d'Unitats, 

equivalent a 3,6 milions de Joules i que expressa l'energia que desenvolupa un equip generador de 1000 

watts de potència durant una hora, o que consumeix un equip consumidor de la mateixa potència durant 

el mateix temps. 

LUX (lx):  La quantitat de llum que arriba a una superfície determinada (per exemple una taula de 

treball) es mesura en lux. Aquest indicador s'utilitza per saber si la quantitat de llum és l'adequada i es 

mesura mitjançant un luxòmetre. 

MATERIAL ABSORBENT:  Un material especialment formulat per exhibir un elevat coeficient 

d'absorció sonora. 

MATERIAL D'AÏLLAMENT ACÚSTIC:  Un material formulat especialment per a tenir una elevada 

pèrdua de transmissió.  

PODER CALORÍFIC:  Valor màxim de calor que es pot obtenir cremant un combustible en una 

combustió ideal (màxim rendiment). 

POTÈNCIA:  Capacitat d'un aparell per a donar servei a la unitat de temps. 

PONT TÈRMIC:  Es consideren ponts tèrmics les zones de l'envolvent de l'edifici en las que s'evidencia 

una variació de la uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi del espessor del tancament, els 

materials empleats, per penetració d'elements constructius amb diferent conductivitat, etc., el que 

comporta necessàriament una minoració de la resistència tèrmica respecte a la resta dels tancaments.  

RECICLATGE:  Recuperació de recursos que consisteix en la recollida i el tractament d'un producte usat 

per emplear-lo com a matèria prima en la fabricació del mateix producte o d'altre similar. L'estratègia de 

residus de la Unió Europea distingeix entre reutilització (que és la recuperació del producte sense 

modificació estructural), reciclat (que és la utilització del material amb alguns canvis estructurals) i 

recuperació (que es refereix exclusivament al component energètic). 

REVERBERACIÓ:  Persistència del so en un ambient acústic tancat o semitancat després de quedar 

interrompuda la font emissora. 

SONÒMETRE:  Un instrument que és utilitzat per a la medició del nivell sonor, amb ponderació de 

freqüència i ponderació exponencial de temps mig estandarditzat. 

TRANSMITÀNCIA TÈRMICA:  És el flux de calor, en règim estacionari, dividit per l'àrea i per la 

diferència de temperatura dels medis situats a cada costat de l'element que es considera. 

W:  Símbol del Watt. És la unitat que expressa la potència en el Sistema Internacional d'Unitats. Equival -

en el cas de l'energia elèctrica- a 1 Ohm multiplicat per Amper al quadrat. 

ZONA TÈRMICA:  Correspon a divisions geogràfiques del territori nacional, en relació als requeriments 

tèrmics necessaris per escalfar un recinte determinat. 
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PREFACI 

 
La intenció que ha provocat en mi mateix que realitzi un "Estudi de Rehabilitació Energètica a l'Escola 

Mare de Déu de l'Assumpció" no és un altre que contribuir amb els meus coneixements adquirits durant 

aquests anys en la lluita per aconseguir un món més sostenible, una millora en la percepció de la societat 

demostrant que és un camí viable, necessari i beneficiós per tothom. 

Estic segur de que amb la realització d'aquest estudi seré capaç de demostrar que un canvi a millor és 

possible en molts dels aspectes que envolten al sector de la construcció garantint una segura amortització 

ambiental i econòmica que impulsi la creació de nous projectes d'aquests tipus a altres centres educatius. 

També és una mostra d'agraïment a l'Escola Mare de Déu de l'Assumpció per donar-me uns valors com 

a persona i un ensenyament òptim com per haver arribat fins aquí, a la realització del Treball Final de 

Grau. Espero i desitjo que amb la finalització d'aquest projecte pugui contribuir a retornar tot el que m'han 

ofert.  
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INTRODUCCIÓ 

 

Aquest present Projecte té com a principal objectiu realitzar una avaluació energètica al centre 

educatiu Mare de Déu de l'Assumpció (1) ubicat a Badalona. Mitjançant l'elaboració detallada d'aquest 

treball, analitzarem les dades i identificarem possibles aspectes energètics negatius, eficientment parlant, 

els quals puguin ser tractats per mitjà de millores fins a arribar a aconseguir un edifici que contribueixi a 

donar exemple tant pel que fa a noves construccions, demostrant que és possible construir sota aquests 

paràmetres, com pels joves usuaris d'aquest edifici i que són una peça clau en tot aquest entramat 

constructiu d'aposta per les energies renovables del futur. 

El nucli del treball es dividirà en 4 fases, les quals queden detallades a l'índex d'aquest document i que 

més endavant  es tractaran amb més deteniment, més una fase prèvia de pre-diagnòstic seguint la 

metodologia  establerta al llibre "Avaluació energètica d'edificis. L'experiència de la UPC, una 

metodologia d'anàlisi" (2) escrit per Montserrat Bosch, Immaculada Rodríguez, Fabián López i Gadric 

Ruiz.  

Durant la fase de pre-diagnosi s'ha intentat recopilar tota aquella informació bàsica de l'edifici tant per 

conèixer la seva història constructiva com pel que fa al seu ús, realitzar una avaluació inicial i establir uns 

objectius bàsics. Més endavant s'iniciarà la fase 1  de recollida de dades on s'introduiran totes les dades 

tant estàtiques com dinàmiques. Continuarem amb la fase 2 d'avaluació on analitzarem el seu 

comportament energètic per valorar la seva eficiència inicial, el seu funcionament i els seus consums per 

ajudar-nos a establir mitjançant la fase 3 uns punts de diagnosi i crear les seves respectives línies 

d'actuació. Per finalitzar a la fase 4 definirem les diverses propostes d'intervenció calculant els preus 

d'aquestes i els seus períodes d'amortització per indicar si són viables o inviables. 

 També ens endinsarem en la realització d'un pla de manteniment, que ajudarà als usuaris de l'edifici a 

participar en aquesta creuada medi ambiental mitjançant la prevenció i la cura de totes les instal·lacions 

del centre, i d'un anàlisi bàsic sobre una possible millora d'acondicionament acústic en les aules del centre 

i millorar d'aquesta manera, encara més,  el confort dels usuaris. 

Amb la realització d'aquest Projecte, intentaré retornar amb fets tots els coneixements que he pogut 

adquirir al llarg dels meus estudis i col·laborar en la consecució de l'objectiu de millora dels centres 

educatius de Barcelona que hem  iniciat entre tots els estudiants del DAC d'Impacte Ambiental i 

Rehabilitació Energètica de l'EPSEB. 
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1 DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

1.1 METODOLOGIA  

La metodologia emprada per realitzar aquest Projecte es basa 

principalment en el llibre "Avaluació energètica d'edificis. L'experiència 

de la UPC, una metodologia d'anàlisi" (2) escrit per Montserrat Bosch, 

Immaculada Rodríguez, Fabián López i Gadric Ruiz. Aquest sistema de 

treball  es basa en dividir l'estudi d'avaluació energètica per fases, 

distingint entre: 

- Fase 0: Pre-diagnosi 

- Fase 1: Recollida de dades 

- Fase 2: Avaluació 

- Fase 3: Diagnosi 

- Fase 4: Propostes d'intervenció 

Això, garantirà un treball estructurat amb uns objectius definits fase a fase i que, sens dubte, enriquirà 

el resultat final aportant una visió molt completa del tema a tractar. 

Una vegada tinguem definida l'avaluació energètica i les seves propostes de millora, passarem a 

introduir un pla de manteniment per garantir que l'edifici al complet, incloent les millores, tinguin una 

llarga vida útil i, d'aquesta manera, contribueixi indirectament a col·laborar amb el medi ambient fent que 

no sigui necessari iniciar tot un procés industrial per la fabricació de noves peces destinades a substituir a 

les actuals. 

Per finalitzar, encetarem el Projecte realitzant un anàlisi acústic de les aules del nostre centre educatiu 

per determinar la seva qualitat i la seva possible millora, en cas que sigui necessari, per millorar el confort 

dels usuaris.  

La forma de treballar combinarà les visites al centre escolar, per la recopilació de dades, amb l'anàlisi 

d'aquestes mitjançant un ampli programari informàtic, el qual detallo a continuació: 

- Líder-Calener i CE3x, per a l'obtenció del certificat energètic de l'edifici. 

- DIALux, eina que ens permet simular la il· luminació de les diferents aules. 

- DicPla, programa informàtic que ens permet dissenyar un complet pla de manteniment. 

- TESTO, aparell amb el seu corresponent programa informàtic que ens indicarà, mitjançant el grau de 

temperatura i humitat, el nivell de confort dels usuaris. 

Figura 1. Portada del llibre 
"Avaluació energètica d'edificis. 
L'experiència de la UPC, una 
metodologia d'anàlisi" 
Font: Google Images 



 Rehabilitació energètica del centre educatiu Mare de Déu de l'Assumpció a Badalona (Barcelona) 12

- Microsoft Office (Excel), eina informàtica que facilita tot el que estigui relacionat amb el tractament  

de dades i càlculs numèrics.  

 Una vegada que disposo de tots els resultats és quan comença l'extracció de les oportunes conclusions 

que em permeten escollir, fase a fase, cap a on s'enfoca aquest Projecte fins a completar-lo. 

 

1.2 MARC NORMATIU 

El marc normatiu on es subjecta aquest Projecte es basa fonamentalment en els últims canvis 

normatius i en la introducció de noves lleis de recent creació que volen convertir-se en el principal motor 

d'impuls d'una millora pel que fa a tot el que està relacionat amb l'eficiència energètica. 

Algunes d'aquestes normatives són: 

- CTE-DB-HE1. Document bàsic de la Limitació de la Demanda Energètica 

- CTE-DB-HE2. Document bàsic de Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques. 

- CTE-DB-HE3. Document bàsic de l'Eficiència energètica de les instal·lacions d'il· luminació. 

- CTE-DB-HR. Document bàsic de Protecció contra el soroll 

- CTE-DB-HS3, Document bàsic de la Qualitat de l'aire interior.  

- Decret 21/2006, del 14 de Febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i 

d'ecoeficiència en els edificis. 

- Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiència energètica dels edificis. 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. 

- UNE-EN 13187:1999, per a l'estudi termogràfic. 

- UNE-EN ISO 3382:2001, per al temps de reverberació. 

- UNE-EN ISO 140-4:1999 sobre l'aïllament acústic. 

- Reial Decret 233/2013, de 5 d'Abril, que potencia la rehabilitació edificatòria i la regeneració i 

renovació urbana entre altres aspectes. 

- Reial Decret 235/2013, de 5 d'Abril, on s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de 

l'eficiència energètica dels edificis. 

- RITE IT 1.3.4.1.4., condició mínima dels dipòsits de calderes de biomassa. 

- RITE IT 1.2.4.1.2. 1., requisits mínims de rendiment descrits en el RITE. 
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2 FASE 0: PRE-DIAGNOSI 

En aquesta primera fase prèvia s'ha intentat recopilar tota aquella informació bàsica de l'edifici, tant 

per conèixer la seva història constructiva com  pel que fa al seu ús, realitzar una avaluació inicial i establir 

uns objectius bàsics. 

2.1 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 

Tota la informació que pugui obtenir en relació amb l'edifici objecte d'estudi abans de començar el 

meu Projecte serà importantíssima per poder arribar a concloure-ho amb èxit. Caldrà doncs que els 

gestors i els diferents usuaris de l’edifici facilitin al màxim l’accés a les diferents fonts d’informació. En 

aquest sentit, considerem tres tipus d’accessibilitat:  

- Un nivell bàsic per a edificis amb escassa informació o dades que cal verificar. 

- Un nivell mitjà per als edificis amb disponibilitat de dades parcial i de les quals s’ha de millorar la 

quantitat i la qualitat. 

- Un nivell detallat per als edificis amb gran disponibilitat de dades, de bona qualitat i que només cal 

constatar. 

En el cas del centre educatiu Mare de Déu de l'Assumpció, hem considerat que l’accessibilitat a les 

dades és de Nivell Mitjà, ja que: 

- Hi havia un joc de plànols d’arquitectura disponible, però tan sols de les plantes dels edificis i alguna 

secció no important, no hi havia plànols de façanes ni detalls constructius.  

- No hi havia cap tipus de plànol ni memòria de les instal·lacions de l'edifici. 

- Es disposava dels llistats de consums d’energia i aigua dels últims 5 anys. 

2.2 ANTECEDENTS HISTÒRICS 

2.2.1 HISTÒRIA DEL BARRI DEL CONGRÈS DE BADALONA (3 ) 

La història del barri del Congrés de Badalona cal trobar-lo amb la creació del Patronato de 

Viviendas del Congreso Eucarístico a la dècada dels 50. Això succeeix a conseqüència del XXXV 

Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona al 1952 i es posa en marxa amb l'ajuda de la 

promoció del bisbe de Barcelona Gregorio Modrego Casaus. 

Grup Sant Anastasi va ser com van anomenar a la promoció de Badalona que comptava amb un 

total de 1505 habitatges que representaven el 23,48% del total d'habitatges construïts per part del 

Patronat. El període d'activitat es divideix entre 1963-1965 i 1969-1970. 
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La idea era la creació d'un barri a la ciutat que mantingués les mateixes característiques 

demogràfiques que la resta, evitant crear un gueto, facilitant la integració dels nous habitants. 

2.2.2  HISTÒRIA DE LA CONGREGACIÓ RELIGIOSA FILLES DE JESÚS (4) 

Les Filles de Jesús són una congregació religiosa dedicada a l'ensenyament, anomenades 

popularment Jesuitines, posposen al seu nom les sigles F.I. La congregació fou fundada 

a Salamanca el 8 de Desembre de 1871 per Juana Josefa Cipitria y Barriola (1845-1912). 

 Amb el nom de Càndida Maria de Jesús, la fundadora comença a redactar les constitucions de 

la nova congregació, a partir de les constitucions de la Companyia de Jesús. Aquesta vinculació 

amb l'orde Jesuïta és el que fa que siguin anomenades jesuitines com he descrit anteriorment. 

Són presents a Argentina, Bolívia, Brasil, Xina, Colòmbia, Cuba, República Dominicana, 

Filipines, Japó, Itàlia, Moçambic, Espanya, Tailàndia, Taiwan i Veneçuela. A l'Octubre de 2010 es 

va procedir a la canonització per part de l'Església Catòlica de la Mare Càndida. Al centre escolar 

Mare de Déu de l'Assumpció, el qual estem estudiant, es realitza una festa de tota la comunitat 

educativa amb motiu del seu naixement tots els 31 de Maig. 

2.2.3  EVOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL CENTRE EDUCATIU MA RE DE DÉU DE 
 L'ASSUMPCIÓ (1) 

 
Degut a la no existència de documentació relativa a un seguiment en el procés d'evolució 

constructiva, he decidit realitzar entrevistes als responsables del centre. Després de parlar sobre la 

totalitat de reformes que s'han realitzat, m'he centrat en les que afecten a aquest estudi i que tenen 

relació amb l'eficiència energètica. Segons la seva experiència, es va començar a realitzar el canvi 

de finestres a partir de l'any 2005 i, degut a que es tracta d'un col·legi de grans dimensions, va 

finalitzar al 2010. La forma d'efectuar aquesta substitució va consistir en dividir l'operació per 

zones fins a completar tot el procés una vegada transcorreguts 5 anys. La millora va ser 

considerable, ja que es va passar d'equipar el centre amb finestres de fusta amb vidre simple a unes 

finestres de doble vidre amb perfileria d'alumini sense trencament de pont tèrmic. 

 
2.3 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

2.3.1 EMPLAÇAMENT GEOGRÀFIC I CLIMATOLÒGIC 
 

El col·legi Mare de Déu de l'Assumpció és un edifici escolar situat a Badalona, al carrer Sant

 Joan Evangelista, 22 on es desenvolupen les activitats pròpies d'un centre d'ensenyament d'infantil, 

primària, secundària i batxillerat. 

Badalona té un clima Mediterrani amb diferents i 

interessants matisos. Els hiverns són curts, frescos i 

relativament secs, amb un mínim de precipitació 

infreqüent en el context mediterrani. En els mesos de 

Gener i Febrer les temperatures mitjanes ronden els 10 
oC, no assolint aquests 10 ºC durant les entrades fredes i 

en dies coberts (entre uns 10 i 15 dies en tot el període 

hivernal). De mitjana glaça entre un i cinc dies. Els 

estius són relativament secs, llargs i càlids (però al juliol 

i a l'agost les temperatures màximes diàries no 

acostumen a superar els 30°C. La pluviometria total 

anual està prop dels 600 litres. S'aprecien dos màxims de precipitació: la tardor  i la primavera. 

2.3.2 DADES DE L'EDIFICI 
 
   Les principals característiques de l'edifici són les següents: 
 
   - Data aproximada de la seva construcció: 1970 

- Tipologia edificatòria: El recinte consta d'un edifici en forma de "L" de  Planta Baixa + 3 

altures en una de les parts i de PB + 2 altures en l'altra.  També compta amb un gran pati per 

donar cabuda als quasi 1000  alumnes amb els que compta el centre. 

- Tancaments exteriors d'obra de maó vist i cobertes  planes de rajola ceràmica.     

- Tancaments interiors compostos per finestres de PVC i portes de fusta. 

   - Tipologia constructiva: Estructura de murs de càrrega i sostres  unidireccionals.  

   - Superfície construïda: 7721 m2 

   - Usos energètics: Enllumenat, calefacció i equipaments (ordinadors,  projectors...) 

   - Sistema de condicionament:  

Calefacció: Sistema de calefacció que combina radiadors amb caldera  central alimentada per 

gas natural. Els radiadors són de ferro i antics. 

Refrigeració: No disposa de cap sistema de refrigeració. 

2.3.3 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
 

El centre educatiu Mare de Déu de l'Assumpció es troba catalogat dins del planejament 

urbanístic com a zona 7a. El fet de ser zona 7 significa que, segons la Normativa Urbanística 

Metropolitana de Barcelona (5), el sól on està construït està destinat a equipaments comunitaris, en 

N 

E O 

S 

Figura 2. Vista aèrea i orientació del centre 
educatiu Mare de Déu de l'Assumpció. Font: 
Google Maps 
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aquest cas equipaments docents. Més 

exactament, al tractar-se d'una zona 

catalogada com a 7a representa equipaments 

existents o en execució amb llicència. 

 

 

 

2.4 AVALUACIÓ INICIAL 

L'avaluació inicial que es pot fer sobre el nostre edifici objecte d'estudi és que tinc entre mans una 

construcció que data del 1970 i, per tant, no compta amb els últims recursos tecnològics pel que fa a 

sistemes d'aïllament tèrmic i acústic als seus tancaments exteriors, tant verticals com horitzontals. 

Pel que fa a la fusteria dels tancaments verticals exteriors, disposa de noves finestres de PVC 

instal·lades periòdicament i que han dotat a l'edifici d'un nivell acceptable en aquest sentit si tenim en 

compte les antigues finestres de fusta que posseïa.  

El sistema de calefacció presenta la deficiència principal típica en un sistema centralitzat i amb una 

única via. Aquesta deficiència fa que el sistema no pugui climatitzar segons les necessitats de cada 

part de l'edifici ja que hi ha una gran diferència de demanda energètica segons si l'aula està orientada a 

l'est o sud (carrer) o al nord o oest (pati). Aquest fet és degut a que a la zona de carrer la llum està 

molt més present durant tot el dia que a la zona de pati. Això crea una disconformitat a l'usuari ja que 

depenent a l'aula on es trobi la seva sensació tèrmica es molt variada. El fet de disposar de radiadors 

de ferro no suposa, a priori, una dificultat ja que si els comparem amb els d'alumini els avantatges no 

són significatius. 

El sistema d'il· luminació, després de les meves visites a l'edifici i els testimonis dels usuaris, es pot 

qualificar com a deficient ja que es perceben mancances d'il· luminació, sobretot en èpoques d'hivern, 

on a última hora de la tarda ja és fosc. La resta de l'any això es pot dissimular a les aules que donen al 

carrer ja que tenen una gran il· luminació natural. Les aules que donen al pati estan més afectades per 

aquesta deficiència durant tot l'any. Els emissors de llum utilitzats són fluorescents amb capacitat de 

millora pel que fa a eficiència energètica i il· luminació. També és possible millorar el sistema 

d'il· luminació mitjançant el canvi d'orientació dels emissors de llum. 

La majoria d'aules incorporen sistemes electrònics, ja siguin ordinadors o projectors, on caldria 

millorar el mecanisme de tall elèctric per evitar deixar connectats alguns d'aquests aparells creant un 

consum fantasma. Aquesta mesura tindria un gran impacte sobretot a les aules d'informàtica ja que 

durant les visites he trobat una gran quantitat d'aparells connectats fora d'horari de classe. 

El sistema d'aigua, que engloba la zona de banys, disposa de sistemes d'estalvi a les aixetes però no 

disposen de cap mesura en les cisternes d'alguns lavabos, fet que és millorable. 

En relació amb la gestió de l'edifici es pot avançar que el manteniment és correcte en general però 

millorable en aspectes concrets com la il· luminació.  

L'edifici té una ocupació plena, amb prop de 1000 alumnes, fent que estiguin totes les aules 

ocupades a excepció de les zones dedicades a assignatures que requereixen un trasllat (com és el cas de 

l'assignatura de música a primària i secundària). Aquest fet, fa que la gestió de les classes sigui molt 

limitada ja que no hi ha marge per realitzar una distribució segons la demanda energètica com podria 

ser per exemple: organitzar les classes a les zones més càlides a l'hivern en cas de disposar de classes 

buides. 

 

2.5 OBJECTIUS 

Després de realitzar la pertinent avaluació inicial, establirem com a objectius bàsics: 

- Millora del sistema de calefacció adaptant-lo a les necessitats real de l'edifici. 

- Millora del sistema d'il· luminació per garantir un major grau d'eficiència energètica i aconseguir els 

paràmetres mínims establerts per normativa garantint el confort dels usuaris. 

-Millorar el sistema dels lavabos aplicant mesures d'estalvi d'aigua en cada cicle de càrrega/descàrrega 

de les cisternes. 

- Millora del manteniment mitjançant la creació d'un Pla de Manteniment per allargar la vida útil de les 

instal·lacions fent-les més sostenibles. 

- Millora del sistema de tall elèctric en les aules, especialment a les d'informàtica, per evitar consums 

fantasmes. 

- Millora en l'educació i conscienciació de l'usuari per dur a terme aquestes mesures mitjançant una 

implicació major. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa tipologia urbanística. Font: Catastre 
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3 FASE 1: RECOLLIDA DE DADES 

3.1 DADES ESTÀTIQUES 

S'entén per dades estàtiques totes aquelles característiques de l'edifici que es mantenen inamovibles 

al llarg del temps. Són dades referents a la arquitectura de l'edifici, sobretot sobre la seva composició 

constructiva en quant a materials de construcció. 

3.1.1 ARQUITECTURA 

El col·legi es compon per un edifici en forma de "L" amb un gran pati. Té planta baixa + 3 

plantes pis en una part de la "L" i planta baixa + 2  plantes pis en l'altra.  

El fet de tenir façana pel 100% de l'edifici i, per tant, no tenir mitgeres fa que hi hagi més 

pèrdues de calor durant els mesos d'hivern o més guanys durant els mesos d'estiu però també té la 

part positiva de que garanteix una major il· luminació natural. 

3.1.2 CONSTRUCCIÓ 

Pel que fa a les dades de construcció del centre educatiu Mare de Déu de l'Assumpció, està 

composat per un tancament exterior vertical que fa la funció de façana composta per fàbrica de maó 

de 14 cm de gruix, una cambra d'aire de 10 cm sense ventilació, i un envà de 7 cm i una capa de 

guix de 1 cm de gruix que dóna a la cara interior.  

Pel que fa als tancaments horitzontals, els dividirem en la part de coberta plana i entre plantes. 

La part de coberta plana està composada (d'exterior cap a interior) per una capa de rajola ceràmica, 

tela asfàltica, formigó per la realització de pendents, aïllament i el forjat de formigó armat. El 

tancament horitzontal entre plantes està composat únicament (de dalt a baix) per una capa de rajola 

ceràmica i el forjat de formigó armat.  

Les taules, que es presenten en el punt 4.1.1 Demanda tèrmica, recullen els tancaments de 

l'edifici descrits anteriorment i estudiats mitjançant el programa informàtic LIDER per aportar la 

seva transmitància tèrmica. Aquesta informació la acompanyo amb un disseny gràfic dels diferents 

tancaments. 
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3.1.3 INSTAL·LACIONS 

A continuació s'exposaran quins són els sistemes d'instal·lacions que donen resposta a les 

demandes dels usuaris en quant a il· luminació, calefacció, aigua calenta i ventilació.  

 > Il· luminació 

La il· luminació dels centre es basa exclusivament en làmpades fluorescents de 36W i 120 cm 

per les classes i 18W i 60 cm per els passadissos i banys. 

 

Pel que fa a la il· luminació de les classes, de forma general, la orientació de les làmpades 

fluorescents és correcta ja que estan orientades de forma paral·lela a les finestres aprofitant molt 

més la llum emesa. També és cert que en algunes poques aules he trobat una orientació incorrecta 

degut a que els fluorescents es troben de forma perpendicular a la 

finestra i això és un fet que, sens dubte, caldrà millorar. 

Els circuits d'encesa, de forma general, no són els correctes ja que en 

comptes d'encendre o apagar els llums de forma que es pugui aprofitar 

la il· luminació natural, he trobat que s'encenen partint la classe en dos: la 

 part davantera i la  part trasera. 

No existeix cap dispositiu, com poden ser sensors de proximitat o de 

presència, per determinar l'encesa de la il· luminació. 

 
> Calefacció 

El sistema de calefacció està basat en una caldera centralitzada de gas natural de la marca ROCA 

Tecno 28-G que presenta un rendiment, segons l'última inspecció realitzada el 2/2/12, d'un 91,68 %. 

Aquesta caldera disposa d'una potència màxima d'entre 290 i 315,6 kW i compta amb un 

acumulador de 200 litres. 

 Està composta per un únic circuit que alimenta a tot l'edifici i no té cap aparell electrònic de 

control d'encesa i apagada i, per tant, es realitza de forma manual. L'encesa es realitza en època de 

fred a les 7:00 h del matí i s'apaga a les 11:30 - 12:00 h del matí aprox. En dies puntuals de molt 

fred l'apagada s'allarga fins a les 15:00 h per garantir el confort de l'usuari. 

L'emissió de calor es realitza mitjançant uns radiadors de ferro antics situant com a mínim un a 

cada aula, laboratori, despatxos i passadissos. 

> ACS, Aigua Calenta Sanitària 

L'únic punt que requereix ACS són els vestuaris de l'escola. Aquests vestuaris estan composats 

per un total de 10 dutxes equipades amb polsadors. No tenen gairebé cap utilitat ja que només un 

equip de futbol sala extraescolar fa ús d'elles durant tot el curs escolar durant 2 dies a la setmana. 

Per garantir aquesta demanda d'ACS s'ha instal·lat una petita caldera de 25 kW de potència. 

 

 

Figura 6. Entre plantes. Font: Elaboració pròpia 

Figura 4. Tancament exterior. Font: Elaboració pròpia Figura 5. Coberta plana. Font: Elaboració pròpia 
Figura 7. Representació circuits 
d'encesa 
Font: Elaboració pròpia 
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Primària

Secundària

Batxillerat

> Ventilació 

La ventilació de les aules, i del centre en general, es realitza de forma natural. El fet de disposar 

d'un edifici on totes les façanes donen a l'exterior fa que la ventilació no suposi cap inconvenient.  

3.1.4 OCUPACIÓ 

A continuació s'exposarà quina és la distribució interior de l'escola, atenent quin ús se li dona a 

cada un dels espais. També incorporaré un gràfic per informar sobre la tipologia d'alumnes que es 

troben a l'edifici. 

 

Tal i com detalla el gràfic exposat, a l'edifici trobem usuaris que recullen unes grans diferències 

d'edat. Un 43% es tracta d'alumnes de primària, un 32% són de secundària, un 18% són de 

Batxillerat i només un 7% són d'Infantil. És només un 7% degut a que els alumnes de P3 i P4 es 

troben en un edifici totalment independent i en una altra ubicació.  

 

3.2 DADES DINÀMIQUES  

Les dades dinàmiques són aquelles que no es mantenen constants, tal com la ocupació de l'edifici i 

la intensitat d'ús dels diferents espais de l'escola. 

3.2.1 SEGUIMENT DE CONSUMS 

L’accés a les dades dels registres històrics dels darrers anys ens permet tenir dades de referència 

del propi edifici per comparar-les. Aquestes dades habitualment les trobem en forma de factures de 

les diferents companyies subministradores i sovint agrupen els diferents usos energètics en un 

mateix comptador. Degut a l'amable cessió de documentació facilitada pel propi centre, podré 

aportar les xifres de consum dels últims 5 anys pel que fa a l'electricitat, gas i aigua. 

> Electricitat 

En el cas de la nostra escola, compta amb un únic comptador d'electricitat amb una potència 

contractada de 50 kW. El consum elèctric està dedicat bàsicament a la il· luminació de l'edifici i a 

l'alimentació d'ordinadors i altres equipaments. 

Més endavant, al punt 4.3 Anàlisi dels consums en la secció referida a l'energia elèctrica 

reflectiré aquests consums amb les dades obtingudes de les factures. 

 

Gràfic 1. Percentatge d'alumnes segons cicle.  
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> Gas natural 

El consum de gas natural ve demandat per les dues calderes que trobem al centre: la caldera 

encarregada de la calefacció al centre i la caldera encarregada de l'aportació d'ACS 

S'ha procedit a treballar les dades de la mateixa forma que l'apartat anterior ja que he utilitzat les 

dades de les factures per establir en kWh el consum anual i mensual dels últims 5 anys. 

A l'apartat 4.3 Anàlisi dels consums

xifres de forma gràfica i estudiarem el seu comportament.

> Aigua 

El consum d'aigua està reflectit en l'ús que es fa de les fonts del pati, les aixetes dels banys, les 

cisternes dels lavabos, els vestidors i els usos de la cuina. El c

Com he realitzat en els apartats anteriors, tote

factures i que són dignes de valoració estan reflectides al punt 

referida a aigua. 

               

                                         Figura 10. Aixetes lavabos
                            Font: Elaboració pròpia                  

Figura 8. Caldera Gas Natural 
300 kW (Calefacció) 
Font: Elaboració pròpia

El consum de gas natural ve demandat per les dues calderes que trobem al centre: la caldera 

encarregada de la calefacció al centre i la caldera encarregada de l'aportació d'ACS 

S'ha procedit a treballar les dades de la mateixa forma que l'apartat anterior ja que he utilitzat les 

dades de les factures per establir en kWh el consum anual i mensual dels últims 5 anys. 

4.3 Anàlisi dels consums en la secció referida a gas natural es detallaran aquestes 

xifres de forma gràfica i estudiarem el seu comportament. 

El consum d'aigua està reflectit en l'ús que es fa de les fonts del pati, les aixetes dels banys, les 

cisternes dels lavabos, els vestidors i els usos de la cuina. El cabal contractat és de

Com he realitzat en els apartats anteriors, totes les dades en xifres que he pogut extreure de les 

factures i que són dignes de valoració estan reflectides al punt 4.3 Anàlisi dels consums

                               

. Aixetes lavabos                 Figura 11
Font: Elaboració pròpia                                                   Font: Elaboració pròpia

. Caldera Gas Natural 
 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 9. Caldera Gas Natural 
(ACS) 
Font: Elaboració pròpia
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El consum de gas natural ve demandat per les dues calderes que trobem al centre: la caldera 

encarregada de la calefacció al centre i la caldera encarregada de l'aportació d'ACS als vestidors. 

S'ha procedit a treballar les dades de la mateixa forma que l'apartat anterior ja que he utilitzat les 

dades de les factures per establir en kWh el consum anual i mensual dels últims 5 anys.  

en la secció referida a gas natural es detallaran aquestes 

 

 

 

 

 

 

 

El consum d'aigua està reflectit en l'ús que es fa de les fonts del pati, les aixetes dels banys, les 

contractat és de 6,30 m3/h. 

s les dades en xifres que he pogut extreure de les 

4.3 Anàlisi dels consums en la secció 

 

1. Lavabos 
Font: Elaboració pròpia                                                                 

3.2.2

   
 

centre a partir de la distribució de persones per dia i hora.

primària i secundària, fins a batxillerat. Aquest cursos, juntament al tractar

classes són presencials i obligatòries, fan que la intensitat d'ús de l'ed

hores lectives tenint excepcions tant a primera hora del matí amb el servei bressol com amb el 

servei de menjador del migdia o les activitats extraescolars de la tarda.

  

  

  

. Caldera Gas Natural 

oració pròpia 
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3.2.2 SEGUIMENT D'INTENSITAT D'ÚS 

  Gràfic 6. Gràfic d'alumnes per hores 

Mitjançant el seguiment d'intensitat d'ús establirem el grau d'ocupació de les diferents zones del 

centre a partir de la distribució de persones per dia i hora.

Els horaris són: 

- Infanti i Primària: de Dilluns a Divendres de 9:00 a 13:00 i 15:00 a 17:00

- Secundària i Batxillerat: de Dilluns a Dimecres de 8 a 13:30 i 15:00 a 17:00 

                                             Dijous i Divendres de 8 a 14:15

Al centre educatiu Mare de Déu de l'Assumpció s'imparteixen classes des de Infantil, passant per 

primària i secundària, fins a batxillerat. Aquest cursos, juntament al tractar

classes són presencials i obligatòries, fan que la intensitat d'ús de l'ed

hores lectives tenint excepcions tant a primera hora del matí amb el servei bressol com amb el 

servei de menjador del migdia o les activitats extraescolars de la tarda.

Degut a això es poden diferenciar per zones 

- Zones d'aules: aquestes tenen un ocupació elevada, constant durant tots els

 Són aquelles aules on es reben les assignatures comuns

- Zones comuns: aquí es manté també una ocupació constant però

 que duren els canvis de classe, els descansos i l'entrada i sortida del centre.

- Zones de despatxos i sales de reunió: tenen un ús esporàdic i estan només utilitzades per la 

 persona que està a càrrec d'aquell despatx durant les hor

- Zones de pati: tenen un ús constant a les hores de pati (d'11:00

resta d'hores només està utilitat per les classes d'educació física que siguin impartides a l'exterior 

o les activitats extraescolars de la tarda programades pel centre.
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Mitjançant el seguiment d'intensitat d'ús establirem el grau d'ocupació de les diferents zones del 

centre a partir de la distribució de persones per dia i hora. 

Infanti i Primària: de Dilluns a Divendres de 9:00 a 13:00 i 15:00 a 17:00 

Secundària i Batxillerat: de Dilluns a Dimecres de 8 a 13:30 i 15:00 a 17:00  

Dijous i Divendres de 8 a 14:15 

u Mare de Déu de l'Assumpció s'imparteixen classes des de Infantil, passant per 

primària i secundària, fins a batxillerat. Aquest cursos, juntament al tractar-se d'una escola on les 

classes són presencials i obligatòries, fan que la intensitat d'ús de l'edifici sigui màxima durant les 

hores lectives tenint excepcions tant a primera hora del matí amb el servei bressol com amb el 

servei de menjador del migdia o les activitats extraescolars de la tarda. 

Degut a això es poden diferenciar per zones segons l'ús que tingui: 

Zones d'aules: aquestes tenen un ocupació elevada, constant durant tots els dies de la setmana. 

Són aquelles aules on es reben les assignatures comuns de cada classe. 

Zones comuns: aquí es manté també una ocupació constant però només durant els cinc minuts 

que duren els canvis de classe, els descansos i l'entrada i sortida del centre.  

Zones de despatxos i sales de reunió: tenen un ús esporàdic i estan només utilitzades per la 

persona que està a càrrec d'aquell despatx durant les hores que no exerceix docència. 

Zones de pati: tenen un ús constant a les hores de pati (d'11:00-11:30 h i d'11:30 a 12:00). La 

resta d'hores només està utilitat per les classes d'educació física que siguin impartides a l'exterior 

lars de la tarda programades pel centre. 
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Mitjançant el seguiment d'intensitat d'ús establirem el grau d'ocupació de les diferents zones del 

u Mare de Déu de l'Assumpció s'imparteixen classes des de Infantil, passant per 

se d'una escola on les 

ifici sigui màxima durant les 

hores lectives tenint excepcions tant a primera hora del matí amb el servei bressol com amb el 

dies de la setmana. 

t els cinc minuts 

Zones de despatxos i sales de reunió: tenen un ús esporàdic i estan només utilitzades per la  

11:30 h i d'11:30 a 12:00). La 

resta d'hores només està utilitat per les classes d'educació física que siguin impartides a l'exterior 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres



Rehabilitació energètica al centre educatiu Mare de Déu de l'Assumpció a Badalona (Barcelona) 
 

21 

- Zones sense ús: engloben aquells espais que no compten amb un ús previst i simplement no 

s'utilitzen o estan inhabilitats. Són majoritàriament sales en que s'emmagatzema mobiliari o 

material escolar o esportiu. 

3.2.3 SEGUIMENT DE LA GESTIÓ I EL CONFORT 

Pel que fa al seguiment de la gestió, en el cas del col·legi Mare de Déu de l'Assumpció l'única 

gestió controlable que es realitza és l'horari d'utilització de la calefacció durant els mesos d'hivern, 

que són els següents: 

Matí: de 7:00 a 11:30 o 12:00 h 

L'altre factor de gestió que es podria portar a terme a l'edifici és la il· luminació a les aules, però 

aquesta depèn dels professors a títol individual i no del conserge. Cal esmentar que la il· luminació 

dels espais comuns (passadissos) s'utilitza quasi tot el dia degut a la seva llargària. Aquesta fa que 

encara que entri llum natural tant pel començament com pel final del passadís, no sigui suficient 

per il· luminar tota la zona central. 

Pel que fa al seguiment del confort, després d'avaluar amb inspeccions oculars i amb opinions 

dels usuaris, es pot afirmar que el fet de que la calefacció disposi d'un únic circuit per alimentar 

totes les zones és un gran inconvenient a l'hora d'establir una temperatura de confort, ja que fa que 

a les zones que donen al pati (nord), s'hagin d'abrigar una mica i a la zona que dóna al carrer (Sud-

Est i Sud-Oest) han d'obrir les finestres en certs moments o anar en màniga curta. Això té com a 

explicació l'orientació de les zones. 

És molt important remarcar la funció que realitza la vegetació del propi carrer a la façana 

orientada a Sud-Est ja que es tracta d'arbres de fulla caduca, les quals a l'hivern deixen passar la 

llum solar i, per tant, afavoreixen l'entrada de calor i a l'estiu, gràcies a que tornen a tenir fulles, 

eviten gran part de la incidència solar. 
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4 FASE 2: AVALUACIÓ 

4.1 ANÀLISI DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 A continuació, valoraré el nivell d'eficiència energètica del nostre edifici en el seu estat actual mitjançant les 

dades de demanda tèrmica, calculades mitjançant el programa LIDER-CALENER, i demanda lumínica, calculades 

mitjançant el programa DIALux. 

4.1.1 DEMANDA TÈRMICA 

Per mesurar la demanda tèrmica ens disposem a valorar quins són els guanys i pèrdues a través 

de la pell del nostre edifici objecte com a conseqüència directa de les seves composicions 

constructives, l'orientació o el clima de la zona. Aquestes dades han estat adjuntades dins de 

l'apartat 2.3.1 Emplaçament geogràfic i climatològic i 3.1.2 Construcció. 

Utilitzarem l'eina informàtica LIDER per obtenir aquestes dades. El fet d'utilitzar LIDER es deu 

a que és una aplicació que examina si un edifici compleix amb la Limitació de la demanda tèrmica 

exposada al CTE DB HE-1. La forma amb la que es calcula i es comprova si compleix o no és 

comparar el nostre edifici objecte amb un edifici de referència que sí està adaptat a la normativa. 

D'aquesta manera si el nostre edifici exposa unes dades inferiors a les estimades de l'edifici de 

referència estarem complint la normativa. 

A fi de quantificar aquestes pèrdues i guanys energètics el programa treballa a partir de les 

transmitàncies tèrmiques de la pell de l'edifici, la possibilitat de patir condensacions en superfície o 

intersticials i les pèrdues energètiques per infiltracions d'aire dins del centre educatiu a estudiar. 

Mitjançant les característiques a tenir en compte esmentades al paràgraf anterior, el programa 

avalua la demanda de calefacció i refrigeració necessària per garantir unes condicions de confort 

òptimes i les compara amb la demanda de l'edifici de referència. 

Abans de obtenir els resultats que ens ofereix el programa LIDER, exposo mitjançant una taula 

les dades de transmitància tèrmica màxima (Umàx) de la pell actual de l'edifici objecte i les comparo 

amb les dades de transmitància tèrmica límit (Ulim) exposades pel CTE DB HE-1. 

 U màx. (W/m2K) U límit (CTE 2006) 

(W/m2K) 

U límit (CTE 2013) 

(W/m2K) 

Tancament exterior de façana 1,75 0,95 0,75 

Coberta plana 1,15 0,53 0,50 

Sostre en contacte amb terreny 1,46 0,95 0,75 

Sostre entre plantes 1,33 1 0,95 

Taula 1. Transmitàncies màximes i límits. Font: Elaboració pròpia 
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Tal i com es pot comprovar a la taula, cap de les transmitàncies tèrmiques del nostre edifici 

compleixen amb la normativa del CTE DB HE-1.  

El fet de que els tancaments exteriors (Tancament exterior de façana i Coberta plana) tinguin un 

valor de transmitància tan superior a la normativa és un gran inconvenient a l'hora de buscar una 

eficiència energètica de l'edifici ja que aquests tancaments són els que suposen una major part de la 

construcció i els encarregats d'aïllar l'espai exterior amb els espais habitables. 

Una vegada hem estudiat els valors de transmitància límits per l'envolupant del nostre edifici, és 

hora d'analitzar el comportament dels components que conformen les obertures del centre. Com ja 

he comentat en diverses ocasions anteriorment, el col·legi va efectuar una gran reforma pel que fa a 

aquests components i va substituir les antigues finestres de fusta, que no garantien uns mínims de 

confort tèrmic i acústic, per unes finestres d'alumini amb doble vidre sense trencament de pont 

tèrmic. 

A continuació, exposo mitjançant una altra taula la comparativa entre la transmitància tèrmica 

de les finestres actuals amb els valor de referència del CTE. 

 

 U màx. 

W/m2K 

U límit (CTE 2006) 

W/m2K 

U límit (CTE 2013) 

W/m2K 

Finestra amb marc d'alumini 
(10%) i doble vidre (90%) 

2,92 4,4 3,10 

Taula 2. Transmitàncies màximes i límits de les obertures. Font: Elaboració pròpia 

Com podem observar, els valors de transmitància tèrmica de les finestres del nostre centre 

educatiu després de la reforma aplicada compleixen amb la normativa CTE. 

 

No solament les dades de transmitància són importants per a realitzar el càlcul. També són 

importants les tipologies de clima i la orientació, per tant: 

- Defineixo que el centre educatiu Mare de Déu de l'Assumpció es troba a la zona climàtica de 

Barcelona definida com a C2. 

 

  

 

 

 

Taula 3. Zones climàtiques per capitals de província. Font: CTE DB HE-1 

- Els valors límits de transmitància tèrmica U (W/m2K) venen designats per la zona climàtica, és 

a dir, la zona C2 prèviament descrita i que venen detallats a la Taula 2.1 "Transmitància tèrmica 

màxima de tancaments i particions interiors de la envolupant tèrmica" pertanyent al document CTE 

DB HE-1 (Taula 4. Transmitància tèrmica màxima de l'envolupant. Zona C Barcelona). 

La transmitància ve definida per la fórmula següent:  

U = 1/Rt   

Rt és la resistència tèrmica total del component constructiu (m2K/W) sent: 

Rt = Rse + R1 + ... + Rsi + Rn 

A la vegada, R = e/λ on e és l'espessor del material y λ la conductivitat tèrmica del mateix. 

 
    Taula 4. Transmitància tèrmica màxima de l'envolupant. Zona C Barcelona. Font: CTE DB HE-1 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5. Transmitància tèrmica màxima de l'envolupant. Zona C Barcelona. Font: CTE DB HE-1 2013 
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Una vegada tenim les dades de les transmitàncies, tant de l'envolupant com de les obertures i la 

informació de les zones climàtiques introduïm totes aquestes en el programa informàtic LIDER per 

observar si el nostre edifici objecte compleix amb la normativa obtenint els següents resultats: 

 
      Figura 12. Resultats LIDER. Font: LIDER. 

 Tal i com es veu a la imatge, el resultat és que no compleix amb l'establert a la normativa. 

Segons aquests resultats, el nostre edifici demanda un 4,9% més pel que fa a la calefacció i 

demanda un 11,7% menys de refrigeració. La calefacció representaria un 77,4% de tot el consum 

energètic i la refrigeració un 22,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 13. Façana Sud-Est (Al carrer). Font: LIDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14. Façana Sud-Oest (Al carrer).  Font: LIDER. 

 

 

 

 

  

 

 

 Figura 15. Façana Nord-Oest (Al pati). Font: LIDER. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Figura 16. Façana Nord-Est (Al pati). Font: LIDER. 
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A continuació, després d'haver comprovat si el nostre edifici complia amb la normativa CTE 

DB HE-1, farem l'estudi de certificació energètica del centre. Per a realitzar aquesta part utilitzaré 

una aplicació informàtica anomenada CALENER dissenyada per aquesta finalitat i ideal per a 

edificis del sector terciari com aquest. La diferència principal entre el LIDER i el CALENER és 

que el CALENER també avalua els sistemes energètics com la calefacció, il· luminació i tot tipus 

d'instal·lacions. No haurem de crear cap model nou ja que amb el projecte realitzat al LIDER, per 

l'apartat anterior i afegint les dades necessàries abans descrites, podrem realitzar aquesta 

certificació amb els resultats següents: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 17. Resultats CALENER. Font: CALENER. 

Segons els resultats dels càlculs de la demanda energètica de forma anual (que és com calcula el 

CALENER VYP) dóna uns resultats de: 

Calefacció: 156.513,4 kWh/any 

Refrigeració: 50.344,3 kWh/any 

Aquestes dades haurien de ser els consums teòrics del nostre edifici, és a dir, si comparem 

aquestes dades amb els consums reals, sabrem quin tipus de rendiment tèrmic tenim. Un rendiment 

del 100% indicaria que s'està consumint exactament el que l'edifici necessita per a la climatització, 

però al tenir la calefacció per radiadors sempre es perd una part de l'energia en la mateixa caldera i 

la distribució de l'aigua calenta per zones no condicionades. 

 

 Consum Teòric Consum Real 
(2012)* 

Rendiment 

Calefacció 156.513,4 kWh 157.611 kWh 101% 

 *El consum real està detallat més endavant al punt 4.3 Anàlisi de consum 

Taula 6. Taula de rendiment energètic entre consums teòrics i consums reals. Font: Elaboració Pròpia 

 

Com podem apreciar a les dades anteriors, un 101% de rendiment significa que es consumeix un 

1% més del que l'edifici necessita. 

Pel que fa a la refrigeració, simplement té un rendiment "0" perquè la seva demanda és de 

49.993,4 kWh/any però no té cap aparell destinat a aquest ús. 

 

4.1.2 DEMANDA LUMÍNICA 

Després d'estudiar la demanda tèrmica de l'edifici, aniré amb un altre aspecte no menys 

important pel que fa al consum energètic i a la factura econòmica i ecològica d'un centre educatiu 

com és la demanda lumínica. 

Escolliré les aules del centre educatiu més representatives i que incorporin diferències les unes 

de les altres. Per aquest motiu, mitjançant el programa informàtic DIALux estudiaré aquestes 

tipologies d'aules: 

- Aula de classe amb 4 fluorescents 

- Aula de classe amb 6 fluorescents 

- Aula de classe amb 8 fluorescents 

- Biblioteca 

- Aula de tecnologia 

- Aula d'informàtica 

 

Mitjançant aquest estudi lumínic intentaré comprovar si es compleix en aquest centre educatiu 

amb la normativa del CTE DB HE-3. Ens servirà com a referència la taula 2.1 d'aquest document 

normatiu on s'estipula els valors d'eficiència energètica VEEI (W/m2/100 lux), els nivells 

d'il· luminació mitjana mantinguda (Em) en lux i els valors límit d'índex d'enlluernament (UGR) 

segons el que diu la Normativa UNE-EN 12464-1. 

No solament em centraré en si compleix la normativa sinó també en si garanteix un nivell 

d'il· luminació òptim per garantir un mínim de confort per l'usuari. 

Figura 18. Tipus de lluminàries del centre 
Font: Elaboració pròpia 
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   Taula 7. Valors límits d'eficiència energètica a la instal· lació. Font: CTE DB HE-3 (2013) 

 - Aula de classe amb 4 fluorescents: 

 

 

 

Taula 8. Comparació normativa amb resultats. Font: Elaboració pròpia 

Aquesta aula es tracta d'un espai on s'imparteixen les classes de forma habitual, durant tot 

l'horari lectiu i el seu sistema lumínic es composa per 4 fluorescents Philips TL-D Reflex 36W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure a la figura 19.1, a les taules centrals s'aconsegueixen els 240 lux fent que ni els 

valors més elevats arribin a satisfer els mínims de la normativa. Segons l'anàlisi amb el programa 

s'indica uns 167 lux com a Em d'aquesta aula estan molt per sota del valor de 300 lux. 

A les aules paral·leles i properes als finestrals aquesta manca de llum es pot veure corregida a 

causa de la gran llum natural que entra. També és cert que s'ha de preveure èpoques d'hivern o dies 

foscos a causa del mal temps on no es tindrà aquest suplement. 

- Aula de classe amb 6 fluorescents: 

 VEEI 
(W/m2/100 lux) 

Em 
(lux) 

UGR 

Normativa Aula ≤3,5 300 ≤19,0 

Aula de classe amb 
6 fluorescents 

2,32 261 Màx. 20 

Taula 9. Comparació normativa amb resultats. Font: Elaboració pròpia 

Aquesta aula es tracta d'un espai on s'imparteixen les classes de forma habitual, durant tot l'horari 

lectiu i el seu sistema lumínic es composa per 6 fluorescents Philips TL-D Reflex 36W. 

En aquest cas, l'orientació de les lluminàries no és correcta ja que no es troben en posició 

paral·lela a les finestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 VEEI 
(W/m2/100lux) 

Em 
(lux) 

UGR 

Normativa Aula ≤3,5 300 ≤19,0 

Aula de classe amb 
4 fluorescents 

1,99 167 Màx. 21 

 

Figura 19. Model en 3D de l'aula amb 4 fluorescents. Font: DIALux 

Figura 19.1 Model en 3D amb colors falsos de l'aula amb 4 fluorescents. Font: DIALux 

Figura 20. Model en 3D de l'aula de classe amb 6 fluorescents. Font:DIALux 
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En aquesta ocasió, gràcies a la imatge realitzada amb colors falsos podem comprovar com en 

una gran part de l'aula s'arriba o s'aproxima als 300 lux fent una il· luminació bastant constant. Al 

ser l'aula més petita que l'anterior i disposar de 6 fluorescents fa que l'orientació de les lluminàries 

sigui relativa encara que, com està demostrat, seria recomanable orientar aquestes en posició 

paral·lela a les finestres. 

 - Aula de classe amb 8 fluorescents: 

 VEEI 
(W/m2/100 lux) 

Em 
(lux) 

UGR 

Normativa Aula ≤3,5 300 ≤19,0 

Aula de classe amb 
8 fluorescents 

2,04 327 Màx. 22 

Taula 10. Comparació normativa amb resultats. Font: Elaboració pròpia 

Aquesta aula es tracta d'un espai on s'imparteixen les classes de forma habitual, durant tot 

l'horari lectiu i el seu sistema lumínic es composa per 8 fluorescents Philips TL-D Reflex 36W. 

En aquest cas, l'orientació de les lluminàries tampoc és correcta ja que no es troben en posició 

paral·lela a les finestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta ocasió, tant a les zones centrals de l'aula com gairebé a la seva totalitat arriba amb 

claredat als 300 lux requerits, com a mitjana es queda en 327 lux que és la millor dada pel que fa a 

les aules de classe normals. Això és degut a que el tamany de les aules és similar a les anteriors i 

compta amb 8 fluorescents. Potser si la orientació de les lluminàries sigués la correcta seria 

suficient amb unes lluminàries de menor potència o un menor nombre de lluminàries per complir 

amb la normativa. Com sempre, aquestes dades estan analitzades sense llum natural per simular les 

condicions més desfavorables. 

- Biblioteca: 

 VEEI 
(W/m2/100 lux) 

Em 
(lux) 

UGR 

Normativa 
Biblioteca 

≤5,0 500 ≤19,0 

Biblioteca 2,61 533 Màx. 20 

Taula 11. Comparació normativa amb resultats. Font: Elaboració pròpia 

A continuació analitzarem la biblioteca del centre educatiu. Aquest espai no és un espai gaire 

utilitzat ja que el seu ús principal són unes classes extraescolars que es realitzen alguns dies a la 

setmana, és a dir, no s'imparteixen classes durant l'horari lectiu i no és un lloc on els alumnes passin 

moltes hores buscant llibres o altra informació de valor. 

Durant la visita que vaig realitzar si que crida l'atenció la gran quantitat de lluminàries que 

trobem il· luminant tot l'espai. Ara, veurem si això és suficient o no. 

 

 

 

 

Figura 20.1. Model en 3D amb colors falsos de l'aula de classe amb 8 fluorescents. Font: DIALux 

Figura 21. Model en 3D de l'aula de classe amb 8 fluorescents. Font:DIALux 

Figura 21.1. Model en 3Damb colors falsos de l'aula de classe amb 8 fluorescents. Font: DIALux 
 

Figura 22. Model en 3D de la Biblioteca. Font:DIALux 
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Després d'analitzar els resultats observem, a la zona que ens interessa i que afecta a la taula 

d'estudi, com sí que compleix amb els 500 lux requerits per aquest espai en concret, fins i tot arriba 

als 600 lux. 

D'aquesta manera es confirma que la Em sigui de 533 lux fent que sigui un espai vàlid ja que 

s'arriba als valors mínims sense problemes. 

 

- Aula de tecnologia: 

 VEEI 
(W/m2/100 lux) 

Em 
(lux) 

UGR 

Normativa 
Laboratori 

≤3,5 500 ≤19,0 

Aula de tecnologia 
(Laboratori) 

2,74 477 Màx. 20 

Taula 12. Comparació normativa amb resultats. Font: Elaboració pròpia 

A l'aula de tecnologia es realitzen els treballs d'aquesta assignatura desenvolupant coneixements 

pràctics tant pel que fa a la mecànica o a la tecnologia dels sistemes. 

Per aquest motiu, és important una bona il· luminació a la superfície de treball alhora de treballar 

amb claredat i eficiència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem observar, a gairebé tota la superfície de treball s'arriba amb claredat als 500 lux 

arribant en algunes zones a superar els 600 segons l'anàlisi del DIALux. 

Per tant, aquest espai compleix amb els requeriments per garantir el confort dels alumnes. 

 

- Aula d'informàtica: 

 VEEI 
(W/m2/100 lux) 

Em 
(lux) 

UGR 

Normativa 
Informàtica 

≤3,5 300 ≤19,0 

Aula d'informàtica 
(Laboratori) 

2,33 143 Màx. 19 

Taula 13. Comparació normativa amb resultats. Font: Elaboració pròpia 

En aquest espai, degut a la gran quantitat de pantalles d'ordinador que hi ha és important garantir 

una correcta il· luminació. Una de les coses més a tenir en compte és el reflex que ocasionen els 

finestrals sobre les pantalles i és per això la conveniència de situar les pantalles de forma oposada a 

les finestres sobretot en les primeres línies. Mitjançant les visites que he realitzat al centre he pogut 

comprovar que això es respecta i no ocasiona cap problema en aquest sentit. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Model en 3D de l'aula de tecnologia. Font:DIALux  
 

Figura 23.1. Model en 3Damb colors falsos de l'aula de tecnologia. Font: DIALux 
 

Figura 24. Model en 3D de l'aula d'informàtica. Font:DIALux  
 

Figura 22.1. Model en 3Damb colors falsos de la Biblioteca. Font: DIALux 
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Segons l'anàlisi de l'aula d'informàtica, es pot veure com gairebé s'arriba a 160 lux quan aquest 

espai requereix 300 lux fent que la il· luminació sigui insuficient. 

4.2 ANÀLISI DE FUNCIONAMENT 

L'objectiu d'aquest apartat és determinar i analitzar, no solament subjectat a dades tècniques, la 

utilització dels sistemes i comprovar si el seu ús i gestió s'adequa a les necessitats del centre. 

4.2.1 GESTIÓ I MANTENIMENT DEL CENTRE 

Com s'ha exposat anteriorment al punt "3.2.3 Seguiment de la gestió i el confort" el centre 

educatiu Mare de Déu de l'Assumpció no disposa de sistemes automàtics de regulació de la 

gestió del centre pel que fa a consums. 

En els dos grans focus de consum del centre, com pot ser la calefacció i la il· luminació, 

existeix la deficiència de que l'activació o desactivació d'aquests corresponen a persones 

treballadores del centre sense cap càrrec específic en aquest sentit. 

La calefacció depèn de les persones que fan les funcions de conserge i que s'encarreguen 

d'activar la calefacció a les 7 h del matí i desactivar-la aproximadament a les 11:30 h o 

12:00h aprofitant la tornada del pati i l'aportació de calor mitjançant la gran quantitat 

d'alumnes que realitzen activitat física durant les hores d'esbarjo. Aquestes persones 

encarregades de la consergeria, a més, s'encarreguen d'avaluar a títol individual si les 

condicions particulars d'un dia més fred o més calorós permeten activar o desactivar el 

sistema de calefacció a una hora o altra per intentar garantir el confort dels usuaris del centre. 

La il· luminació, per altra banda, tampoc compta amb sistemes de detecció de presència o 

llum natural en passadissos o banys que ajudarien molt a reduir el consum no necessari. Pel 

que fa a l'interior de les aules la decisió d'encendre o apagar les llums parteix del professorat 

a títol individual sense tenir establerts uns criteris en comú. També és cert que els circuits 

d'encesa de la classe, i algunes orientacions, no permeten al professorat aprofitar les 

condicions de llum natural provinent de la gran quantitat de finestrals que hi ha a cada aula. 

Les aules d'informàtica tenen com a problema comú la poca atenció en apagar les pantalles 

dels ordinadors quan es deixen de fer servir. Encara que tota la instal·lació elèctrica es troba 

en bones condicions i actualitzada, no compta amb un sistema que faciliti que des d'un únic 

punt proper a la porta de sortida es pugui regular això tallant per complet el subministrament 

elèctric i col·laborant en reduir el consum innecessari que es produeix tarda rere tarda després 

de finalitzar l'horari lectiu. 

Pel que fa al manteniment, hi ha una persona que desenvolupa aquestes funcions però 

només s'encarrega d'un manteniment correctiu o substitutiu i no d'un més preventiu. Seria 

recomanable un manteniment preventiu més elevat pel que fa als sistemes d'il· luminació, com 

per exemple la neteja de les lluminàries. 

4.2.2 PARÀMETRES DE CONFORT 

Per analitzar els paràmetres de confort de les aules del centre educatiu, hem utilitzat els 

aparells i software TESTO. Gràcies al fet de disposar de tres d'aquests aparells vaig poder fer 

un informe comparant les temperatures exteriors i interiors. L'aparell "TESTO 1" va ser 

instal·lat a l'exterior i els aparells "TESTO 4" i "TESTO 5" van ser instal·lats a les aules de 2n 

de Batxillerat C i 2n de Batxillerat A respectivament. El motiu d'escollir aquestes aules és 

degut a que 2n de Batxillerat C dóna al carrer (Sud-Est) i 2n de Batxillerat A dóna al pati 

(Nord-Oest) o el que és el mateix, un rep Sol durant tot el dia i l'altra no. D'aquesta manera 

podré analitzar una reivindicació dels propis usuaris que determinen que existeix una gran 

diferència en les condicions climàtiques entre aquestes dues cares del centre.  

Van estar en funcionament des del dijous 10 d'Octubre fins el dijous 17 d'Octubre intentant 

complir el cicle d'una setmana i situant-los en aules on s'imparteixen els mateixos cursos fent 

que els alumnes realitzessin les mateixes activitats. 

                               
 
                               Figura 25. Aparell i software TESTO. 
                Font: www.testo.es        
 

Figura 24.1. Model en 3D amb colors falsos de l'aula de tecnologia. Font: DIALux 
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     Gràfic 7. Resultat de les dades analitzades per l'aparell TESTO 1 
 

 
 
 

 

 

 

A partir de les dades obtingudes és pot apreciar com aquells dies la temperatura ambient va tenir 

un comportament bastant regular sent els primers dies més freds que la resta de setmana. Com es 

pot apreciar, entre màxims i mínims, les variacions de temperatura i humitat durant els dies han 

sigut significatius al tractar-se només d'una setmana.  

 

    Gràfic 8. Resultat de les dades analitzades per l'aparell TESTO 4 

 

 

 

Taula 15. Resum de resultats de l'aparell TESTO 4. Font: Elaboració Pròpia 

 

Gràfic 9. Resultat de les dades analitzades per l'aparell TESTO 5 

 

 

 

Taula 16. Resum de resultats de l'aparell TESTO 5. Font: Elaboració Pròpia 

Si analitzem el comportament de les aules interiors segons els aparells TESTO 4 i TESTO 5, 

podrem apreciar com pel que fa a temperatura no existeixen gairebé diferències pel que fa a 

mínimes, màximes i promig.  

En canvi, si deixem de banda aquestes dades basades en màxims, mínims i promitjos que a 

vegades enmascaren la realitat, i comparem els dies més freds i els dies més càlids per separat 

potser trobarem dades més significatives. 

Els més freds van ser  els dies 12 i 13 d'Octubre i els dies més càlids segons les dades 

recollides van ser el 16 i 17 d'Octubre. Si agafem com a hora de referència les 17:00h de 

cadascun d'aquests dies podrem comparar les seves dades i extreure millors conclusions. 
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 Mínim Màxim Promig 

Humitat (%) 39,9 75,1 60,6 

Temperatura (ºC) 13,3 29,1 19,6 

Taula 14. Resum de resultats de l'aparell TESTO 1. Font: Elaboració Pròpia 

 Mínim Màxim Promig 

Humitat (%) 43,8 70,2 56,7 

Temperatura (ºC) 21,6 24,9 22,9 

 Mínim Màxim Promig 

Humitat (%) 39 67,2 51,9 

Temperatura (ºC) 20,9 24,8 22,4 
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 12 d'Octubre (17:00 h) 13 d'Octubre (17:00 h) 

Testo 4 22,1 ºC 21,7 ºC 

Testo 5 21,6 ºC 21,2 ºC 

Taula 17. Resum de resultats de temperatura en els dies més freds de l'anàlisi. Font: Elaboració pròpia 

Com es pot apreciar, el comportament tèrmic en els dies més freds de l'interior de l'aula 

manté una diferència quasi constant d'uns 0,5 ºC entre les aules orientades a Sud-Est (Testo 4) i 

Nord-Oest (Testo 5). 

 16 d'Octubre (17:00 h) 17 d'Octubre (17:00 h) 

Testo 4 24,4 ºC 24,7 ºC 

Testo 5 23,6 ºC 24,1 ºC 

Taula 18. Resum de resultats de temperatura en els dies més càlids de l'anàlisi. Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas, es pot veure una major diferència tèrmica depenent de l'orientació de les aules. 

La diferència arriba inclús als 0,8ºC, com en el cas del dia 16 d'Octubre, o als 0,6ºC el dia 17 

d'Octubre. 

Tenint en compte aquests resultats es pot assegurar que els tancaments exteriors del centre 

educatiu responen millor, pel que fa a aïllament, en condicions fredes ja que pal·lien la diferent 

orientació fent que sigui menor la diferència tèrmica que en els dies de més calor. 

Aquest fet fa replantejar la opció de zoonificar el circuit de calefacció per dotar d'un major 

confort tèrmic als diferents espais de l'escola. 

Altre dels aspectes importants i on s'han observat variacions és en els % d'humitat. Segons 

les dades d'humitat es poden apreciar dades significatives ja que, tant pel que fa a mínims, 

màxims i promitjos, existeix una diferència constant d'aproximadament un 5%. Però com he 

exposat anterioriment, a vegades, les dades obtingudes de mínims, màxims o promtitjos 

enmascaren les xifres i no ens permet afrontar el problema a fons. Degut a això, analitzarem al 

igual que em fet amb la temperatura, els dies més freds i més càlids per separat.   

 

 12 d'Octubre (17:00 h) 13 d'Octubre (17:00 h) 

Testo 4 47,4 % 52,2% 

Testo 5 42,5 % 47,3 % 

Taula 19. Resum de resultats d'humitat en els dies més freds de l'anàlisi. Font: Elaboració pròpia 

 16 d'Octubre (17:00 h) 17 d'Octubre (17:00 h) 

Testo 4 63,8 % 65 % 

Testo 5 61,6 % 62,5 % 

Taula 20. Resum de resultats d'humitat en els dies més càlids de l'anàlisi. Font: Elaboració pròpia 

Segons les taules esmentades anteriorment, queda patent la diferència en el registre d'humitat 

segons els dies siguin més freds o més càlids arribant a una variació entre el 15-20%. 

A diferència de l'anàlisi al que han sigut sotmeses les dades pel que feia a la temperatura, en 

aquest cas es pot afirmar que els tancaments exteriors actuen amb més efectivitat durant les 

temporades de dies càlids enfront els dies més freds. Afirmo aquest fet degut a que la diferència 

entre les distintes aules, i les seves respectives orientacions, són menors en èpoques càlides (2-

3%) que en èpoques fredes (5%). 

Es pot afirmar que existeix un diferent comportament tant tèrmic com d'humetat en les 

diferentes aules segons la seva orientació i equipant el mateix tipus de tancament exterior en 

totes les seves cares. 

Potser, aquest fet és el que aconsegueix que els usuaris tinguin aquesta opinió pel que fa a 

diferència tèrmica entre aules deixant de banda que cada persona té una percepció diferent 

d'aquestes sensacions. Si el sistema de calefacció, juntament amb una correcta ventilació, pogués 

compensar aquestes diferències es podria millorar notablement el confort dels usuaris a més de 

reduir possibles consums innecessaris.  

4.3 ANÀLISI DELS CONSUMS 

En aquesta etapa analitzarem els consums de l'edifici pel que fa als serveis d'electricitat, gas i 

aigua. Aquesta informació està extreta de les factures facilitades pel departament d'administració 

del centre educatiu. 

4.3.1 ELECTRICITAT 

El cas de la meva escola d'estudi, compta amb un únic comptador d'electricitat amb una 

potència contractada de 50 kW. El consum elèctric és aproximadament d'uns 67.000 kWh 

anuals i està dedicat bàsicament a la il· luminació de l'edifici i a l'alimentació d'ordinadors i 

altres equipaments. 

A continuació presento el consum d'electricitat dels últims 5 anys, per mesos: 
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Gràfic 10. Dades de consum d'electricitat dels últims 5 anys. Font: Elaboració pròpia 

 

Gràfic 11. Gràfica lineal del consum d'electricitat dels últims 5 anys. Font: Elaboració pròpia 

Mitjançant la visió d'aquestes dues gràfiques, en forma superposada i lineal, podem observar 

més fàcilment les dades presentades. Es pot observar un comportament bastant constant al llarg 

dels últims 5 anys en quant al consum d'electricitat amb excepcions a l'Agost de 2009, on va 

marcar una xifra superior a l'habitual en aquestes dates presentant un comportament anormal, i 

al Desembre de 2012, registrant uns consums molt inferiors als anys anteriors molt significatius. 

Una vegada tenim les dades ben estudiades es pot afirmar que, en general, si analitzem el 

consum al llarg de l'any comprovem una disminució considerable durant els mesos d'estiu, com 

era d'esperar, ja que encara que semblin una mica elevats, té com a explicació que durant el mes 

de Juny i Juliol es realitzen activitats d'esplai, sense comptar que fins a l'any 2012 (inclòs) hi 

vivien monges de la congregació del centre educatiu durant tot l'any i de forma continuada. La 

desmesurada dada d'Agost de 2009 té com a explicació que es tracta d'una factura conjunta dels 

mesos de Juliol i Agost degut a un canvi de companyia realitzat durant l'estiu. Aquesta 

apreciació es recolza en que durant la resta d'estius següents el consum ha tornat a ser l'habitual. 

Al contrari que a l'estiu, els consums a l'hivern s'eleven de forma important degut, 

possiblement, a que es fa fosc més aviat a la tarda i a que el clima és pitjor.  

4.3.2 GAS 

Pel que fa al gas, tenim també un únic comptador, ja que com hem descrit anteriorment 

disposem d'un únic circuit. Aquest comptador, comptabilitza un consum anual de 157.611 

kWh al 2012.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 12. Dades de consum de gas dels últims 5 anys. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 13. Gràfica Lineal del consum de gas dels últims 5 anys. Font: Elaboració pròpia 
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Com es pot comprovar al gràfic, les dades de consum es corresponen a la lògica del clima, ja 

que durant les èpoques d'estiu el consum de gas es veu únicament limitat al consum mínim que 

realitza la cuina del servei de menjador i els habitatges on vivien les monges tal i com he 

detallat anteriorment. En canvi, durant les èpoques d'hivern, es pot comprovar un comportament 

similar al llarg dels 5 anys a excepció de l'hivern de 2010-11 on, al Desembre de 2010, ens 

trobem amb un descens significatiu del consum en comparació amb els anteriors.  

Per tant, en una visió general del consum de gas no trobem cap consum anòmal que evidencii 

una mala gestió d'aquesta energia. 

4.3.3 AIGUA 

Amb respecte al servei d'aigua, comptem amb un únic comptador d'aigua amb un cabal 

contractat de 6,30 m3/h. 

He pogut recollir les dades de consum des de Novembre de 2010 fins a l'Octubre de 2013 i 

les presento a continuació: 

 
  Gràfic 14. Dades de consum d'aigua dels últims 3 anys. Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 15. Gràfic Lineal de consum d'aigua dels últims 3 anys. Font: Elaboració pròpia 

Tal i com es recull en aquestes dades, sembla que el centre escolar ha fet un gran esforç en 

reduir les despeses d'aigua i els seus consums. 

Per sostenir aquesta conclusió em baso en que a l'any 2011 el consum d'aigua registrat a 

l'escola va ser de 1891 m3 mentre que a l'any 2013 el consum disminueix fins als 1142 m3 

representant una disminució del 39,6 %. 

4.3.4 AFECTACIÓ DE LES REFORMES EN EL CONSUM 

Aquest apartat del treball vol analitzar el comportament de l'edifici després d'haver 

realitzat el centre educatiu una ambiciosa reforma pel que fa al canvi de finestres i veure si 

veritablement ha servit per disminuir el consum de gas, ja que aquest és el que alimenta el 

sistema de calefacció de l'escola. 

Per comprovar aquest fet, extraurem les dades anuals de consum de gas i juntament amb la 

informació que conec de les dates de la reforma esmentats anteriorment (van començar al 

2005 i va finalitzar al 2010). 

 

  
    Gràfic 16. Dades de consum de gas anual dels últims 5 anys. Font: Elaboració pròpia 

Les dades de consum de gas no es tracten de xifres predeterminades sinó que es troben molt 

influenciades per les condicions climàtiques de cada any. Per aquest motiu, per extreure les 

conclusions sobre l'afectació de les reformes en el consum, adjunto una taula amb les 

temperatures mitjanes, facilitades per Idescat (6), dels mesos de Desembre, Gener, Febrer i Març 

(que és on es concentra la majoria del consum de gas anual pel que fa a calefacció) de cada un 

d'aquests anys per comprovar si estan relacionades o no. 
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 Desembre a Març 

Temperatura mitjana 2008 9,43 ºC 

Temperatura mitjana 2009 8,78 ºC 

Temperatura mitjana 2010 7,9 ºC 

Temperatura mitjana 2011 9,62 ºC 

Temperatura mitjana 2012 11,96 ºC 

Taula 21. Resum de temperatures mitjanes entre els períodes de Desembre i Març de forma anual. Font: Idescat (6) 

Com es pot observar, l'any 2010 és l'any més fred de tots els registrats en aquest projecte i 

coincideix amb un major consum de gas i un repunt important en una clara tendència a 

disminuir. Per tant, és possible atribuir aquest comportament a la situació climàtica d'aquell any. 

Dit això, em disposo a afirmar que: 

- Segons les xifres, exceptuant l'any 2010, observem una tendència en la disminució de 

consum de gas significativa. La davallada més pronunciada es produeix, precissament, al 2011 

després d'haver finalitzat el procés de substitució de finestres. 

- Si analitzem de forma estricta les xifres obtingudes observem una diferència de 75.041 

kWh entre el consum màxim registrat al 2008 i el consum mínim registrat al 2011. 

És a dir, segons la meva opinió i recolzat en les dades aportades, es pot determinar que la 

substitució de finestres realitzada al centre educatiu Mare de Déu de l'Assumpció ha sigut una 

mesura que ha contribuit en gran mesura, juntament amb altres, a una disminució del consum de 

gas tan significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 DESCRIPCIÓ DELS CONSUMS ENERGÈTICS I EMISSIONS ASSOCIADES 

DURANT ELS ÚLTIMS 5 ANYS. 

El fet d'escollir els últims 5 anys és degut a que és l'últim període del que disposem dades 

completes.  

 

 
     Gràfic 17. Dades de consum d'energia dels últims 5 anys. Font: Elaboració pròpia 

 

Després d'analitzar el consum energètic de l'edifici, és important conscienciar-se del que 

representen aquests números en quantitat de CO2 emesos a l'atmosfera: 

 

 

*Pel càlcul d'emissions s'ha quantificat el cost en emissions de CO2 per produir un kWh 

d'electricitat i de gas (0,000545 Ton/kWh d'electricitat i 0,0002 Ton/kWh de gas). 

      Gràfic 18. Dades d'emissions de CO2 dels últims 5 anys. Font: Elaboració pròpia 

S’han seleccionat els següents indicadors per valorar el nivell de consum de recursos i  emissions 

associades respecte a la intensitat d’us, al perfil d’ocupació, i a la superfície construïda de 

l’edifici:  
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• kWh/hora d’ús-any: relaciona el consum total de recursos energètics al llarg de l’any  amb 

les hores d’utilització de l’edifici.  

 

 
     Gràfic 19. Dades de consum de kWh per hores d'ús/any. Font: Elaboració pròpia 

 

• kg CO2/hora d’ús-any: relaciona els mateixos paràmetres d’utilització de l’edifici però  amb 

les emissions de CO2 associades al consum de recursos.  

 

 
Gràfic 20. Dades de d'emissions de CO2 per hores d'ús/any. Font: Elaboració pròpia 

 

 

• kWh/usuari-any: relaciona el consum total de recursos energètics amb la intensitat  

d’ocupació de l’edifici al llarg de l’any.  

 

 

*Tenint en compte que l'escola està completa any rere any amb una  aproximació de 1000 

alumnes, considerarem l'usuari teòric igual que l'usuari real. 

 Gràfic 21. Dades de consum de kWh per usuari/any. Font: Elaboració pròpia 

• kg CO2/usuari-any: relaciona les emissions associades de CO2 amb la intensitat  d’ocupació 

de l’edifici al llarg de l’any. 

 

 

*Tenint en compte que l'escola està completa any rere any amb una  aproximació de 1000 

alumnes, considerarem l'usuari teòric igual que  l'usuari real. 

 Gràfic 22. Dades d'emissions de CO2 d'usuari per any. Font: Elaboració pròpia 
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• kWh/m2-any: relaciona el consum total anual de recursos energètics amb la superfície 

construïda.  

 

 

   * Sup. construida 6439 m2 

Gràfic 23. Dades de consum de kWh per m2/any. Font: Elaboració pròpia 

• kgCO2/m2-any: relaciona les emissions associades de CO2 amb la superfície  construïda.  

 

 

* Sup. construida 6439 m2 

Gràfic 24. Dades de'emissions de CO2 per m2/any. Font: Elaboració pròpia 
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5 FASE 3: DIAGNOSI I LÍNIES D'ACTUACIÓ 

5.1 DIAGNOSI 

El reconeixement del comportament energètic de l’edifici i de les seves possibilitats de millora 

s’obté dels diagnòstics parcials de cadascun dels àmbits analitzats: l'envolupant constructiva, els 

sistemes energètics i la gestió i manteniment per part del centre i els seus usuaris. Aquesta diagnosi pot 

començar a definir les línies d’actuació amb què millorar l’eficiència energètica i el consum de 

recursos de l’edifici, sempre tenint en compte la seva viabilitat, tant tècnica, com econòmica i 

logística.  

Per tant, l’adequació i el grau de certesa de la diagnosi depenen directament de la qualitat de la 

informació recollida durant l’aixecament de dades i del rigor amb que s’ha fet l’avaluació dels 

resultats. Amb la diagnosi hem de ser capaços de detectar les diferents possibilitats de millora de 

cadascun dels àmbits d’actuació esmentats. 

A continuació, per tant, es detallaran alguns dels punts que considero que tenen marge de millora i 

faran possible la rehabilitació energètica d'aquest edifici amb l'objectiu de ser més eficient. 

A. Sobre l'envolupant: 

- Falta d'aïllament en els tancaments verticals exteriors 

Com he exposat anteriorment en el punt 3.1.2  CONSTRUCCIÓ, els tancaments verticals 

d'aquest edifici estan composats per fàbrica de maó en la seva cara més externa de 14 cm, una 

cambra d'aire sense ventilar de 10 cm i un envà a la part interior de 7 cm. Això significa que no 

posseeix una solució d'aïllament apropiada per garantir un comportament tèrmic correcte tal i com 

es pot comprovar a la Taula 1. Transmitàncies màximes i límits d'aquest treball obtenint uns valors 

de transmitància tèrmica molt superiors als permesos per la normativa. La causa d'aquesta falta 

d'aïllament és degut a l'època de construcció de l'edifici on no hi existia cap normativa reguladora 

en aquest aspecte i no era habitual aplicar aquest concepte a l'hora de construir. 

- Falta de suficient aïllament a la coberta plana 

Tal i com s'exposa a la Taula 1. Transmitàncies màximes i límits, les dades de transmitància 

tèrmica de la coberta plana són incompatibles amb els valors que aporta la normativa. Encara que 

disposen d'una petita capa d'aïllament, no és suficient per garantir un comportament tèrmic òptim. 

Hem de tenir en compte la gran quantitat de metres quadrats que suposa aquesta coberta plana (uns 

1722 m2) i, per tant, la seva gran incidència en la obtenció de bons resultats.  
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B. Sobre els sistemes: 

B.1 Gas (Calefacció) 

- Circuit de calefacció únic 

Només existeix un únic circuit de calefacció per tota l'escola. Això provoca, segons les 

enquestes realitzades a alguns usuaris i a les dades obtingudes pel nostre anàlisi amb software i 

aparells TESTO, que a la part que dóna al pati (Orientada a Nord-Oest) tinguin sensació de fred, 

mentre que a la part que dóna al carrer (Orientada a Sud-Oest/Sud-Est) percebin una sensació de 

major temperatura que arriba a ser incòmoda sobretot en els moments de canvis d'aula i la 

diferència tèrmica que hi ha entre aquestes. 

Aquesta deficiència provoca que no es pugui regular el sistema segons les necessitats de cada 

zona augmentant el consum en zones on no és necessari i no augmentant-lo en les zones on és 

necessària una major aplicació de calor. On més afecta aquest aspecte és en el confort tèrmic, el 

qual, és molt important per a assegurar un bon rendiment de l'alumnat. 

- Conductes de calefacció sense aïllar 

Existeix la possibilitat d'aïllar els conductes de la calefacció per tota l'escola, de radiador a 

radiador ja que així disminuiríem  la "fuga" de calor durant el seu recorregut i assegurem l'arribada 

d'aigua calenta a tots els radiadors. Aquesta sugerència és deguda a que molts metres de tub 

circulen per passadissos molt llargs i són probablement les zones més fredes de tota l'escola. 

D'aquesta manera donaríem més sentit a l'excel· lent aïllament dels conductes de calefacció que 

surten de la pròpia caldera. 

- Millora de la distribució de radiadors o distribució de la classe 

Segons he pogut observar en les inspeccions 

oculars realitzades, he observat com en moltes de 

les aules els radiadors estan tapats per mobiliari 

(armaris, taules, ordinadors...) anul·lant en gran 

mesura el seu poder calorífic i, en conseqüència, 

un menor confort tèrmic. Això és degut a una 

mala distribució de la classe pel que fa a la 

col·locació de mobiliari o realització d'activitats. 

B.2 Electricitat (Il· luminació) 

- Deficiència en il· luminació d'algunes aules 

Com s'adjunta a aquest projecte mitjançant les taules de l'apartat 4.1.2  DEMANDA LUMÍNICA,  

després de realitzar l'estudi a través del programa informàtic DIALux,  he observat que existeix un 

gran nombre d'aules amb una deficiència en il· luminació, en relació al flux lumínic emès, actuant en 

perjudici dels alumnes alhora d'estar a classe. Després d'haver-se demostrat en molts estudis que la 

qualitat lumínica influeix molt en el rendiment dels alumnes considero que és un aspecte 

fonamental. 

- Possible estalvi energètic i reducció d'emissions de CO2 

L'escola Mare de Déu de l'Assumpció està equipada amb fluorescents de 120 i 60 cm (120 cm 

per les aules i 60 cm per passadissos). Aquests fluorescents tenen 36 i 18 W cadascú 

respectivament. És cert que no es tracten de lluminàries amb gran consum de W però amb les 

últimes novetats tecnològiques crec que és possible millorar l'estalvi econòmic i l'estalvi energètic. 

A més, s'ha de tenir en compte que en moltes aules serà necessària aplicar una major il· luminació i, 

per tant, un major nombre de lluminàries o unes de major potència. Sens dubte, si es vol millorar 

aquest aspecte és importantíssim intentar que el sistema d'il· luminació sigui més eficient. 

- Orientació de lluminàries 

En algunes aules he trobat les lluminàries de forma perpendicular a la finestra i, a més a més, 

perpendicular al costat llarg de la classe i això resta poder d'aprofitament lumínic en les aules. 

Es pot trobar la informació gràfica a l'annex A3 on es pot observar mitjançant els plànols la 

orientació de lluminàries a cada aula. 

- Circuits d'encesa 

En la gran majoria d'aules de l'escola Mare de Déu de l'Assumpció, els circuits d'encesa no són 

els correctes. Amb el fet de no ser correctes vull dir que no s'encenen tenint en compte la 

il· luminació natural, sinó que s'encenen en dues parts: darrera i davant en comptes d'esquerra i 

dreta. Aquesta informació es pot observar a la informació gràfica adherida a aquest projecte 

mitjançant l'annex A3 on s'observen els plànols indicant el circuit d'encesa existent per a cada aula. 

 Figura 26. Exemple de radiador de l'escola. 
Font: Elaboració pròpia 
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- Excés d'il· luminació en passadissos i lavabos en relació amb el temps d'ús 

He observat durant les meves visites que els passadissos es 

trobaven encesos moltes vegades en horari de classe quan, se 

suposa, tots els alumnes i professors estan a classe. Això no tindria 

una gran importància si no fos pel gran nombre de passadissos i per 

la gran quantitat de metres que tenen. El mateix succeeix amb la 

il· luminació dels lavabos, els quals estan encesos sense que siguin 

utilitzats. A més, depenent de l'hora del dia que sigui, aquests espais 

poden estar il· luminats suficientment amb la pròpia llum natural. 

 

B.3 Aigua  

- Falta de dispositiu limitador en descàrregues de cisterna 

Les cisternes no disposen de l'opció d'expulsar mitja o tota la quantitat d'aigua emmagatzemada. 

Tenint en compte que els usuaris utilitzen els lavabos moltes vegades com a paperera, ens trobem 

amb el fet de que, com a dada anual, es pot considerar un punt al qual prestar atenció. 

C. Sobre la gestió: 

- Ordinadors en 'stand by' 

A l'igual que passava amb altres qüestions anteriors, en 

les visites oculars realitzades, trobava 3/4 parts, com a 

mínim, dels ordinadors en 'stand by' encara que a la sortida 

de l'aula està anunciat la importància d'apagar tots els 

sistemes. Això comporta un cost econòmic i energètic 

absurd. 

He decidit situar aquest punt del diagnosi a l'apartat de 

gestió (en comptes de l'apartat d'electricitat) degut a que 

considero que, encara que tecnològicament pot existir 

alguna solució, el fet de deixar els ordinadors en aquest estat és conseqüència de la deixadesa dels 

usuaris de l'edifici. 

- Falta de manteniment preventiu 

 Hi ha un excel·lent servei en quant al manteniment substitutiu, però no així amb el preventiu. 

Aquest fet afecta sobretot a la il· luminació ja que no tenen cap tipus de manteniment en quant a 

neteja de les lluminàries, entre altres coses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Il· luminació dels 
passadissos 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 28. Una de les sales d'informàtica del 
centre 
Font: Elaboració pròpia 
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6 FASE 4: PROPOSTES D'INTERVENCIÓ 

6.1 ANÀLISI DE LES POSSIBLES MESURES 

En aquesta nova fase del projecte analitzaré les possibles mesures de millora per al nostre edifici que 

s'engloben dins dels àmbits de l'envolupant, els sistemes i la gestió. 

Són "possibles mesures de millora" perquè encara no sabem si són actuacions rentables o de fàcil 

amortització i, per tant, són adequades per aplicar en aquest estudi. 

6.1.1 PROPOSTES SOBRE L'ENVOLUPANT 

- Farcit de la cambra d'aire de material aïllant  

Aprofitant que la composició dels tancaments 

exterior del col·legi disposen d'una cambra d'aire 

sense ventilació, tenint en compte que totes les 

façanes de l'edifici estan exposades a les condicions 

climàtiques exteriors, considero que aquesta seria una 

mesura òptima per a millorar el rendiment tèrmic. 

Les avantatges que presenta aquest sistema es que no es redueix la superfície útil de les aules o 

els espais en general (com passaria si instal·léssim plaques d'aïllament per l'interior) i no són 

necessàries grans obres per a la seva aplicació ja que, fins i tot, es pot realitzar la injecció del 

material aïllant des de l'exterior. El temps de realització d'aquesta feina també és molt més ràpid que 

altres propostes fent que augmenti la comoditat. 

És possible que el material aïllant, a més, sigui ecològic com pot ser suro o llana mineral 

SUPAFIL 034 (7). 

- Augment de l'aïllament en la coberta plana 

Degut als quasi 1700 m2 de coberta de que disposa el nostre edifici objecte d'estudi, crec que una 

millora de l'aïllament d'aquesta tindria efectes molt positius degut a la reducció de la transmitància 

tèrmica. 

Per aplicar aquesta solució seria necessari comprovar si l'estructura tindria capacitat portant 

suficient per suportar el pes d'aquesta solució. En aquest cas no seria necessari ja que l'estructura ha 

estat reforçada recentment davant una possible ampliació de l'escola amb una planta més a la part 

superior. 

Figura 29. Mostra de l'operació a realitzar a façana 
Font: Knauf Insulation 
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6.1.2 PROPOSTES SOBRE ELS SISTEMES 

- Sistema de calefacció per zones 

Degut als resultats emesos per l'anàlisi realitzat amb el software TESTO, considero apropiada 

una instal·lació de calefacció adaptada a cada zona per reduir consums innecessaris i per 

augmentar el confort de l'usuari. Una de les formes d'aconseguir-ho amb la instal·lació actual seria 

mitjançant la instal·lació de vàlvules termostàtiques a cada radiador. 

A continuació, en el següent apartat, s'estudiarà si és viable o no analitzant el cost per adaptar la 

instal·lació actual a aquests paràmetres o, si pel contrari, es necessita una instal·lació completament 

nova per aconseguir-ho. 

- Canvi a una caldera de biomassa  

La caldera actual del sistema de calefacció i ACS utilitza com a combustible gas natural. Aquest 

combustible no és dels pitjors que existeixen ja que el gasoil o el carbó són molt més nocius per al 

medi ambient. 

Tot i això, existeixen altres solucions molt més eficients tant pel que fa a la conservació de la 

natura com econòmicament ja que els combustibles fòssils, degut a que cada vegada són més 

costosos d'extreure i són més escassos, tindran una tendència a encarir-se de forma constant. En 

canvi, si utilitzem sistemes alimentats per biomassa evitem totes aquestes dependències i garantim 

un consum més eficient. 

La decisió entre un sistema o un altre està definida per la disponibilitat d'espai per 

emmagatzemar pellets, estelles, ossos d'oliva o closca de fruits secs segons el sistema escollit pel 

que fa a la biomassa. 

- Canvi en el sistema d'il· luminació actual per un sistema de baix consum o LED 

Degut al gran nombre de lluminàries de les que disposa el centre educatiu, és un àmbit on es pot 

millorar mitjançant els nous sistemes existents actualment. Una opció és utilitzar fluorescents de 

baix consum i d'última generació que tenen com a avantatge una reducció de consum i una fàcil 

substitució. L'altra opció és utilitzar fluorescents LED que no contenen mercuri, redueixen el 

consum més dràsticament però tenen com a inconvenients uns costos més elevats i un període, a 

priori, més llarg d'amortització i una vida útil subjectada a l'antiguitat de la instal·lació elèctrica.  

 

- Instal·lació de tubs fluorescents LED amb detectors de presència incorporats per a passadissos i 

lavabos 

En les zones de passadissos o lavabo les lluminàries estan contínuament enceses tal i com hem 

explicat a l'apartat de diagnosi. Per aquest motiu, considero necessària la instal·lació de tubs 

fluorescents LED amb detectors de presència incorporats per regular el moment d'encesa. Això ens 

garantirà una reducció de consum instantània i una ràpida amortització del sistema. 

- Instal·lació de comandament o interruptor general a les aules d'informàtica i tecnologia 

Aquesta mesura ajudaria a reduir el consum fantasma tan comú als edificis actualment. El 

sistema de comandament o interruptor general seria l'encarregat de tallar el subministrament elèctric 

i d'apagar les pantalles dels ordinadors que han quedat en stand by  i que són, en ocasions, 

imperceptibles per l'usuari. Això també garanteix una reducció de consum instantània i una ràpida 

amortització. 

- Millora en l'orientació de les lluminàries en les aules de PRIMARIA 217 / PRIMARIA 223 / 

BATXILLERAT 317 / BATXILLERAT 323 

Si aconseguim corregir la posició d'algunes lluminàries i situar-les en posició paral·lela a les 

finestres i a la llargària de la classe aprofitarem molt més el seu poder lumínic millorant aquesta i el 

confort dels usuaris. 

- Adequar els circuits d'encesa a les necessitats d'una escola 

Adaptar la forma d'encendre les lluminàries de totes les aules del centre seria una bona mesura 

d'estalvi energètic amb una mínima inversió. 

Si les lluminàries es poguessin activar i desactivar dividint les aules en "dreta i esquerra" en 

comptes de "davant i darrere" aprofitaríem molt més la il·luminació natural i ens permetria utilitzar 

d'una forma més eficient la il· luminació artificial mitjançant els fluorescents dels que disposem. 

- Canvi de tarifa elèctrica 

En aquesta mesura no parlo sobre si la tarifa actual és o no dolenta. Em refereixo a la possibilitat 

de pressionar a la companyia actual o bé consultar en d'altres per intentar aprofitar-se de 

descomptes. S'ha de tenir en compte que es tracta d'un col·legi que factura una quantitat mensual 

elevada de forma garantida aconseguint uns millors preus. 
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- Millora en l'aïllament de la calefacció 

Aplicar un aïllament a la part posterior del radiador que es troba en contacte amb la paret per tal 

d'evitar que la radiació tèrmica que emet la unitat terminal per la part del darrera sigui absorbida 

directament per la paret exterior que es troba més freda i, per tant, evitant la pèrdua de poder 

calorífic. 

- Implantar la mitja descàrrega a les cisternes dels lavabos  

Amb un petit gest, com aplicar el Principi d'Arquímedes, ficant una ampolla d'aigua (a poder ser 

reciclada per ser encara més sostenible) omplerta d'aigua del tamany que vulguem estalviar, 

aconseguirem crear una "mitja descàrrega" fent que no es malgastin litres i litres d'aigua 

anualment. 

Si per exemple, la nostra cisterna fa 4 litres, ficant una ampolla omplerta d'aigua de 2 litres al 

seu interior aconseguirem que només s'ompli la meitat en cada cicle ja que l'altra meitat està 

ocupada per la nostra ampolla. 

6.1.3 PROPOSTES SOBRE LA GESTIÓ 

- Implicar als alumnes en l'estalvi energètic 

Una de les opcions més comunes tracta d'implicar als usuaris de l'edifici, en aquest cas 

començant pels més petits que és on tenen més capacitat d'aprenentatge i són més fàcils de 

conscienciar (està claríssim que si es pot implicar a tota la comunitat, es faci). D'aquesta manera 

designant "càrrecs" als alumnes com: encarregar-se d'apagar les llums al sortir, encarregar-se 

d'apagar els ordinadors i les pantalles o obrir les finestres cada cert temps per provocar les 

renovacions d'aire mínimes garantirem un ús més racional de l'energia. 

- Conscienciar/informar a l'usuari 

El principal problema que trobem en el món de la sostenibilitat és la mala i poca informació que 

hi ha sobre l'estalvi energètic, les emissions de CO2, el canvi climàtic... tot i que ara està més de 

moda. Vivim en un món on la gent vol resultats immediats i això, normalment, té poc de 

sostenible. Hem d'ensenyar a les futures generacions el cost energètic que té la producció de 

l'energia que estem estalviant, explicar les conseqüències que pot tenir no estalviar-les, divulgar 

que encara que algunes mesures tinguin un cost més elevat al principi després tenen un alt 

rendiment i fins i tot podem  treure un rendiment econòmic. 

En aquest apartat no és necessari centrar-se en els aspectes que ens interessen pel nostre edifici, 

sinó que ha de ser una visió general. Algunes d'aquestes coses són petits gestos que poden 

transmetre a l'usuari una cultura més sostenible. 

6.2 CÀLCULS I AMORTITZACIÓ DE LES PROPOSTES D'INTER VENCIÓ 

A continuació analitzaré si les mesures proposades anteriorment tenen una amortització òptima per 

implementar-les a l'edifici del col·legi objecte d'estudi i si són viables. Els càlculs estan registrats a 

l'annex G. 

6.2.1 SOBRE L'ENVOLUPANT 

- Farcit de la cambra d'aire de material aïllant 

A continuació analitzarem el cost de farcit de la cambra d'aire de material aïllant, l'estalvi 

econòmic per valorar la seva amortització i el seu estalvi pel que fa al consum d'energia i les 

emissions de CO2. Per a realitzar aquest procés utilitzarem el programa informàtic Lider-Calener on 

es registrarà la diferència entre la demanda tèrmica actual i la nova demanda tèrmica sent, a partir 

d'aquí, on es podrà valorar els aspectes esmentats anteriorment. 

El farcit de la cambra, de 10 cm sense ventilació, es realitzarà a partir de llana mineral ecològica, 

més coneguda com a SUPAFIL (7), que té entre les seves característiques una densitat de 35 kg/m3 i 

una conductivitat tèrmica de 0,034 W/(mk), Euroclase A1 contra el foc. 

Aquest és el cost pressupostat per a realitzar aquesta operació: 

  

U.m. Descripció Preu 

m2 Aïllament en tancaments de doble fulla, farcint l'interior de la 

cambra d'aire de 100 mm de espessor mig, mitjançant 

insuflació, des de l'exterior, de nòduls de llana mineral sense 

lligants, amb densitat de 35 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,034 

W/(mK) 

44,19 € 

Taula 22. Descripció pressupost del farcit de la cambra d'aire. Font: Generadordeprecios.info (8) 
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Aquest pressupost està desglossat en: 

 

U.m. Descripció Preu 

Kg 

 

Nòduls de llana mineral natural sense lligants, no aptes com a suport 

nutritiu per al desenvolupament de fongs ni bacteries, densitat de 35 

kg/m3, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclase A1 de reacció 

al foc i capacitat d'absorció d'aigua a curt termini <=1 Kg/m2, segons 

EN 14064-1, per a injecció o farcit de cambres. 

16,10 € 

Kg Morter de ciment, color gris, composat de ciment, àrids seleccionats i 

additius, tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1 

0,13 € 

h Maquinària per a la insuflació d'aïllament en cambres d'aire 1,83 € 

h Oficial de 1ª aplicador de productes aïllants 12,40 € 

h Auxiliar aplicador de productes aïllants 11,60 € 

% 

% 

Mitjans auxiliars 

Costos indirectes 

0,84 € 

1,29 € 

Taula 23. Desglossament pressupost del farcit de la cambra d'aire. Font: Generadordeprecios.info (8) 

 

A continuació, analitzaré mitjançant el programa CALENER els estalvis, tant econòmics com 

d'emissions de CO2, que representa en quant a demanda tèrmica per comprovar si el cost de 

l'operació és amortitzable ràpidament i és viable. 

 
  Figura 30. Demanda tèrmica després d'aplicar la solució. Font: Calener 

 

 

Com es pot comprovar, les dades de demanda tèrmica en quant a calefacció són les següents: 

Calefacció: 117.308,4 kWh/any 

Tenint en compte que abans de realitzar el farcit de la cambra d'aire la demanda tèrmica era de 

156.513,4 kWh/any, representa una reducció de 39.205 kWh/any (-25,04%). 

S'ha de tenir en compte que aquesta reducció de kWh i les seves emissions de CO2 associades 

siguin inferiors a les emissions produïdes per dur a terme l'operació i d'aquesta manera 

s'aconsegueixi una amortització energètica.  

Material Cost energètic Emissions CO2 associades 

Llana mineral 29,47 kWh/m2 6,73 kg de CO2/m
2 

 

 Per tant: 

Dades: 1 m3 de gas natural = 2,2 kg de CO2 

     1 m3 de gas natural = 10,65 kWh 

Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic "Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos d'efecte hivernacle" (9) 

Estalvi energètic 39.205 kWh/any 

Reducció emissions de CO2
 8.098,68 kg de CO2 

Emissió CO2 de la proposta 7.066,5 kg de CO2 

Amortització Inferior a 1 any 

 

Ara q ue ja disposo de l'amortització energètica de l'operació i de les dades actualitzades als 

moments posteriors a l'aplicació de la mesura mitjançant el programari Calener, estic disposat a 

calcular l'amortització econòmica. 

Dades: Increment 5% anual del preu de gas natural 

Estalvi energètic 39.205 kWh/any 

Estalvi econòmic amb la proposta 2.043,41 €/anuals 

Cost de la proposta 46.399,5 € 

Amortització 21 anys 
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   Gràfic 25. Cost econòmic abans de l'operació del farcit de la cambra d'aire. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

    

   Gràfic 26. Cost econòmic després de l'operació del farcit de la cambra d'aire. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Gràfic 27. Amortització de l'operació del farcit de la cambra d'aire. Font: Elaboració pròpia 

Després de l'anàlisi es pot comprovar que el període d'amortització es troba al voltant dels 21 anys. 

 

- Millora d'aïllament de la coberta plana 

Com s'ha pogut comprovar a l'apartat de 

diagnosi, un altre dels aspectes que s'ha de 

millorar és la coberta plana que acompanya a 

tot l'edifici. Els valors de transmitància 

tèrmica no compleixen, ni de lluny, amb el 

que marca la normativa del CTE. 

Per aquest motiu, proposo una millora amb 

l'aplicació d'aïllament per la seva cara externa, facilitant la seva aplicació i reduint els inconvenients 

que ocasionaria una operació d'aquestes característiques pel seu interior. 

Aprofitant que es tracta d'una coberta plana no transitable (ja que només es transita pel personal 

de manteniment i poca cosa més) es proposa la instal·lació de panells de poliestirè extruït de 30 mm 

d'espessor amb una resistència tèrmica de 0.85 m²K/W i una conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK). 

Com a acabat per la part exterior s'aplicarà una capa de grava amb cantells rodats d'entre 16 i 32mm 

de diàmetre recolzat en una capa separadora per assegurar el bon manteniment dels panells. 
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Figura 31. Gràfic de la solució d'aïllament de la coberta 
Font: Generadordeprecios.info (10) 
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El pressupost establert per dur a terme l'operació és divideix en les següents partides: 

U.m. Descripció Preu 

m2 

 

Panell rígid de poliestirè extruït Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF 

INSULATION", segons UNE-EN 13164, de superfície llisa i 

mecanitzat lateral a mitja fusta, de 600x1250 mm y 30 mm 

d'espessor, resistència tèrmica 0,85 m²K/W, conductivitat tèrmica 

0,034 W/(mK), 300 kPa de resistència a compressió, factor de 

resistència a la difusió del vapor d'aigua 150, calor específic 1400 

J/kgK, Euroclasse E de reacció al foc; d'aplicació en cobertes planes 

no transitables. 

4,16 € 

m2 Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides, amb una 

massa superficial de 200 g/m² y una obertura de con a l'assaig de 

perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. 

Segons UNE-EN 13252. 

1,22 € 

t Cantells rodats d'entre 16 i 32 mm de diàmetre 5,04 € 

h Oficial de 1ª  4,60 € 

h Auxiliar  4,31 € 

% 

% 

Mitjans auxiliars 

Costos indirectes 

0,39 € 

0.59 € 

 TOTAL 20,31 € 

Taula 24. Descripció pressupost de l'aïllament de la coberta. Font: Generadordeprecios.info (10) 

Tenint en compte que disposem d'una coberta de 1722 m2, ens costaria 34.973,82 € 

Per conèixer si seria una operació fàcilment amortitzable he utilitzat de nou, com ja he fet a la 

proposta de millora de façana, el programa Calener per estudiar l'estalvi energètic que representa i 

el seu conseqüent estalvi econòmic. D'aquesta manera es podrà trobar el seu període 

d'amortització. 

Segons el programa Calener, el fet d'aplicar aquesta solució provoca que els valors de 

transmitància tèrmica de la coberta plana entrin dins dels valors permesos per la normativa: 

 

 U màx. (W/m2K) U límit (CTE 2006) (W/m2K) U límit (CTE 2013) (W/m2K) 

Coberta  

plana 
0,48 0,53 0,50 

Taula 25.Comparació del valor obtingut amb la normativa. Font: Elaboració pròpia 

Aquest fet contribueix en una reducció de demanda tèrmica en l'edifici de 8274,8 kWh anuals, el 

que significa que anualment s'estalviaran 431.29 € a la factura del gas. 

Com es pot comprovar a simple vista és una operació molt difícilment recuperable des de la 

vessant econòmica ja que amb uns petits càlculs es pot estimar una amortització passats 70 anys 

tenint en compte la pujada del preu del gas natural anual. Aquest poc impacte pel que fa a la 

reducció de la demanda tèrmica de l'edifici és degut a que la coberta plana només afecta 

directament a l'última planta de l'edifici al contrari del que succeeix amb les façanes. 

Després d'analitzar, per tant, aquesta possible solució es descarta la seva aplicació degut als 

valors pressupostaris tant difícils d'amortitzar. 

Pel que fa a la vessant ecològica i energètica tampoc és una amortització fàcil de produir: 

 

 Dades: 1 m2 de poliestirè extruït = 28,45 kg de CO2 

   1 m3 de gas natural = 2,2 kg de CO2 

      1 m3 de gas natural = 10,65 kWh 

Font: Banc BEDEC de l'ITEC. (11) 

Estalvi energètic 8274,8 kWh/any 

Reducció emissions de CO2
 1.709,34 kg de CO2 

Emissió CO2 de la proposta 48.990,9kg de CO2 

Amortització Aprox. 29 anys 

 

Aquest 29 anys per l'amortització energètica de la proposta es suposa massa temps per portar-la 

endavant. És cert que tot el que sigui millorar energèticament és un gran progrés i és necessari però 

ningú ens assegura una vida útil per als nostres panells de poliestirè extruït superior a aquests 29 

anys fent que sigui molt difícil que algun dia sigui veritablement amortitzable. 

 

6.2.2 SOBRE ELS SISTEMES 

- Sistema de calefacció per zones  

Analitzant les dades obtingudes pel sistema TESTO es pot comprovar que existeixen diferències 

de temperatures en les diferents parts de l'escola. Aquest fet, a part de tenir com a conseqüència un 

consum més elevat del necessari, afecta al confort dels usuaris ja que noten les diferències de 

temperatures en els canvis d'aula o els excessos o mancances de temperatura en la seva pròpia aula. 
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Tenint en compte que les característiques de la caldera actual no permeten regular els espais 

individualment de forma automàtica per si mateixa, intentarem pal·liar aquest dèficit mitjançant la 

instal·lació de vàlvules termostàtiques en els diferents radiadors que permeti regular la temperatura 

independentment. 

Com la instal·lació de calefacció és bitubular, els beneficis seran la regulació del confort en 

conseqüència amb les necessitats de l'usuari i la 

reducció de consum energètic. Aquesta reducció de 

consum és deguda a que al arribar a la temperatura 

desitjada a cadascun dels diversos radiadors, aquests 

tallaran el subministrament d'aigua calenta deixant 

passar aquesta a altres radiadors. D'aquesta manera el 

circuit de retorn estarà més calent i la caldera no haurà de treballar tant com abans per escalfar 

l'aigua i retornar-la al circuit a la temperatura d'emissió establerta. 

Instal·larem un regulador termostàtic a cadascun dels radiadors que equipen les aules, sales de 

professors, despatxos... deixant lliure els passadissos i els lavabos. D'aquesta manera, en cas de que 

tots els altres radiadors assoleixin la temperatura desitjada i tallin el subministrament, es garantirà 

la circulació d'aigua evitant problemes amb la caldera i les seves bombes d'impulsió. En total seran 

necessàries 70 unitats. 

 

Cost 8,35€ x 70 unitats = 584,5 € 

Estalvi 5% anual = 537,6 € 

Període d'amortització Poc més d'un any 

 

- Canvi de caldera de gas natural a una caldera de biomassa 

Aquesta és una de les decisions més importants d'un projecte 

en quant a la rehabilitació energètica d'un edifici, en aquest cas 

d'una escola. És important degut a que la calefacció (gas) és un 

dels sistemes que més energia consumeix juntament amb la 

il· luminació (electricitat) i, per tant, és un dels punts on es creu 

que s'ha d'incidir en la importància de la reducció d'emissions a 

l'atmosfera. 

El canvi d'una caldera de gas natural a biomassa no és gens 

fàcil degut als nombrosos aspectes a tenir en compte per realitzar aquesta transformació de la 

instal·lació. El més problemàtic sobre el paper és trobar espai suficient per emmagatzemar el 

combustible que utilitzarà la caldera de biomassa, en aquest cas seran pellets de fusta. Aquest 

aspecte, que en teoria és un dels més problemàtics, no ens afecta de manera important ja que 

l'escola i, més concretament, la sala de calderes disposa d'espai suficient per aquesta operació. 

També, per sort, la ubicació de la sala de calderes dóna a l'exterior i a un carrer on té fàcil accés 

per el subministrament del combustible que utilitzarà per funcionar, en aquest cas els pellets. 

El gran avantatge que suposa aquest canvi és la reducció dràstica d'emissions de CO2 ja que 

passem de les emissions produïdes d'un combustible fòssil com és el gas natural a les emissions de 

la biomassa que es consideren neutres ja que provenen de la pròpia natura i amb la seva crema ajuda 

a que es torni a iniciar el cicle. 

Aquesta solució s'hauria de portar a terme quan la vida útil de la caldera actual estigui finalitzant 

i els seus rendiments no siguin eficients ja que actualment manté un rendiment aproximat del 90% 

segons l'última revisió. Això és degut a que un principi fonamental de l'ecologia no solament és 

invertir en noves solucions més eficients, sinó evitar la desfeta de material dels productes que tenim 

actualment i que encara són aprofitables evitant construir sistemes amb nous materials extrets de la 

natura a més del cost energètic que suposa. 

Una vegada arribi el moment del canvi de caldera s'haurà de preguntar si continuar amb una altra 

caldera de gas natural o bé passar-se a una energia més eficient ecològicament com la biomassa. Per 

decidir també serà important conèixer l'amortització econòmica que suposarà, si es que en suposa, 

per decantar-nos cap a un camí o un altre. A continuació presento informació més detallada: 

 

  Dades: Superfície a calefactar = 6400 m2 

                    Potència instal·lació = 300 kW 

                     Hores de funcionament a l'any = 540 hores/any (6 hores diàries durant 90 dies lectius aprox.) 

             Consum anual = 160.000 kWh/anuals de mitja                    

             Pujada del combustible Gas Natural = 5% anual 

      Pujada del combustible Biomassa = 2% anual 

      Preu actual Gas Natural (€/kWh) = 0,05212141 

      Preu actual Pellets (€/kWh) = 0,04 

 

 

 

Figura 32. Regulador termostàtic a utilitzar 
Font: iotecnic.com (17) 

Figura 33. Cicle de la biomassa 
Font: blogecologista.com 
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GAS NATURAL: 

• Inversió: 26.000 € en una nova caldera Varino V300 

• Costos: 8339,42 €/anuals en combustible + Costos fixes mensuals (Impostos...) = 11.000 

€/anuals 

BIOMASSA: 

• Inversió: 90.000 € en el pack que conforma el sistema de biomassa 

- Caldera policombustible Pellet TM 300 kW 

- Sinfín del cremador 150 

- Vàlvula rotativa 180 per a sinfín 150 

- Recirculació de fums 

- Sistema WOS de neteja automàtica 

- Sinfín recollida cendres cambra de combustió TM 320 

- Cendrer 180 litres 

- Encenedor automàtic 

- Sistema de control Lambdatronic H 3000 

- Control de depressió 2,2 kW para ventilador de tir induït 

- Dipòsit d'Inèrcia SL 7000 a 3 bar 

- 4 Sondes de regulació dipòsit inèrcia 

- Adaptador para control remot 

- Sitja de 28 m3 (3,1 x 3,1 x 3 metres) 

• Costos: 36.680 kg de pellet anual = 36,6 tones anuals = 56 m3 anuals = 6.300 €/anual 

 

   Gràfic 28. Cost econòmic caldera Gas Natural. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

   Gràfic 29. Cost econòmic caldera biomassa pellets. Font: Elaboració pròpia 
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* La operació està suposada amb càlculs actuals, simulant que la decisió s'hagués de prendre 

actualment, ja que és impredictible conèixer els preus en un futur a mig-llarg termini. 

   Gràfic 30. Amortització de la caldera de Biomassa front la caldera de Gas Natural. Font: Elaboració pròpia 

Com es pot comprovar a l'anàlisi realitzat, el període d'amortització seria de 10 anys, i a partir 

d'aquest moment la caldera de biomassa només general beneficis respecte a la caldera de gas 

natural. Tenint en compte que la vida útil d'una caldera amb el seu correcte manteniment és del 

voltant dels 20 anys, crec que és una molt bona opció. 

L'amortització és lenta degut, sobretot, a la poca utilització que es realitza. Encara no sembli 

real aquesta afirmació, es sustenta en el fet de tractar-se d'una escola. Degut a aquest motiu  els 

caps de setmana es troba desocupada i quan passen les 6 hores que cobreixen part de l'horari lectiu 

ja no s'encén fins al dia següent. 

- Canvi en el sistema d'il· luminació actual de les aules per un sistema de baix consum o LED 

Ara mateix l'escola disposa de fluorescents de 36 W  de 120 cm (440 fluorescents) que són els 

utilitzats a les aules. Proposaré dues opcions pel que fa a la substitució de fluorescents de 36 W i 

120 cm ja que cadascuna d'elles té les seves parts positives i negatives. 

 

 

 

 POSITIU NEGATIU 

OPCIÓ A 

(Baix 

Consum) 

- Es rebaixa lleugerament el consum. 

- Fàcil substitució 

- Gairebé no s'amortitza 

- Continuen portant mercuri 

OPCIÓ B 

(LED) 

-Es rebaixa MOLT el consum 

- No contenen mercuri 

- Per al seu màxim profit en el 

moment de la instal·lació s'ha de 

treure el capador i la  

Reactància augmentat la dificultat i 

el temps en la substitució. 

- En el cas de que la instal·lació 

sigui una mica antiga, potser, no 

garanteix el seu cicle de vida útil 

tan elevat. 

   Taula 26.Punts positius i negatius de les diferents opcions. Font: Elaboració pròpia 

OPCIÓ A: 

Dades utilitzades: 0.13 €/kWh 

                              Pujada de la llum mitjana/any: 4 % 

                              Cost d'oportunitat: 2% 

              Dies Lectius: 160 

                Hores al dia: 6 

 

Si canviem els fluorescents de 36 W per uns Philips TL-D Eco 120cm 32W (12) 

 

ACTUAL: 36 W 

(10000h) 

SUST: 32 W 

(15000h) 

1.5 unitats x 5.5€ = 

8.25€ 

7 € 

70.2€ Consum 62.4 € Consum 

78.45 € 69.4 € 

 

78.45 € - 69.4 € = 9.05 € x 440 fluorescents = 3982 € a les 15.000 h  aproximat ja que veurem 

amb més detall a continuació (tenint en  compte pujades de la tarifa de llum, cost d'oportunitat...) 
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€ 

 
   Gràfic 31. Cost econòmic abans de l'operació de substitució de fluorescents per uns de baix consum. 

    Font: Elaboració pròpia 

 

€ 

 
   Gràfic 32. Cost econòmic després de l'operació de substitució de fluorescents per uns de baix consum 

    Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

€ 

 
   Gràfic 33. Amortització de l'operació de substitució de fluorescents per uns de baix consum. 

   Font: Elaboració pròpia 

 

Com podem observar durant el 15è any ja tindríem amortitzada aquesta operació. Tenint en 

compte que 15.000 hores es tradueixen en 15 anys i mig no es tracta d'una operació rentable. 

 

OPCIÓ B: 

Dades utilitzades: 0.13 €/kWh 

                              Pujada de la llum mitjana/any: 4 % 

                              Cost d'oportunitat: 2% 

               Dies Lectius: 160 

                 Hores al dia: 6 

 

Si canviem els fluorescents de 36 W per uns Tubs LED  120cm 18W SMD 285 ECOline (13) 

 

ACTUAL: 36 W 

(10000h) 

SUST: 18 W  

(30000h) 

2 unitats x 5.5€ = 11€ 18 € 

140.4€ Consum 70.2 € Consum 

151.4 € 88.2 € 
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Figura 34. Tub LED substitutiu 
Font: greenice.com.es (13) 



Rehabilitació energètica al centre educatiu Mare de Déu de l'Assumpció a Badalona (Barcelona) 
 

53 

151.4 € - 88.2 € = 63.2 € x 440 fluorescents = 27.808€ a les 30.000 h aproximat ja que 

veurem amb més detall a continuació (tenint en compte pujades de la tarifa de llum, cost 

d'oportunitat...) 

 

€ 

 
   Gràfic 34. Cost econòmic abans de l'operació de substitució de fluorescents per tubs LED. Font: Elaboració pròpia 

 

€ 

 
   Gràfic 35. Cost econòmic després de l'operació de substitució de fluorescents per tubs LED. Font: Elab. pròpia 

Càlcul del moment d'amortització: 

€ 

 
   Gràfic 36. Amortització de l'operació de substitució de fluorescents. Font: Elaboració pròpia 

 

Com podem observar al finalitzar el 9è any ja tindríem amortitzada aquesta operació. Tenint en 

compte que 30.000 hores es tradueixen en 30 anys teòrics és una amortització molt important encara 

que sigui a llarg termini. Amb una substitució progressiva dels tubs fluorescents (exemple: cada any 

2 aules) podria ser una opció més que interessant. 

- Instal·lació de tubs fluorescents LED amb detectors de presència incorporats per a passadissos i 

lavabos 

A l'escola tenim 80 fluorescents de 60 cm de llargària i 18W il·luminant tots els passadissos i 

lavabos del mateix. Aquests fluorescents, com he comentat 

anteriorment a l'apartat de diagnosi, tenen l'inconvenient d'estar tot es 

les hores lectives encesos. Això no seria problemàtic si de veritat 

tinguessin un ús com a tal, però no és el cas. Aquests espais són 

únicament utilitzats durant les estones que es generen entre la 

finalització d'una classe i el començament d'una altra degut al canvi 

de classe, el moviment dels professors d'aula a aula i el temps del 

que disposen alumnes i professors per fer les seves necessitats als 

lavabos. 
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Figura 35. Tub LED amb detector 
de presència 
Font: greenice.com.es (14) 



 Rehabilitació energètica del centre educatiu Mare de Déu de l'Assumpció a Badalona (Barcelona) 54

Per aquest motiu crec que és un dels aspectes a millorar sense demora ja que és una pèrdua 

d'energia molt gran. Com a solució proposo uns tubs fluorescents LED amb detector de presència 

incorporats en si mateixos que tenen com a objectiu aconseguir la disminució de consum del propi 

LED i permetent que en les estones on no hi hagi cap usuari utilitzant els espais estiguin apagats 

incrementant l'estalvi energètic encara més. Els nous tubs fluorescents LED tenen 10W (14) de 

potència en el moment d'estar activats. També estan equipats amb un sistema que detecta la 

presència a través de microones amb un radi d'acció de 5 metres. 

 

  Dades: 0.13 €/kWh 

                     Pujada de la llum mitjana/any: 4 % 

                     Cost d'oportunitat: 2% 

               Dies Lectius: 160                   Dies Lectius: 160 

               Hores al dia: 6                       Hores al dia: 2 (canvis de classe, sortida al pati...) 

 

Actual: 18 W (10000h) Substitució: 10 W (30000h) 

3 unitats x 5.5€ = 16,5€ 19 € 

 

 

€ 

 

  Gràfic 37. Cost econòmic abans de l'operació de substitució de fluorescents per tubs LED amb detector de presència. 

  Font: Elaboració pròpia 

   € 

 

  Gràfic 38. Cost econòmic després de l'operació de substitució de fluorescents per tubs LED amb detector de presència. 

  Font: Elaboració pròpia 

€ 

 

  Gràfic 39. Amortització de l'operació de substitució de fluorescents per tubs LED amb detector de presència  

   Font: Elaboració pròpia 
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Com es pot comprovar en les gràfiques adjuntades, el període d'amortització es produirà 

aproximadament a partir de 11è any de la instal· lació d'aquest sistema. Tenint en compte que la 

vida útil d'aquests tubs fluorescents arriba a les 30.000 hores de vida és una operació molt útil pel 

que fa a l'estalvi energètic i econòmic. 

- Instal·lació de comandament o interruptor general a les aules d'informàtica i tecnologia 

Degut a que, a vegades, és difícil educar a l'usuari a adquirir uns 

costums determinats, proposo la solució d'instal·lar un interruptor general 

que sigui capaç de tallar la corrent a les aules d'informàtica i tecnologia per 

evitar el famós "stand by" que he pogut observar durant les meves visites. 

 

 

 

 

- Millora en l'orientació de les lluminàries en les aules de PRIMARIA 217 / PRIMARIA 223 / 

BATXILLERAT 317 / BATXILLERAT 323 

És una qüestió d'aprofitament de la il· luminació artificial ja que està demostrat que el fet de 

trobar-se perpendicular a les finestres i a la llargària de la classe fa perdre efectivitat als fluxos 

lluminosos. 

Aquesta solució no comporta cap cost, degut a que només es girar les lluminàries,  ni cap estalvi 

energètic, només es tracta de confort per l'alumnat. 

- Adequar els circuits d'encesa a les necessitats d'una escola 

El fet de disposar d'una correcta encesa de les lluminàries garanteixen un millor aprofitament 

energètic ja que en molts dels casos només farà falta l'encesa de la meitat dels llums (la meitat no 

il· luminada suficientment per les finestres) estalviant una gran quantitat d'energia. 

 

Cost 0 € 

Estalvi Un 25 % del consum elèctric en les aules = 494,2 € i 

16.750 kWh a l'any 

Període d'amortització Inmediat 

Per calcular l'estalvi he tingut en compte que la meitat de les finestres dóna a orientacions Nord i, 

per tant, potser que la il· luminació natural no sigui suficient durant gran part dels dies. En canvi, a 

les façanes que donen a Sud-Est i Sud-Oest aquest aprofitament pot arribar a ser molt important. És 

per això que l'estalvi no és d'un 50% com podria ser per lògica al estar enceses la meitat de les 

lluminàries i s'ha estimat un estalvi del 25 %. 

El cost estimat d'aquesta operació és 0 € degut a que només es tractaria de adaptar les connexions 

al interruptor/commutador elèctric de l'aula i la persona encarregada d'efectuar aquest canvi seria la 

persona de manteniment i servei tècnic del centre capacitat per això entrant dins de les seves 

competències. 

- Canvi de tarifa elèctrica i de gas 

Després d'analitzar els consums d'electricitat i les factures facilitades per l'escola, he comprovat 

mitjançant el programa facilitat per la Comissió Nacional de l'Energia (CNE) (15) si el preu que 

paga l'escola pel seu consum actual d'electricitat és positiu o està per sobre del que hauria de ser, 

sent un aspecte a treballar i de fàcil reducció. 

Tenint com a referència les factures de l'any natural 2012 i les seves xifres de consum: 67.000 

kWh anuals repartits en P1: 12764 kWh + P2: 35888 kWh + P3: 18348 kWh i el seu cost anual que 

ascendia a 12.730,31 € registrat en la companyia Fecsa-Endesa, he comprovat que hi ha marge de 

millora amb una companyia que ofereix la tarifa elèctrica més barata. L'oferta actual més 

econòmica segons el comparador del CNE  és de la companyia Gesternova que ofereix un consum 

anual amb les mateixes dades de 12.962,31 €/anuals. Aquesta tarifa teòricament no suposa cap 

reducció però després de posar-me en contacte personalment amb la companyia (veure annex I), al 

tractar-se d'un consum superior a 45.000 kWh, si facturéssim de nou 67.000 kWh costaria a l'escola 

10.019 €/any. Tenint en compte que el preu de la llum ha pujat entre el 2012 i el 2013 es pot 

considerar una gran oferta. Un altre dels seus punts forts, i molt atractiu, és que garanteix el 

subministrament 100% ecològic amb energies renovables. 

Pel que fa a la tarifa de gas, no hi ha cap opció de millora ja que l'oferta més barata segons el 

comparador del CNE actualment, és de la companyia Gas Natural (que és la companyia actual de 

l'escola) amb la mateixa tarifa, Gas Supra Prima. 

Cost 0 € 

Estalvi 2943,31 €/anuals 

Període d'amortització Inmediat 

 

Cost 3,90 € x 4 = 15,6 € 

Estalvi Aprox. un 1-2% del consum elèctric el 

que suposa entre 125 i 250 € anuals 

Període d'amortització Inmediat 

Figura 36. Comandament 
general 
Font: leroymerlin.es 
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- Millora en l'aïllament de la calefacció 

Aplicar un aïllament a la part posterior del radiador que es troba en 

contacte amb la paret per tal d'evitar que la radiació tèrmica que emet 

la unitat terminal per la part del darrera sigui absorbida directament 

per la paret exterior que es troba més freda i, per tant, evitant la 

pèrdua de poder calorífic.  

Aquest aïllament està composat per unes fulles d'alumini amb 

escuma de poliuretà.  

 

U.m. Descripció Preu 

m2 Col·locació de les llàmines 

reflectants compostes per fulles 

d'alumini amb escuma de 

poliuretà amb unes dimensions 

de 0,5 x 5 m = 2,5 m2 

23,3 € 

    Taula 27.Pressupost de l'operació de millorar l'aïllament dels radiadors. Font: Elaboració pròpia 

Com necessitarem 40 packs com aquest, el fabricant fa un descompte d'un 15% al superar les 30 

comandes. En el pack ja venen incloses les cintes per adherir el producte a la paret. Per tant, el cost 

de l'operació serà de: 

Cost 792,2 € 

Estalvi Un 15 % en calefacció, el que suposa 

1.612,93€ i 23.641,65 kWh anuals 

Període d'amortització 0,5 anys = 6 mesos 

 

En quant a l'aïllament dels conductes que circulen per 

passadissos, els quals no estan tan bé climatitzats com les aules 

provocant una pèrdua de poder calorífic que afecta al rendiment dels 

últims radiadors, ja que no li arriba l'aigua amb la suficient 

temperatura per irradiar el calor necessari, tenim els següents 

càlculs:  

U.m. Descripció Preu 

m Recobriment d'aïllament tèrmic 

de tubs de coure de 20 mm de 

diàmetre i 7 mm d'espessor, amb 

grau de dificultat baix i 

col・locat superficialment. 

8,48 € 

    Taula 28.Pressupost de l'operació de millorar l'aïllament dels conductes. Font: Elaboració pròpia 

Tenint en compte que a l'escola hi ha 285 m de passadissos, el cost de l'operació serà de: 

Cost 2.416,8 € 

Estalvi Un 5 % en calefacció, el que suposa 537 € i 

7850 kWh anuals 

Període d'amortització 4,5 anys 

 

- Implantar la mitja descàrrega a les cisternes dels lavabos  

Per completar les mesures d'estalvi pel que fa als sistemes, no voldria deixar de banda l'apartat 

de l'aigua. Una vegada m'he centrat en la reducció de consum en electricitat i gas penso que l'aigua 

no és, ni molt menys, menys important que les altres anteriorment esmentades. 

Per aconseguir aquest objectiu, i després d'observar que l'escola ja estava equipada amb aparells 

economitzadors d'aigua a les aixetes, considero que on es pot aconseguir un estalvi en el seu 

consum és en la descàrrega dels lavabos. Tenint en compte que moltes vegades en els centres 

escolars els seus usuaris no són totalment conscients del que significa racionalitzar l'aigua, es podria 

regular la quantitat que s'allibera en cada descàrrega. Això ho aconseguirem instal·lant ampolles de 

plàstic reciclades pels propis usuaris i juntament amb l'aplicació del principi d'Arquímedes crearem 

un sistema de mitja descàrrega. Partint que la cisterna dels nostres lavabos té una capacitat de 4 

litres, incorporarem ampolles de plàstic de 2 litres fàcils d'aconseguir.   

Tenint en compte que hi ha instal·lats 50 lavabos a l'escola i que cada lavabo realitza 5 

descàrregues al dia durant els 160 dies lectius, suposen un total de 160 m3 d'aigua anuals. 

Cost 0 € 

Estalvi Un 14% respecte a l'any 2013 

Període d'amortització Inmediat 

 

Figura 37. Material 
d'aïllament per radiadors 
Font: solostocks.com 

Figura 38. Detall gràfic de 
l'aïllament dels conductes de 
calefacció 
Font: solostocks.com 
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6.2.3 SOBRE LA GESTIÓ 

- Implicar als alumnes en l'estalvi energètic 

Una de les opcions més comunes tracta d'implicar als usuaris de l'edifici, en aquest cas 

començant pels més petits que és on tenen més capacitat d'aprenentatge i són més fàcils de 

conscienciar (està claríssim que si es pot implicar a tota la comunitat, es faci). D'aquesta manera 

aplicant "càrrecs" als alumnes com encarregar-se d'apagar les llums al sortir, encarregar-se d'apagar 

els ordinadors i les pantalles, obrir les finestres cada cert temps per provocar les renovacions d'aire 

mínimes... pot col·laborar en que tots els usuaris en un futur vagin en una mateixa direcció dintre i 

fora de l'escola. 

 

Cost 0 € 

Estalvi Inmediat 

 

- Conscienciar/informar a l'usuari 

El principal problema que trobem en el món de la sostenibilitat és la mala i poca informació que 

hi ha sobre l'estalvi energètic, les emissions de CO2, el canvi climàtic... tot i que ara està més de 

moda. Vivim en un món on la gent vol resultats immediats i això, normalment, té poc de 

sostenible. Hem d'ensenyar a les futures generacions el cost energètic que té la producció de 

l'energia que estem estalviant, explicar les conseqüències que pot tenir no estalviar-les, divulgar 

que encara que algunes mesures tinguin un cost més elevat al principi després tenen un alt 

rendiment i fins i tot podem treure un aprofitament econòmic. 

En aquest apartat no es necessari centrar-se en els aspectes que ens interessen pel nostre edifici, 

sinó que ha de ser una visió general. Algunes d'aquestes coses són petits gestos que poden 

transmetre a l'usuari una cultura més sostenible. 

 Per exemple: benefici que totes les escoles de Badalona, Barcelona, Catalunya i Espanya 

tindrien si tots vinguéssim caminant en comptes de venir a l'escola en cotxe, si evitéssim portar els 

entrepans amb paper d'alumini (que té un cost ambiental molt negatiu), etc... 
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7 ACONDICIONAMENT ACÚSTIC 

L'acondicionament acústic és altre dels aspectes que més rellevància estan agafant amb el temps. Des 

de sempre s'ha considerat un dels punts d'estudi en l'elaboració d'un projecte de menor interès tant pels 

projectistes i constructors com pels propis usuaris i propietaris. 

Un dels motius que fa que no hagi gaudit de la importància necessària fins ara és que no es tracta d'un 

element que sigui visible a simple vista. Les persones, per regla general, quan visiten una vivenda no es 

paren a pensar en el seu grau d'aïllament acústic i sí en els equipaments que tenen, si té bona orientació, 

tipus de barri on s'ubica, estat físic...  

Això està canviant cada cop més, ja que a través de les normatives, més exigents en aquest sentit, i la 

conscienciació de que existeixen altres tipus de contaminació a part de l'atmosfèrica com la contaminació 

lumínica o acústica, fan que adopti un major interès adaptar les vivendes en aquest sentit.  

El document que regula aquest aspecte forma part del CTE, Codi Tècnic de l'Edificació, en el seu 

apartat anomenat DB-HR. Segons aquest document s'ha de garantir els següents punts: 

- Aïllament acústic vers el so aeri: aquest és el so que es transmet entre els diferents espais que 

comparteixen una divisió en un edifici, ja sigui horitzontal o vertical. 

- Aïllament acústic vers el soroll d'impactes: aquest aïllament ha de procurar amortir o eliminar el soroll 

provocat per impactes en elements de l'edifici. 

- Valors límits de reverberació: aquest apartat limita el temps de permanència del so per reflexió dins d'un 

espai, un cop la font sonora ha deixa't d'emetre'l. 

- Sorolls i vibracions de les instal·lacions. 

De les quatre façanes de l'escola importants, només una dóna a un carrer transitat. L'estat del tràfic no 

és gens elevat excepte en els moments d'entrada o sortida d'alumnes pel que fa que el so aeri no 

representa un gran problema, al menys pel que fa des de l'exterior. 



 Rehabilitació energètica del centre educatiu Mare de Déu de l'Assumpció a Badalona (Barcelona) 60

Després de recollir els diversos 

testimonis d'usuaris i realitzar les meves 

pròpies inspeccions acudint al centre 

escolar per fer una petita diagnosi en quant 

a deficiències acústiques, puc assegurar 

que l'únic aspecte, a simple vista, que és 

notable és la deficiència en quant al soroll 

d'impacte. Aquest fet es produeix sobretot 

en els moments de canvis de classe quan 

els alumnes desplacen les cadires i les 

taules per sortir fora. Aquest soroll 

d'impacte es transmet tant verticalment com 

horitzontalment a través de tota l'estructura de l'edifici. També és convenient dir que no és un gran 

problema ja que degut al tipus d'edifici en el que ens trobem, una escola, els canvis de classe es realitzen 

a la mateixa hora i no distorsionen moments de classe on sí podrien ser sorolls molestos. 

El soroll produït per les pròpies instal·lacions en funcionament o les seves respectives vibracions 

tampoc són notòries. En aquest aspecte contribueix no disposar d'una instal·lació d'aire condicionat 

mitjançant conductes de ventilació o sistemes de ventilació forçada. La caldera de la calefacció, que és 

un dels elements que més soroll pot emetre, es troba en la sala de calderes, en un soterrani, fent que sigui 

imperceptible el soroll emès.  

L'ordenança a Badalona que regeix les actuacions en contra del soroll 

està publicada al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) el 

dia 27 de Novembre de 2011. En aquesta ordenança es detalla el mapa 

que pretén delimitar la capacitat acústica a les diferents zones de la ciutat 

(Annex H1). Després de consultar a fonts de l'Ajuntament, en especial a 

la regidoria de Medi Ambient, Serveis Socials 

i Salut, he pogut obtenir un mapa de la 

situació actual del soroll a Badalona (Annex 

H2).  

Aquesta ordenança, juntament amb els 

límits mínims d'aïllament acústic en edificació facilitats pel CTE DB-HR, es 

pot establir si l'escola garanteix d'una bona situació referent a aquest apartat. 

Segons el Mapa de Capacitat Acústica de Badalona, la capacitat màxima de soroll que es pot suportar a 

la zona de l'escola, establerta com a "Zona A4. Predomini de sól d'ús residencial" és de 60 dBA de 7 h a 

23 h i de 50 dBA de 23 h a 7 h. 

Ara que disposo de les dades de capacitat màxima per a la zona de l'escola, compararé amb la situació 

actual. La situació actual, segons el Mapa Estratègic de Soroll d'Aglomeració del Barcelonés II, és d'un 

nivell de soroll entre 60-65 dBA durant el dia, el que fa que estigui d'una forma molt justa dintre dels 

paràmetres de la normativa pel que fa a soroll a l'exterior. 

Pel que fa als temps de reverberació i 

segons els límits d'un màxim de 0,7s pel que fa 

a espais de menys de 350 m3 sense mobiliari 

recollits en l'apartat 2.2. Valores límite de 

tiempo de reverberación del CTE DB-HR, em 

disposo a analitzar una aula tipus del centre i la 

sala d'audiovisuals, on aquest aspecte és un 

dels més importants per garantir una bona 

qualitat acústica, per valorar si han tingut en 

compte l'activitat a realitzar en els espais a 

l'hora del seu disseny.  

L'aula tipus està composada per 8 metres de 

llargària, 6 metres d'amplada i 3,2 metres 

d'alçada amb un volum de 153,6 m3. Les parets 

tenen un acabat ceràmic durant el primer metre 

d'alçada i la resta de guix, el sostre té un acabat 

de guix i el sòl és d'un acabat ceràmic. A més, 

també trobem una sèrie de finestres que cal tenir en compte. 

Segons la Taula 30. Coeficients d'absorció dels diferents materials, he pogut extreure els valors 

d'absorció acústica dels diferents materials per poder fer l'estudi i comprovar mitjançant la fórmula de 

Sabine si s'ajusta a normativa i assegura el confort dels usuaris. 

Parets: Guix -> (6m x 2,2m) x 2 + 8m x 2,2m = 44 m2 -> � =	0,3 

    Ceràmic -> (6m x 1m) x 2 + (8m x 1m) x 2 = 28 m2 -> � = 0,1 

Finestra: 10 m2 -> � = 0,2 

Sòl: 48 m2 -> � = 0,1 

Sostre: 48 m2 -> � = 0,3 

Taula 29. Valors límit d'aïllament acústic en espais protegits.  
Font: CTE DB-HR 

Figura 39. Mapa de capacitat 
acústica màxima a Badalona. 
En verd, la zona A4. 
Font: Ajuntament de Badalona 

Figura 40. Mapa de situació 
actual a Badalona. 
En taronja, 60-65 dBA. 
Font: Ajuntament de Badalona 

Taula 30. Coeficients d'absorció dels diferents materials 
Font: www.proaudio.com.es 
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T = 0,161
153,6	��

0,3	�	44	��� +	0,2	�	10	��� +	0,3	�	48	��� +	0,1	�	48	��� +	0,1	�	28���
= 	0,66	s 

L'aula d'audiovisuals està composada per 14 metres 

de llargària, 5 metres d'amplada i 3 metres d'alçada 

amb un volum de 210 m3. Les parets tenen un acabat 

ceràmic durant el primer metre i la resta de guix, el 

sostre té un acabat amb panells de cel ras fisurat 

Cortega i el sòl amb acabat ceràmic. A més, també hi 

ha una sèrie de finestres de petites dimensions que 

s'han de tenir en compte en el càlcul. 

 

Parets: Guix -> (14m x 2m) + (14m x 1m) +  (5m x 2m) x 2 = 65 m2 -> � =	0,3 

    Ceràmic -> (14m x 1m) x 2 + (5m x 1m) x 2 = 38 m2 -> � = 0,1 

Finestra: 10 m2 -> � = 0,2 

Sòl: 70 m2 -> � = 0,1 

Sostre: 70 m2 -> � = 0,72 

 

T = 0,161
210	��

0,3	�	65	��� +	0,2	�	10	��� +	0,1	�	70	��� +	0,1	�	38	��� +	0,72	�	70���
= 	0,40	s 

 

Com podem veure, en ambdós casos es compleix la normativa pel que fa a temps de reverberació i 

queda clar que s'ha tingut en compte l'ús de l'espai a l'hora del disseny i la seva adequació. Aquest 

aspecte es pot comprovar amb l'aplicació al sostre de l'aula d'audiovisuals de panells de cel ras fisurat 

Cortega els quals assumeixen la funció d'absorció de soroll i la seva conseqüent reducció dels temps de 

reverberació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Aula d'audiovisuals. Font: Elaboració pròpia 
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8 PLA DE MANTENIMENT  

Cada cop més, el manteniment dels edificis és un aspecte que va adquirint més rellevància dintre del 

món de la construcció. Els esforços de les administracions en incorporar normatives al respecte fa que 

aquest aspecte no sigui un aspecte oblidat pels constructors i els seus usuaris. 

La societat va assumint que un manteniment correcte i continu garanteix una vida útil més llarga 

envers al producte que estan utilitzant ja sigui un cotxe, una bicicleta, una impressora, maquinària 

industrial... o un edifici.  

En aquests temps que corren on no sobren els diners, s'ha anat deixant enrere el "deixa-ho, que ja 

comprem un altre de nou" a "cuideu-lo bé que no es pot comprar un altre ara". Com algunes persones 

diuen, en èpoques de crisi no totes les coses són dolentes, hi ha grans oportunitats que fins a aquest 

moment no eren lo suficientment atractives per a dedicar-li atenció. 

El manteniment ha de ser un dels grans eixos de la sostenibilitat, la ecologia i la protecció del medi que 

ens envolta. Aquest fet és un concepte que sempre ha semblat difícil de transmetre a la societat en 

general, ja que sembla que actuar en favor del medi és reformar tota una vivenda, tot un edifici i equipar-

lo amb la més alta tecnologia del moment intentant reduir les emissions de CO2 produïdes pels diversos 

sistemes i, és cert, aquest és un punt important però no ho és menys l'aprofitament de recursos o 

l'allargament de la seva vida ja que d'aquesta manera el que estem fent és paralitzar un procés industrial, 

amb les seves conseqüents emissions, per iniciar la seva substitució. 

Des de l'entrada en vigor de la LOE, Llei d'Ordenació en l'Edificació, el 5 de Novembre de 1999, és 

obligatori equipar a tots els edificis de nova construcció amb un document que regula les actuacions 

envers l'edifici per garantir un correcte manteniment per part dels administradors i usuaris del mateix. 

Aquest document és anomenat Llibre de l'Edifici. Aquest document agrupa tota la documentació gràfica i 

escrita (Memòria, plànols, pressupost, actes de recepció...) que constitueixen l'arxiu d'incidències 

tècniques, jurídiques o administratives amb l'objectiu d'informar l'usuari per: 

- Una utilització correcta dels espais, elements constructius o espais. 

- Dur a terme el manteniment i la seva conservació. 

- Executar les posteriors obres de reforma, reparació o rehabilitació. 

- Facilitar la depuració de responsabilitats per danys materials. 

- Poder contractar els serveis i subministres necessaris. 

- Exercir el dret de compensació pels danys materials causats per vicis o defectes de la construcció 

assegurats. 
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D'aquesta manera, encara que l'escola Mare de Déu de l'Assumpció no és un edifici de nova 

construcció, crec necessari adjuntar un projecte de manteniment que delimiti els temps i les formes 

d'actuació. Aquest Llibre de l'Edifici estarà redactat mitjançant el programa informàtic DicPla, el qual 

està creat per l'ITEC, i està habilitat per a tal efecte. Les parts de l'edifici que entraran dins del 

manteniment després d'aquesta creació seran: 

- Estructura 

- Façanes 

- Particions 

- Instal·lacions 

- Aïllament i impermeabilitzacions 

- Cobertes 

- Revestiments 

- Senyalització i equipaments 

- Urbanització interior de la parcel·la 

El manteniment a aplicar estarà composat per un manteniment preventiu i substitutiu juntament amb 

un calendari detallat per establir els temps de cada operació, en aquest cas estarà dissenyat per a un 

període de 5 anys. 

Aquest Llibre de l'Edifici es pot consultar a l'actual projecte a l'annex J 
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9 CONCLUSIONS 

Una vegada aquest estudi, el qual engloba la meva proposta de Treball Final de Grau, ha arribat a la 

seva fi, és l'hora d'extreure les conclusions a les quals s'ha arribat. 

M'agradaria dividir aquestes conclusions en dos apartats: sobre l'edifici objecte d'estudi per una part i 

sobre el meu pas per l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona durant els més de 4 anys 

d'estudi del Grau en Ciències i Tecnologia de l'Edificació. 

Aquest treball ha sigut una peça important per posar el punt i final als meus estudis ja que m'ha fet 

haver d'aplicar els meus coneixements a la vida real. A més, al tractar-se de la meva escola, on he passat 

molts anys, i a la bona relació que mantinc amb el personal del centre, m'afegia una major responsabilitat 

a l'hora d'aconseguir uns resultats precisos i dignes per poder ajudar al centre a assolir uns objectius més 

sostenibles. 

L'estat inicial de l'edifici és acceptable si tenim en compte que porta una vida útil de prop de 40 anys i 

està construït amb unes exigències pròpies d'altra època. Gràcies a la direcció del centre, que sempre a 

apostat per invertir en la millora del centre durant la finalització dels diferents cursos aprofitant els 

períodes estivals ha aconseguit mantenir el nivell que es pot considerar bàsic en tot centre educatiu. 

Per tant, les meves actuacions s'han centrat en adaptar les seves característiques a les exigències 

actuals, proposar la millora dels sistemes actuals per convertir-los en més sostenibles i conscienciar als 

usuaris (tant alumnes com professors) cap a una vessant més ecològica. 

El principal problema en quant a incompliment d'exigències s'ha basat generalment a la pell de 

l'edifici. Una envolupant construïda fa 40 anys on no hi existia una normativa tan enfocada a criteris 

mediambientals ha resultat l'aspecte més desfavorable de l'estudi. Gràcies als sistemes constructius 

utilitzats tant a façana (amb una cambra d'aire sense ventilació) i a la coberta (gran superfície amb bona 

accessibilitat) permeten escometre operacions de millora. Com sempre, el principal obstacle és la part 

d'inversió econòmica i la seva amortització. Tenint en compte això i sense perdre de vista l'amortització 

energètica i ambiental tant important en aquest estudi, es pot afirmar que l'única operació realista en 

aquest aspecte és la millora de façana mitjançant el farcit de la cambra d'aire amb llana mineral ja que 

encara que té un període d'amortització econòmic a llarg termini, garanteix una amortització ambiental en 

un curt espai de temps. Per altra banda l'actuació a la coberta és poc recomanable degut al llarguíssim 

període de recuperació econòmica i ambiental que fa que sigui superior probablement al seu propi cicle 

de vida. 
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En quants als sistemes sí que es pot afirmar que existeix un ampli marge de millora tant en calefacció, 

en electricitat i en aigua. Aquest marge de millora persegueix els mateixos objectius que a l'apartat 

anterior fent que el canvi de caldera de gas natural a biomassa (quan sigui el moment de canviar, 

aprofitant al màxim la vida útil del sistema actual), aplicar un sistema de calefacció per zones, el canvi de 

lluminàries de fluorescents estàndard per uns de més baix consum o tubs LED, la millora de l'aïllament al 

sistema de calefacció, l'adequació dels circuits d'encesa de les aules juntament amb la seva millora en 

l'orientació i l'aplicació de la mitja descàrrega siguin operacions realistes, necessàries i molt beneficioses 

per garantir una escola capaç de transmetre valors ambientals als seus usuaris. 

La part de gestió era la que menys oportunitat de millora oferia, tant a la part de personal de 

manteniment i encarregada dels sistemes com dels propis usuaris. Vull destacar que aquest no és un 

aspecte negatiu ni molt menys ja que l'escola Mare de Déu de l'Assumpció és el primer centre concertat 

de la ciutat de Badalona en obtenir el certificat d'Escola Verda fent que gran part de les mesures 

possibles en quant a aquest apartat ja hagin començat a aplicar-se. 

En resum, estem davant un centre amb un estat acceptable a l'actualitat amb un gran marge de millora 

en general i amb una àmplia voluntat d'aplicar tots i cadascun d'aquestes propostes gradualment ja que no 

han trigat en mostrar la seva disposició i el seu interès. 

Pel que fa a la finalització de la meva vida universitària en general, vull destacar l'esforç i dedicació 

que he hagut d'aplicar cadascun d'aquests dies durant més de 4 anys de la meva vida per aconseguir 

arribar fins aquí i poder elaborar aquesta proposta que culmina una etapa. 

Referent als coneixements que he hagut d'assolir per a la realització d'aquest treball m'agradaria 

destacar la importància que han tingut totes i cadascuna de les set assignatures dedicades a la construcció 

i les dues d'instal·lacions i materials de construcció que sens dubte han sigut la base d'aquest treballen 

quant a coneixements generals. Com a coneixements més específics és obligatori destacar la gran tasca 

realitzada per tot el departament encarregat de la impartició del DAC en Impacte Ambiental i 

Rehabilitació Energètica que ha aconseguit que valori, respecti i apliqui uns valors que des de sempre 

m'havien cridat l'atenció però que mai havia tingut l'oportunitat d'experimentar en primera persona. 

Personalment, considero que la realització d'aquest DAC no s'hauria de delimitar només a això i hauria 

de ser un conjunt d'assignatures obligatòries durant el transcurs del Grau si de veritat volem que els 

futurs professionals tinguem una perspectiva més eficient tant econòmicament com ambientalment. 
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TESTO 1: MOSTRA REPRESENTATIVA  
TESTO 1 

blanc Fecha Hora 

[%rF] 

Feuchte [°C] Temperatur 

Promedio 

%rF 

Promedio 

ºC 

1 11/10/2013 17:00:00 53,2 17,3 

 

60,6235838 19,6024277 

2 11/10/2013 17:10:00 53,2 17,6 

   3 11/10/2013 17:20:00 52,3 18 

   4 11/10/2013 17:30:00 52 17,9 

   5 11/10/2013 17:40:00 52,8 17,4 

   6 11/10/2013 17:50:00 53,9 17 

   7 11/10/2013 18:00:00 54,9 16,7 

   8 11/10/2013 18:10:00 55,7 16,4 

   9 11/10/2013 18:20:00 56,4 16,1 

   10 11/10/2013 18:30:00 56,9 15,9 

   11 11/10/2013 18:40:00 57,2 15,8 

   12 11/10/2013 18:50:00 57,7 15,7 

   13 11/10/2013 19:00:00 57,3 15,5 

   14 11/10/2013 19:10:00 57,8 15,3 

   15 11/10/2013 19:20:00 58,2 15,2 

   16 11/10/2013 19:30:00 57,8 15,1 

   17 11/10/2013 19:40:00 58,6 15 

   18 11/10/2013 19:50:00 58,7 15 

   19 11/10/2013 20:00:00 58,6 14,9 

   20 11/10/2013 20:10:00 59,3 14,8 

   21 11/10/2013 20:20:00 59,6 14,7 

   22 11/10/2013 20:30:00 59,5 14,7 

   23 11/10/2013 20:40:00 59,5 14,7 

   24 11/10/2013 20:50:00 60,1 14,7 

   25 11/10/2013 21:00:00 60,1 14,6 

   26 11/10/2013 21:10:00 60,5 14,6 

   27 11/10/2013 21:20:00 60,7 14,6 

   28 11/10/2013 21:30:00 60,4 14,5 

   29 11/10/2013 21:40:00 60,2 14,5 

   30 11/10/2013 21:50:00 60,2 14,5 

   31 11/10/2013 22:00:00 60,1 14,5 

   32 11/10/2013 22:10:00 60,2 14,5 

   33 11/10/2013 22:20:00 59,6 14,6 

   34 11/10/2013 22:30:00 59,1 14,6 

   35 11/10/2013 22:40:00 58,2 14,6 

   36 11/10/2013 22:50:00 57,5 14,6 

   37 11/10/2013 23:00:00 57,2 14,7 

   38 11/10/2013 23:10:00 56,8 14,7 

   39 11/10/2013 23:20:00 56,3 14,8 

   40 11/10/2013 23:30:00 55,9 14,7 

   41 11/10/2013 23:40:00 55,3 14,8 

   42 11/10/2013 23:50:00 54,5 14,8 

   

43 12/10/2013 0:00:00 54 14,8 

   44 12/10/2013 0:10:00 53,9 14,7 

   45 12/10/2013 0:20:00 53,3 14,8 

   46 12/10/2013 0:30:00 52,7 14,8 

   47 12/10/2013 0:40:00 51,2 14,8 

   48 12/10/2013 0:50:00 51 14,8 

   49 12/10/2013 1:00:00 50,9 14,8 

   50 12/10/2013 1:10:00 49,2 14,8 

   51 12/10/2013 1:20:00 49,7 14,8 

   52 12/10/2013 1:30:00 49,5 14,8 

   53 12/10/2013 1:40:00 49,8 14,7 

   54 12/10/2013 1:50:00 50,2 14,7 

   55 12/10/2013 2:00:00 49,8 14,7 

   56 12/10/2013 2:10:00 48,7 14,6 

   57 12/10/2013 2:20:00 48,2 14,6 

   58 12/10/2013 2:30:00 48,2 14,6 

   59 12/10/2013 2:40:00 47,7 14,6 

   60 12/10/2013 2:50:00 47,4 14,6 

   61 12/10/2013 3:00:00 47,4 14,5 

   62 12/10/2013 3:10:00 47,8 14,5 

   63 12/10/2013 3:20:00 47,7 14,5 

   64 12/10/2013 3:30:00 47,5 14,5 

   65 12/10/2013 3:40:00 48,3 14,5 

   66 12/10/2013 3:50:00 48 14,5 

   67 12/10/2013 4:00:00 49,8 14,5 

   68 12/10/2013 4:10:00 51,3 14,5 

   69 12/10/2013 4:20:00 51,9 14,5 

   70 12/10/2013 4:30:00 52,3 14,5 

   71 12/10/2013 4:40:00 51,9 14,4 

   72 12/10/2013 4:50:00 52,2 14,4 

   73 12/10/2013 5:00:00 52,3 14,4 

   74 12/10/2013 5:10:00 52,3 14,4 

   75 12/10/2013 5:20:00 52,7 14,3 

   76 12/10/2013 5:30:00 53,5 14,3 

   77 12/10/2013 5:40:00 53,9 14,2 

   78 12/10/2013 5:50:00 53,9 14,1 

   79 12/10/2013 6:00:00 54 14,1 

   80 12/10/2013 6:10:00 54,3 14,1 

   81 12/10/2013 6:20:00 55 14 

   82 12/10/2013 6:30:00 55,7 14 

   83 12/10/2013 6:40:00 56,5 13,9 

   84 12/10/2013 6:50:00 56,9 13,8 

   85 12/10/2013 7:00:00 57,9 13,8 

   86 12/10/2013 7:10:00 59,7 13,6 
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TESTO 4: MOSTRA REPRESENTATIVA

Testo 4 

blanc 

 

Fecha Hora 

[%rF] 

Humitat [°C] Temperatura Promig %rF Promig ºC 

1 11/10/2013 17:00:00 46,2 23,6 

 

56,7191908 22,9668208 

2 11/10/2013 17:10:00 45,5 23,7 

   3 11/10/2013 17:20:00 45,1 23,7 

   4 11/10/2013 17:30:00 45,2 23,7 

   5 11/10/2013 17:40:00 44,9 23,7 

   6 11/10/2013 17:50:00 44,5 23,7 

   7 11/10/2013 18:00:00 44,7 23,7 

   8 11/10/2013 18:10:00 44,3 23,6 

   9 11/10/2013 18:20:00 44,1 23,6 

   10 11/10/2013 18:30:00 44,1 23,5 

   11 11/10/2013 18:40:00 44,1 23,5 

   12 11/10/2013 18:50:00 44,2 23,4 

   13 11/10/2013 19:00:00 44,8 23,3 

   14 11/10/2013 19:10:00 44,6 23,3 

   15 11/10/2013 19:20:00 44,6 23,3 

   16 11/10/2013 19:30:00 44,1 23,3 

   17 11/10/2013 19:40:00 44 23,2 

   18 11/10/2013 19:50:00 43,8 23,1 

   19 11/10/2013 20:00:00 44,3 23,1 

   20 11/10/2013 20:10:00 44,4 23,2 

   21 11/10/2013 20:20:00 44,4 23,2 

   22 11/10/2013 20:30:00 44,5 23,2 

   23 11/10/2013 20:40:00 44,6 23,2 

   24 11/10/2013 20:50:00 44,8 23,3 

   25 11/10/2013 21:00:00 44,8 23,3 

   26 11/10/2013 21:10:00 45 23,3 

   27 11/10/2013 21:20:00 45 23,2 

   28 11/10/2013 21:30:00 45,2 23,2 

   29 11/10/2013 21:40:00 45,3 23,2 

   30 11/10/2013 21:50:00 45,2 23,2 

   31 11/10/2013 22:00:00 45,5 23,2 

   32 11/10/2013 22:10:00 45,6 23,2 

   33 11/10/2013 22:20:00 45,6 23,2 

   34 11/10/2013 22:30:00 45,8 23,2 

   35 11/10/2013 22:40:00 45,8 23,1 

   36 11/10/2013 22:50:00 45,8 23,1 

   37 11/10/2013 23:00:00 46 23,1 

   38 11/10/2013 23:10:00 46 23,1 

   39 11/10/2013 23:20:00 46 23,1 

   40 11/10/2013 23:30:00 46,2 23,1 

   41 11/10/2013 23:40:00 46,2 23,1 

   

42 11/10/2013 23:50:00 46,2 23 

   43 12/10/2013 0:00:00 46,3 23 

   44 12/10/2013 0:10:00 46,4 23 

   45 12/10/2013 0:20:00 46,4 23 

   46 12/10/2013 0:30:00 46,5 23 

   47 12/10/2013 0:40:00 46,5 23 

   48 12/10/2013 0:50:00 46,5 22,9 

   49 12/10/2013 1:00:00 46,6 22,9 

   50 12/10/2013 1:10:00 46,6 23 

   51 12/10/2013 1:20:00 46,5 22,9 

   52 12/10/2013 1:30:00 46,6 22,9 

   53 12/10/2013 1:40:00 46,6 22,9 

   54 12/10/2013 1:50:00 46,5 22,9 

   55 12/10/2013 2:00:00 46,5 22,9 

   56 12/10/2013 2:10:00 46,5 22,9 

   57 12/10/2013 2:20:00 46,6 22,8 

   58 12/10/2013 2:30:00 46,6 22,8 

   59 12/10/2013 2:40:00 46,4 22,8 

   60 12/10/2013 2:50:00 46,5 22,8 

   61 12/10/2013 3:00:00 46,5 22,8 

   62 12/10/2013 3:10:00 46,4 22,8 

   63 12/10/2013 3:20:00 46,4 22,8 

   64 12/10/2013 3:30:00 46,4 22,8 

   65 12/10/2013 3:40:00 46,4 22,7 

   66 12/10/2013 3:50:00 46,4 22,7 

   67 12/10/2013 4:00:00 46,3 22,7 

   68 12/10/2013 4:10:00 46,3 22,7 

   69 12/10/2013 4:20:00 46,4 22,7 

   70 12/10/2013 4:30:00 46,4 22,7 

   71 12/10/2013 4:40:00 46,2 22,7 

   72 12/10/2013 4:50:00 46,2 22,7 

   73 12/10/2013 5:00:00 46,2 22,6 

   74 12/10/2013 5:10:00 46,2 22,6 

   75 12/10/2013 5:20:00 46,2 22,6 

   76 12/10/2013 5:30:00 46,3 22,6 

   77 12/10/2013 5:40:00 46,1 22,6 

   78 12/10/2013 5:50:00 46,2 22,6 

   79 12/10/2013 6:00:00 46,2 22,6 

   80 12/10/2013 6:10:00 46,2 22,5 

   81 12/10/2013 6:20:00 46,2 22,5 

   82 12/10/2013 6:30:00 46,2 22,5 

   83 12/10/2013 6:40:00 46,3 22,5 

   84 12/10/2013 6:50:00 46,3 22,5 
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TESTO 5: MOSTRA REPRESENTATIVA  
Testo 5 

38215599 Fecha Hora 

[%rF] 

Humitat [°C] Temperatura Promig % Promig ºC 

1 11/10/2013 17:00:00 43,8 23,2 

 

51,8710983 22,4018497 

2 11/10/2013 17:10:00 43,5 23,3 

   3 11/10/2013 17:20:00 43,2 23,4 

   4 11/10/2013 17:30:00 43,1 23,4 

   5 11/10/2013 17:40:00 42,8 23,4 

   6 11/10/2013 17:50:00 42,7 23,4 

   7 11/10/2013 18:00:00 42,7 23,4 

   8 11/10/2013 18:10:00 42,6 23,4 

   9 11/10/2013 18:20:00 42,4 23,3 

   10 11/10/2013 18:30:00 42,4 23,3 

   11 11/10/2013 18:40:00 42,4 23,3 

   12 11/10/2013 18:50:00 42,2 23,2 

   13 11/10/2013 19:00:00 42 23,2 

   14 11/10/2013 19:10:00 41,7 23,2 

   15 11/10/2013 19:20:00 41,2 23,1 

   16 11/10/2013 19:30:00 40,9 22,9 

   17 11/10/2013 19:40:00 41,1 22,9 

   18 11/10/2013 19:50:00 40,9 22,8 

   19 11/10/2013 20:00:00 41 22,8 

   20 11/10/2013 20:10:00 41 22,8 

   21 11/10/2013 20:20:00 41,3 22,9 

   22 11/10/2013 20:30:00 41,2 22,9 

   23 11/10/2013 20:40:00 41,4 22,9 

   24 11/10/2013 20:50:00 41,4 22,9 

   25 11/10/2013 21:00:00 41,4 22,9 

   26 11/10/2013 21:10:00 41,6 22,9 

   27 11/10/2013 21:20:00 41,6 22,9 

   28 11/10/2013 21:30:00 41,7 22,9 

   29 11/10/2013 21:40:00 41,8 22,9 

   30 11/10/2013 21:50:00 41,8 22,9 

   31 11/10/2013 22:00:00 41,8 22,8 

   32 11/10/2013 22:10:00 41,9 22,8 

   33 11/10/2013 22:20:00 42,1 22,8 

   34 11/10/2013 22:30:00 42,1 22,8 

   35 11/10/2013 22:40:00 42,1 22,8 

   36 11/10/2013 22:50:00 42,1 22,8 

   37 11/10/2013 23:00:00 42,2 22,8 

   38 11/10/2013 23:10:00 42,2 22,8 

   39 11/10/2013 23:20:00 42,2 22,8 

   40 11/10/2013 23:30:00 42,2 22,7 

   41 11/10/2013 23:40:00 42,1 22,7 

   42 11/10/2013 23:50:00 42,1 22,7 

   

43 12/10/2013 0:00:00 42,2 22,7 

   44 12/10/2013 0:10:00 42 22,7 

   45 12/10/2013 0:20:00 42,2 22,7 

   46 12/10/2013 0:30:00 42,2 22,7 

   47 12/10/2013 0:40:00 42,1 22,6 

   48 12/10/2013 0:50:00 41,9 22,6 

   49 12/10/2013 1:00:00 41,8 22,6 

   50 12/10/2013 1:10:00 41,5 22,6 

   51 12/10/2013 1:20:00 41,7 22,6 

   52 12/10/2013 1:30:00 41,7 22,6 

   53 12/10/2013 1:40:00 41,5 22,6 

   54 12/10/2013 1:50:00 41,5 22,6 

   55 12/10/2013 2:00:00 41,6 22,6 

   56 12/10/2013 2:10:00 41,4 22,5 

   57 12/10/2013 2:20:00 41,3 22,5 

   58 12/10/2013 2:30:00 41,2 22,5 

   59 12/10/2013 2:40:00 41,2 22,5 

   60 12/10/2013 2:50:00 40,9 22,5 

   61 12/10/2013 3:00:00 40,9 22,5 

   62 12/10/2013 3:10:00 40,9 22,4 

   63 12/10/2013 3:20:00 41 22,4 

   64 12/10/2013 3:30:00 41 22,4 

   65 12/10/2013 3:40:00 40,9 22,4 

   66 12/10/2013 3:50:00 40,9 22,4 

   67 12/10/2013 4:00:00 40,8 22,4 

   68 12/10/2013 4:10:00 40,8 22,4 

   69 12/10/2013 4:20:00 40,7 22,3 

   70 12/10/2013 4:30:00 40,8 22,3 

   71 12/10/2013 4:40:00 40,7 22,3 

   72 12/10/2013 4:50:00 40,5 22,3 

   73 12/10/2013 5:00:00 40,7 22,3 

   74 12/10/2013 5:10:00 40,5 22,2 

   75 12/10/2013 5:20:00 40,3 22,2 

   76 12/10/2013 5:30:00 40,4 22,2 

   77 12/10/2013 5:40:00 40,1 22,2 

   78 12/10/2013 5:50:00 40,1 22,2 

   79 12/10/2013 6:00:00 39,9 22,1 

   80 12/10/2013 6:10:00 39,9 22,1 

   81 12/10/2013 6:20:00 39,6 22,1 

   82 12/10/2013 6:30:00 39,8 22,1 

   83 12/10/2013 6:40:00 39,8 22,1 

   84 12/10/2013 6:50:00 39,7 22,1 

   85 12/10/2013 7:00:00 39,6 22 

   86 12/10/2013 7:10:00 39,7 22 
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ANNEX G1: 
FARCIT CAMBRA  D'AIRE

 
 

ABANS DE 
L'OPERACIÓ 

Any anterior Consum Pujada del 

gas natural 

(5%) 

Any 1 0 8157,69 0 

Any 2 8157,69 8157,69 407,88 

Any 3 16726,26 8565,57 428,27 

Any 4 25720,1 8993,84 449,69 

Any 5 35163,63 9443,53 472,17 

Any 6 45079,33 9915,7 495,78 

Any 7 55490,81 10411,48 520,57 

Any 8 66422,86 10932,05 546,6 

Any 9 77901,51 11478,65 573,93 

Any 10 89954,09 12052,58 602,62 

Any 11 102609,29 12655,2 632,76 

Any 12 115897,25 13287,96 664,39 

Any 13 129846,6 13952,35 697,61 

Any 14 144499,56 14649,96 732,49 

Any 15 159882,01 15382,45 769,12 

Any 16 176033,58 16151,57 807,57 

Any 17 192992,72 16959,14 847,95 

Any 18 210799,81 17807,09 890,35 

Any 19 229497,25 18697,44 934,87 

Any 20 249129,56 19632,31 981,61 

Any 21 269743,48 20613,92 1030,69 

Any 22 291388,09 21644,61 1082,23 

Any 23 314114,93 22726,84 1136,34 

Any 24 337978,11 23863,18 1193,15 

Any 25 363034 25056,33 1252,81 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
DESPRÉS DE 
L'OPERACIÓ 

Reforma Any 

Anterior 

Consum Cost 

d'oporT. 

(2%) 

Pujada 

del Gas 

Natural 

(5%) 

Any 1 46399,5 0 6114,27 927,99 0 

Any 2 0 53441,76 6114,27 946,54 305,71 

Any 3 0 60808,28 6419,98 965,48 320,99 

Any 4 0 68514,73 6740,97 984,79 337,04 

Any 5 0 76577,53 7078,01 1004,48 353,9 

Any 6 0 85013,92 7431,91 1024,57 371,59 

Any 7 0 93841,99 7803,5 1045,06 390,17 

Any 8 0 103080,72 8193,67 1065,96 409,68 

Any 9 0 112750,03 8603,35 1087,28 430,16 

Any 10 0 122870,82 9033,51 1109,03 451,67 

Any 11 0 133465,3 9485,18 1131,21 474,25 

Any 12 0 144555,94 9959,43 1153,83 497,97 

Any 13 0 156167,17 10457,4 1176,91 522,87 

Any 14 0 168324,35 10980,27 1200,45 549,01 

Any 15 0 181054,08 11529,28 1224,46 576,46 

Any 16 0 194384,28 12105,74 1248 605,28 

Any 17 0 208343,3 12711,02 1272 635,55 

Any 18 0 222961,87 13346,57 1296 667,32 

Any 19 0 238271,76 14013,89 1320 700,69 

Any 20 0 254306,34 14714,58 1344 735,72 

Any 21 0 271100,64 15450,3 1368 772,51 

Any 22 0 288691,45 16222,81 1392 811,14 

Any 23 0 307117,4 17033,95 1416 851,69 

Any 24 0 326419,04 17885,64 1440 894,28 

Any 25 0 346638,96 18779,92 1464 938,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
AMORTITZACIÓ Abans Després 

Any 1 0 46399,5 

Any 2 8157,69 53441,76 

Any 3 16726,26 60808,28 

Any 4 25720,1 68514,73 

Any 5 35163,63 76577,53 

Any 6 45079,33 85013,92 

Any 7 55490,81 93841,99 

Any 8 66422,86 103080,72 

Any 9 77901,51 112750,03 

Any 10 89954,09 122870,82 

Any 11 102609,29 133465,3 

Any 12 115897,25 144555,94 

Any 13 129846,6 156167,17 

Any 14 144499,56 168324,35 

Any 15 159882,01 181054,08 

Any 16 176033,58 194384,28 

Any 17 192992,72 208343,3 

Any 18 210799,81 222961,87 

Any 19 229497,25 238271,76 

Any 20 249129,56 254306,34 

Any 21 269743,48 271100,64 

Any 22 291388,09 288691,45 

Any 23 314114,93 307117,4 

Any 24 337978,11 326419,04 

Any 25 363034 346638,96 
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ANNEX G2:  
CALDERA  BIOMASSA  VS CALDERA  GAS NATURAL 

 
 

CALDERA GAS 
NATURAL 

Inversió 

inicial 

Any Anterior Consum Pujada del 

preu del Gas 

Natural (5%) 

Any 1 26000 0 11000 0 

Any 2 0 37000 11000 550 

Any 3 0 48550 11550 577,5 

Any 4 0 60677,5 12127,5 606,37 

Any 5 0 73411,37 12733,87 636,69 

Any 6 0 86781,93 13370,56 668,52 

Any 7 0 100821,01 14039,08 701,95 

Any 8 0 115562,04 14741,03 737,05 

Any 9 0 131040,12 15478,08 773,9 

Any 10 0 147292,1 16251,98 812,59 

Any 11 0 164356,67 17064,57 853,22 

Any 12 0 182274,46 17917,79 895,88 

Any 13 0 201088,13 18813,67 940,68 

Any 14 0 220842,48 19754,35 987,71 

Any 15 0 241584,54 20742,06 1037,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALDERA 
BIOMASSA 

Inversió 

inicial 

Any Anterior Consum Pujada del 

preu del Gas 

Natural 5% 

Any 1 90000 0 6300 0 

Any 2 0 96300 6300 126 

Any 3 0 102726 6426 128,52 

Any 4 0 109280,52 6554,52 131,09 

Any 5 0 115966,13 6685,61 133,71 

Any 6 0 122785,45 6819,32 136,38 

Any 7 0 129741,15 6955,7 139,11 

Any 8 0 136835,96 7094,81 141,89 

Any 9 0 144072,66 7236,7 144,73 

Any 10 0 151454,09 7381,43 147,62 

Any 11 0 158983,14 7529,05 150,58 

Any 12 0 166662,77 7679,63 153,59 

Any 13 0 174495,99 7833,22 156,66 

Any 14 0 182485,87 7989,88 159,79 

Any 15 0 190635,54 8149,67 162,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AMORTITZACIÓ Gas Natural Biomassa 

Any 1 26000 90000 

Any 2 37000 96300 

Any 3 48550 102726 

Any 4 60677,5 109280,52 

Any 5 73411,37 115966,13 

Any 6 86781,93 122785,45 

Any 7 100821,01 129741,15 

Any 8 115562,04 136835,96 

Any 9 131040,12 144072,66 

Any 10 147292,1 151454,09 

Any 11 164356,67 158983,14 

Any 12 182274,46 166662,77 

Any 13 201088,13 174495,99 

Any 14 220842,48 182485,87 

Any 15 241584,54 190635,54 
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ANNEX G3: 

TUBS FLUORESCENTS PER TUBS FLUORESCENTS DE BAIX  CONSUM 
(OPCIÓ A)  

 
 
 

ABANS DE 
L'OPERACIÓ 

Any anterior Consum Pujada de la 

llum (4%) 

Any 1 0 1976 0 

Any 2 1976 1976 79,04 

Any 3 4031,04 2055,04 82,2 

Any 4 6168,28 2137,24 85,48 

Any 5 8391 2222,72 88,9 

Any 6 10702,62 2311,62 92,46 

Any 7 13106,7 2404,08 96,16 

Any 8 15606,94 2500,24 100 

Any 9 18207,18 2600,24 104 

Any 10 20911,42 2704,24 108,16 

Any 11 23723,82 2812,4 112,49 

Any 12 26648,71 2924,89 116,99 

Any 13 29812,26 3041,88 121,67 

Any 14 32975,81 3163,55 126,54 

Any 15 36265,9 3290,09 131,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESPRÉS DE 
L'OPERACIÓ 

Reforma Any 

Anterior 

Consum Cost 

d'oportunitat 

(2%) 

Pujada de la 

llum (4%) 

Any 1 3080 0 1755,8 61,6 0 

Any 2 0 4897,4 1755,8 62,83 70,21 

Any 3 0 6786,24 1825,56 64,08 73,02 

Any 4 0 8748,9 1898,58 65,37 75,94 

Any 5 0 10788,79 1974,52 66,6 78,98 

Any 6 0 12908,89 2053,5 68,01 82,14 

Any 7 0 15112,54 2135,64 69,37 85,42 

Any 8 0 17402,97 2221,06 70,75 88,84 

Any 9 0 19783,62 2309,9 72,17 92,39 

Any 10 0 22258,08 2402,29 73,61 96,09 

Any 11 0 24830,07 2498,38 75,08 99,93 

Any 12 0 27503,46 2598,31 76,59 103,93 

Any 13 0 30282,29 2702,24 78,12 108,08 

Any 14 0 33170,73 2810,32 79,68 112,4 

Any 15 0 36173,13 2922,73 81,27 116,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMORTITZACIÓ Abans Després 

Any 1 0 3080 

Any 2 1976 4897,4 

Any 3 4031,04 6786,24 

Any 4 6168,28 8748,9 

Any 5 8391 10788,79 

Any 6 10702,62 12908,89 

Any 7 13106,7 15112,54 

Any 8 15606,94 17402,97 

Any 9 18207,18 19783,62 

Any 10 20911,42 22258,08 

Any 11 23723,82 24830,07 

Any 12 26648,71 27503,46 

Any 13 29812,26 30282,29 

Any 14 32975,81 33170,73 

Any 15 36265,9 36173,13 
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ANNEX G4: 

TUBS FLUORESCENTS PER TUBS FLUORESCENTS LED 
(OPCIÓ B)  

 
 
 

ABANS DE 
L'OPERACIÓ 

Any anterior Consum Pujada de la 

llum (4%) 

Any 1 0 1976 0 

Any 2 1976 1976 79,04 

Any 3 4031,04 2055,04 82,2 

Any 4 6168,28 2137,24 85,48 

Any 5 8391 2222,72 88,9 

Any 6 10702,62 2311,62 92,46 

Any 7 13106,7 2404,08 96,16 

Any 8 15606,94 2500,24 100 

Any 9 18207,18 2600,24 104 

Any 10 20911,42 2704,24 108,16 

Any 11 23723,82 2812,4 112,49 

Any 12 26648,71 2924,89 116,99 

Any 13 29690,59 3041,88 121,67 

Any 14 32854,14 3163,55 126,54 

Any 15 36144,25 3290,09 131,6 

Any 16 39565,94 3421,69 136,86 

Any 17 43124,49 3558,55 142,34 

Any 18 46825,38 3700,89 148,03 

Any 19 50674,3 3848,92 153,95 

Any 20 54677,17 4002,87 160,11 

 
 
 
 
 
 

 
 

DESPRÉS DE LA 
REFORMA 

Reforma Any 

Anterior 

Consum Cost 

d'oportunitat 

(2%) 

Pujada de la 

llum (4%) 

Any 1 7920 0 985,32 158,4 0 

Any 2 0 9063,72 985,32 161,56 39,41 

Any 3 0 10250,01 1024,73 164,79 40,98 

Any 4 0 11480,51 1065,71 168,09 42,62 

Any 5 0 12756,93 1108,33 171,45 44,33 

Any 6 0 14081,04 1152,66 174,88 46,1 

Any 7 0 15454,68 1198,76 178,38 47,95 

Any 8 0 16879,77 1246,71 181,95 49,86 

Any 9 0 18358,29 1296,57 185,59 51,86 

Any 10 0 19892,31 1348,43 189,3 53,93 

Any 11 0 21483,97 1402,36 193,08 56,09 

Any 12 0 23135,5 1458,45 196,94 58,33 

Any 13 0 24849,22 1516,78 200,88 60,67 

Any 14 0 26627,55 1577,45 204,9 63,09 

Any 15 0 28472,99 1640,54 209 65,62 

Any 16 0 30388,15 1706,16 213,18 68,24 

Any 17 0 32375,73 1774,4 217,44 70,97 

Any 18 0 34438,54 1845,37 221,79 73,81 

Any 19 0 36579,51 1919,18 226,23 76,76 

Any 20 0 38801,68 1995,94 230,75 79,83 

 
 
 
 
 
 

 
 

AMORTITZACIÓ Abans Després 

Any 1 0 7920 

Any 2 1976 9063,72 

Any 3 4031,04 10250,01 

Any 4 6168,28 11480,51 

Any 5 8391 12756,93 

Any 6 10702,62 14081,04 

Any 7 13106,7 15454,68 

Any 8 15606,94 16879,77 

Any 9 18207,18 18358,29 

Any 10 20911,42 19892,31 
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ANNEX G5: 

TUBS FLUORESCENTS LED AMB  DETECTORS DE PRESÈNCIA PER PASSADISSOS  I LAVABOS 
  
 

 
ANY 
ANTERIOR 

Any anterior Consum Pujada de la 

llum 

Any 1 0 179,71 0 

Any 2 179,71 179,71 7,18 

Any 3 366,6 186,89 7,47 

Any 4 560,96 194,36 7,77 

Any 5 762,77 202,13 8,08 

Any 6 972,98 210,21 8,4 

Any 7 1191,59 218,61 8,74 

Any 8 1418,94 227,35 9,094 

Any 9 1655,38 236,44 9,45 

Any 10 1901,27 245,89 9,83 

Any 11 2156,99 255,72 10,22 

Any 12 2422,93 265,94 10,63 

Any 13 2699,5 276,57 11,06 

Any 14 2987,13 287,63 11,5 

Any 15 3286,26 299,13 11,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESPRÉS DE 
LA REFORMA 

Reforma Any Anterior Consum Cost 

d'oportunitat 

2% 

Pujada de 

la llum 4% 

Any 1 1520 0 33,28 30,4 0 

Any 2 0 1583,68 33,28 31 1,33 

Any 3 0 1649,29 34,61 31,62 1,38 

Any 4 0 1716,9 35,99 32,26 1,43 

Any 5 0 1786,58 37,42 32,9 1,49 

Any 6 0 1858,39 38,91 33,56 1,55 

Any 7 0 1932,41 40,46 34,26 1,61 

Any 8 0 2008,74 42,07 34,91 1,68 

Any 9 0 2087,4 43,75 35,61 1,75 

Any 10 0 2168,51 45,5 36,32 1,82 

Any 11 0 2252,15 47,32 37,03 1,89 

Any 12 0 2338,39 49,21 37,74 1,96 

Any 13 0 2427,3 51,17 38,45 2,04 

Any 14 0 2518,96 53,21 39,16 2,12 

Any 15 0 2613,45 55,33 39,87 2,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMORTITZACIÓ Abans Després 

Any 1 0 1520 

Any 2 179,71 1583,68 

Any 3 366,6 1649,29 

Any 4 560,96 1716,9 

Any 5 762,77 1786,58 

Any 6 972,98 1858,39 

Any 7 1191,59 1932,41 

Any 8 1418,94 2008,74 

Any 9 1655,38 2087,4 

Any 10 1901,27 2168,51 

Any 11 2156,99 2252,15 

Any 12 2422,93 2338,39 

Any 13 2699,5 2427,3 

Any 14 2987,13 2518,96 

Any 15 3286,26 2613,45 
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ANNEX H: 
 

MAPES ACÚSTICS DE BADALONA  
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ANNEX H1: 
 

MAPA ACÚSTIC CAPACITAT MÀXIMA DE SOROLL A BADALONA  
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ANNEX H2: 
 

MAPA ACÚSTIC SITUACIÓ ACTUAL DE SOROLL A BADALONA  
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ANNEX I: 
 

OFERTA TARIFA  ELÈCTRICA 
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ANNEX J: 
 

ACREDITACIÓ TERCERA LLENGUA  
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1 PROJECT DEFINITION 
 

1.1 METHODOLOGY 
 

The methodology employed to realize this Project bases mainly in the 

book "Energetic evaluation of buildings. The UPC experience, an analysis 

methodology" (2) written by Montserrat Bosch, Inmaculada Rodríguez, 

Fabián López and Gadric Ruiz. This work system bases in divide the 

energetic study evaluation for phases, distinguishing in: 

  

- Phase 0: Pre-diagnosis 

- Phase 1: Data collection 

- Phase 2: Evaluation 

- Phase 3: Diagnosis 

- Phase 4: Intervention proposals 

 

This, will guarantee a work structured with some aims defined phase to phase and that, definitely, will 

enrich the final result contributing a very complete subject vision to treat. 

Once have defined the energetic evaluation and his improvement proposals, will happen to enter a 

maintenance plan to guarantee that the building to the complete, including the improvements, have a 

long useful life and, in this way, contribute indirectly to collaborate with the environment doing that it 

was not necessary to initiate all an industrial process for the manufacture of new destined pieces to 

substitute to the current. 

Finally, I will conclude the project realizing an acoustic analysis of the educational centre classrooms 

to determine his quality and his possible improvement, in case that it was necessary, to improve the 

comfort of the users.  

The shape to work will combine the visits to the school centre, for the data compilation, with the 

analysis of these by means of a wide computer software, which detail to continuation: 

 

- Leader-Calener and CE3x, for the obtaining of the building energetic certificate. 

- DIALux, tool that allow us simulate the illumination of the different classrooms. 

- DicPla, computer program that allow us design a complete maintenance plan. 

- TESTO, device with his corresponding computer program that will indicate us, by means of the 

degree of temperature and humidity, the level of users comfort. 

 

Figure 1. Cover of the book 
"Energetic evaluation of 
buildings. The UPC experience, 
an analysis methodology " 
Source: Google Images 
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- Microsoft Office (Excel), computer tool that facilitates all what was related with the data treatment  

and numerical calculations.  

 Once I have of all the results is when begins the extraction of the timely conclusions that allow me 

choose, phase to phase, to where focuses this Project until complete it. 

 

1.2 NORMATIVE FRAME 

The normative frame where attaches this Project bases fundamentally in the last normative changes 

and in the introduction of new laws, of recent creation, that want to turn into the main engine of impulse 

of an improvement regarding all what is related with the energetic efficiency. 

Some of these rules are: 

 

- CTE-DB-HE1. Basic document of the Limitation of the Energetic Demand 

- CTE-DB-HE2. Basic document of Performance of the Thermal Installations. 

- CTE-DB-HE3. Basic document of the energetic efficiency of illumination installations. 

- CTE-DB-HR. Basic document of noise protection. 

- CTE-DB-HS3, Basic Document of the inner air Quality.  

- Decree 21/2006, of the 14 of February, for which regulates the adoption of environmental criteria 

and eco efficiency in the buildings. 

- Directive 2010/31/relative EU to the energetic efficiency of the buildings. 

- Law 38/1999, of 5 of November, of Building Ordination. 

- UNE-IN 13187:1999, for the thermographic study. 

- UNE-IN ISO 3382:2001, for the reverberation time. 

- UNE-IN ISO 140-4:1999 on the acoustic isolation. 

- Royal Decree 233/2013, of 5 of April, that potency the edificatory rehabilitation and the 

regeneration and urban renewal between other aspects. 

- Royal Decree 235/2013, of 5 of April, where approves  the basic procedure for the energetic 

certification of the energetic efficiency of the buildings. 

- RITE IT 1.3.4.1.4., minimum condition of the deposits of biomass boilers. 

- RITE IT 1.2.4.1.2. 1., minimum requirements of performance described in the RITE. 
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2 PHASE 0: PRE-DIAGNOSIS 

In this previous phase has tried collect all that basic building information, so much to know his 

constructive history how regarding his use, realize an initial evaluation and establish some basic 

objectives. 

2.1 PREVIOUS DOCUMENTATION 

All the information that can obtain in regard to the building before beginning my project will be very 

important for can reach conclude it successfully. It will be necessary then that the managing and the 

different building users facilitate to the maximum access to the different information sources. In this 

sense, consider three types of accessibility:  

- A basic level for buildings with scarce information or data that it is necessary to verify. 

- An average level for the buildings with partial data availability and of which it has to improve the 

quantity and the quality 

- A level detailed for the buildings with big data availability, of good quality and that only is 

necessary to ascertain. 

In the case of the educational centre Mare de Déu de l'Assumpció, have considered that accessibility 

to the data is of average level because: 

- There was a plans set architecture available, but as only of the building plants and any section no 

important, there was not facades plans or constructive details.  

- There was not any plans or memory of the building installations. 

- It had energy and water  consumptions listings of the last 5 years. 

2.2 HISTORICAL ANTECEDENTS 

2.2.1 NEIGHBOURHOOD CONGRÈS HISTORY IN BADALONA (3)  

The  neighborhood  Congrès history in Badalona it is necessary to find it with the creation of the 

Patronato de Viviendas del Congreso Eucarístico to the 50s. This happens as a consequence of the 

XXXV Eucharistic Congress International in Barcelona to the 1952 and puts into motion with the 

help of the Barcelona bishop promotion Gregorio Modrego Casaus. Grup Sant Anastasi was how 

called to the Badalona promotion that counted with a total of 1505 houses that represented 23,48% 

of the total of houses built by part of the Patronato. The period of activity divides between 1963-

1965 and 1969-1970. 
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The idea was the neighborhood creation to the city that kept the same demographical characteristics 

than the rest, avoiding create a ghetto, facilitating the new people integration. 

2.2.2 RELIGIOUS CONGREGATION HIJAS DE JESÚS HISTORY (4) 

Hijas de Jesús are a religious congregation devoted to the education, renowns commonly Jesuitinas, 

postponed to his name the letters F.I. The congregation was founded to Salamanca the December 8, 1871 

by Juana Josefa Cipitria y Barriola (1845-1912). 

 With the Càndida Maria de Jesús name, the founder begins to draft the new congregation 

constitution, from the Company of Jesus constitutions. This bonding with the Jesuit order is what does 

that they are renowns Jesuitines how have described previously. 

They are present in Argentina, Bolivia, Brazil, China, Colombia, Cuba, Dominican Republic, 

Philippines, Japan, Italy, Mozambique, Spain, Thailand, Taiwan and Venezuela. 

In October of 2010 it proceeded to the canonization by Catholic Church of the Madre Càndida. The 

school centre Mare de Déu de l'Assumpció realizes a party of all the educational community with reason 

of his birth all the May 31. 

2.2.3 CONSTRUCTIVE EVOLUTION OF THE EDUCATIONAL CEN TRE MARE DE DÉU DE 

L'ASSUMPCIÓ (1) 

Owed to the no existence of relative documentation to a follow-up in the constructive evolution 

process, have decided to realize interviews to the centre managers. After speaking on the whole of 

reforms that have realized, have centered me in those that affect to this study and that have relation with 

the energy efficiency. As his experience, began to realize the windows change from the year 2005 and, 

owed to that it treats of a big dimensions school, finalized to the 2010. The shape to effect this 

replacement consisted in dividing the operation for zones until completing all the process once after 5 

years. The improvement was considerable, since it happened to instrument the centre with wooden 

windows with simple glass to some windows of double glass with profiles of aluminum without break of 

thermal bridge. 

2.3 SITUATION AND LOCATION 

2.3.1 GEOGRAPHICAL LOCATION AND CLIMATOLOGY 

The school Mare de Déu de l'Assumpció is a school building situated to Badalona, to the street San 

Juan Evangelista, 22 where develop the own activities of a centre of education of childish, primary, 

secondary and bachelor. 

Badalona has a Mediterranean climate with different and 

interesting nuances. The winters are short, cool and relatively 

dry, with a minimum of infrequent precipitation in the 

Mediterranean context. In the months of January and February 

the average temperatures around the 10 ºC, not attaining these 

10 ºC during the cold entries and in days covered (between 

some 10 and 15 days in all the wintry period). On the average 

ices between one and five days. The summers are relatively dry, 

long and hot although in July and to the August the daily 

maximum temperatures do not accustom to surpass the 30°C. 

The annual total pluviometry is near the 600 liters. They 

appreciate two maximum of precipitation: the  autumn and the spring. 

2.3.2 BUILDING DATA 

The main characteristic of the building are the following: 

- Approximate date of his building: 1970 

- Building typology: The construction features of a building in shape of "L" of  low plant + 3 floors in 

one of the parts and of LP + 2 floors in the other. Also it counts with a big playground to give fit to 

the almost 1000 students with those that counts the centre. 

- External closings of  brick seen and flat roof of ceramic tile.     

- Inner closings compounds for PVC windows and wooden doors. 

- Constructive typology: load walls structure and unidirectional ceilings.  

- Surface built: 7721 m2 

- Energetic uses: Lighting, heating and equipments (computers, projectors...) 

- Conditioning system:  

Heating: Heating system that combines radiators with central boiler fed by natural gas. The radiators 

are of iron and ancient. 

Refrigeration: it does not have of any refrigeration system. 

 

 

 

Figure 2. Aerial view and orientation of the 
educational centre Mare de Déu de 
l'Assumpció. Source: Google Maps 
 

N 

E O 

S 

58 



 

2.3.3 URBAN PLANNING  

The educational centre Mare de Déu de l'Assumpció finds cataloged in the urban planning as a 

zone 7A. The fact to be zone 7 means that, as the Urban Normative Metropolitan of Barcelona (5), the 

where is built is allocated to communitarian equipments, in this case schools. 

Exactly, to the zone cataloged treat as a 7A 

represents existent equipments or in execution 

with license. 

 

 

 

 

 

2.4 INITIAL EVALUATION  

The initial evaluation that can do on our building is that have between hands a building that dates 

of the 1970 and, therefore, does not count with the last technological resources regarding systems of 

thermal and acoustic isolation to his external closings, so much vertical and horizontal. 

Regarding the external vertical carpentry closings, has new PVC windows installed periodically 

and that have endowed to the building of an acceptable level in this sense if we take into account the 

ancient wooden windows that possessed.  

The heating system presents the deficiency main typical in a system centralized and with an only 

road. This deficiency does that the system cannot air-condition as the needs of each part of the 

building since there is one big difference of energetic demand as if the classroom is oriented to the 

east or south (street) or to the north or west (playground). This fact is owed to that to the street zone 

the light is much more present all day long that to the playground zone. This creates a disagreement to 

the user since depending to the classroom where find his thermal feeling  very varied. The fact to have 

iron radiators does not suppose, a priori, a difficulty since if we compare them with the of aluminum 

the advantages are not significant. 

The illumination system, after my visits to the building and the witnesses of the users, can describe  

as a deficient since they perceive illumination lack, especially in periods of winter, where to last hour 

of the afternoon already is dark. The rest of the year this can dissemble  to the classrooms that give to 

the street since have a big natural illumination. The classrooms that give to the playground are more 

affected for this deficiency all the year round. The light issuers used are fluorescent with improvement 

capacity regarding energetic efficiency and illumination. Also it is possible to improve the 

illumination system by means of the change of orientation of the light issuers. The classrooms 

majority incorporate electronic systems, already are computers or projectors, where it would be 

necessary to improve the electrical mechanism cut to avoid leave connected some of these devices 

creating a ghost consumption. This measure would have a big impact especially to the computer 

classrooms since during the visits have found a big quantity of devices connected out of class 

schedule. 

The water system, that encompasses the baths zone, has saving systems  to the taps but do not have 

of any measure in the tank of some toilets, done that it is improvable. 

In regard to the building management can advance  that the maintenance is correct in general but 

improvable in concrete aspects how the illumination.  

The building has a full employment, with near 1000 students, doing that they are all the busy 

classrooms with the exception of the zones devoted to subjects that require a transfer (how is the case 

of the of musician subject to primary and secondary). This fact, does that the management of the 

classes was very limited since there is not margin to realize a distribution as the energetic demand 

how rotted to be for example: organize the classes to the zones more hot in the winter in case to have 

empty classes. 

2.5 OBJECTIVES 

After realizing the pertinent initial evaluation, will establish as a basic objectives: 

- Improvement of the heating system adapting it to the real building needs. 

- Improvement of the illumination system to guarantee a greater degree of energetic efficiency and 

achieve the minimum parameters established by normative guaranteeing the comfort of the users. 

-Improve the toilets system applying measures of saving water in each cycle of load/download of 

the tanks. 

- Improvement of the maintenance by means of the Maintenance Plan creation to extend the useful 

life of the installations doing them more sustainable. 

- Improvement of the electrical system cut in the classrooms, especially to the of computer, to 

avoid ghosts consumptions. 

- Improvement in the education and awareness of the user to carry out these measures by means of 

a greater implication. 

 

 

Figure 3. Map urban typology. Source: Catastre 
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3 PHASE 1: DATA COLLECTION 

3.1 STATIC DATA 

Understands for static data all those building characteristic that keep immovable along the time. 

They are data referents to the building architecture, especially on his constructive composition in 

regarding building materials. 

3.1.1 ARCHITECTURE 

The school composes for a building in shape of "L" with a big playground. It has  low plant + 3 

floors in a part of the "L" and low plant + 2 plant flat in the other.  

The fact to have facade for 100% of the building and, therefore, not having party walls does that 

there are more losses of heat during the winter months or more gains during the summer months but 

also has the positive part of that guarantees a greater natural illumination. 

3.1.2 BUILDING 

Regarding the building data of the educational centre Mare de Déu de l'Assumpció, is composed 

for a vertical external closing that does the compound facade function by brick of 14 cm of thickness, 

a air chamber of 10 cm without ventilation, and a partition of 7 cm and a plaster layer of 1 cm of 

thickness that gives to the inner face.  

Regarding the horizontal closings, will divide them in the flat cover part and between plants. The 

flat cover part is composed (of outside to inner) for a ceramic layer tile, asphaltic cloth, concrete for 

the pending realization, isolation and the noggin of armed concrete. The horizontal closing between 

plants is composed only (from top to bottom) for a ceramic layer tile and the noggin of armed 

concrete.  

The tables, that present in the point 4.1.1 Thermal demand, collect the building closings described 

previously and studied by means of the computer program LIDER to contribute his thermal 

transmittance. This information accompany it with a graphic design of the different closings. 
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3.1.3 INSTALLATIONS 

To continuation will expose which are the installations systems that give answer to the user 

demands in regarding illumination, heating, hot water and ventilation.  

 > Illumination 

The school illumination bases exclusively in fluorescent lamps of 36W and 120 cm for the classes 

and 18W and 60 cm for the corridors and baths. 

Regarding the classes illumination, of general shape, the orientation of the fluorescent lamps is 

correct since they are oriented of shape parallel to the windows taking advantage of much more the 

light issued. Also it is true that in some few classrooms have found a 

wrong orientation owed to that the fluorescent find of perpendicular 

shape to the window and this is a fact that, definitely, it will be 

necessary to improve. 

The lit circuits, of general shape, are not the correct since instead of 

lighting or turn off the lamps of shape that can take advantage of  the 

natural illumination, have found that they light splitting the class in 

two: the leading part and the rear. 

It does not exist any device, how can be vicinity sensors or presence sensors, to determine the lit of 

the illumination. 

> Heating 

The heating system is based in a natural gas boiler centralized of it marks ROCK Tecno 28-G that 

presents a performance, as the last inspection realized the 2/2/12, of a 91,68 %. This boiler has a 

potency maximum of between 290 and 315,6 kW and counts with an accumulator of 200 liters. 

 Are compound for an only circuit that feeds to all the building and has any electronic control 

device of lit and blackout and, therefore, realizes  of manual shape. The lit realizes in cold period to 

the 7:00 h at the morning and turns off to the 11:30 - 12:00 h at the morning aprox. In punctual a lot 

cold days the blackout extends until the 15:00 h to guarantee the user comfort. 

The heat broadcast realizes by means of some radiators of ancient iron situating at least one to each 

classroom, laboratory, dispatches and corridors. 

> ACS, Sanitary Hot Water 

The only point that requires ACS are the school wardrobes. These wardrobes are compounds for a 

total of 10 showers instrumented with pushbuttons. Have almost any utility since only a team of futsal 

extracurricular does use of them during all the school course during 2 days by the week. 

To guarantee this demand of ACS has installed a small boiler of 25 kW potency. 

> Ventilation 

The classrooms ventilation, and at the centre in general, realizes of natural shape. The fact to have 

of a building where all the facades give to the outside does that the ventilation do not suppose any 

inconvenient.  

Figure 4. Exterior Closing. 
Source: Own preparation 

Figure 6. Flat cover. 
Source: Own preparation 

Figure 5. Between plants. 
Source: Own preparation 

Figure 7. Representation light circuits 
Source: Own preparation 
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3.1.4 OCCUPATION 

At continuation will expose which is the inner school distribution, attending which use him woman 

to each one of the spaces. Also I will incorporate a chart to inform on the students typology that find  

to the building. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Such and how details the exposed chart, to the building find users that collect some big differences 

of age. A 43% treats of primary students, a 32% are of secondary, a 18% are of Bachelor and only a 

7% are of Childish. It is only a 7% owed to that the students of P3 and P4 find in a totally independent 

building and in another location.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 DYNAMIC DATA  

The dynamic data are those that do not keep constant, as the building employment and the use 

intensity of the different school spaces. 

3.2.1 FOLLOW-UP OF CONSUMPTIONS 

The access to the data of the historical registers of the last years allow us have reference data of the 

own building to compare them. These data usually find them in bills shape of the different supplying 

companies and often group the different energetic uses in a same counter. Owed to the kind 

documentation cession facilitated by the own centre, will be able to contribute the consumption 

figures of the last 5 years regarding the electricity, gas and water. 

> Electricity 

In the case of our school, counts with an only electricity counter with a potency hired of 50 kW. 

The electrical consumption is devoted basically to the building illumination and to the computers and 

other equipments. 

At a later date, at the point 4.3 Consumptions analysis in the section referred to the electrical 

energy will reflect these consumptions with the data obtained of the bills. 

> Natural gas 

The natural gas consumption comes sued by the two boilers that find to the centre: the boiler 

commissioned of the heating to the centre and the boiler commissioned of the input of ACS to the 

changing rooms. 
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It has proceeded to work the data of the same way

data to establish in kWh the annual and monthly consumption of the last 5 years. 

To the head 4.3 Consumptions 

graphic figures and will study his behavior.

 

 

 

 

 

 

 

 

> Water 

The water consumption 

the toilets tanks, the changing rooms and the cooking

How I have realized in the

bills and that they are worthy of estimation are reflected a

section referred to water. 

                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Boiler Natural Gas 
300 kW (Heating)
Source: Own p

Figure 10. Toilets taps
Source: Own preparation
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work the data of the same way that the head previous since I have used the 

kWh the annual and monthly consumption of the last 5 years. 

onsumptions analysis in the section referred to natural gas will detail  these 

and will study his behavior. 

 is reflected in the use that does of the playgrou

, the changing rooms and the cooking uses. The discharge hired is of 6,30m3/

n the previous head, all the data in figures that have been able to extract of the 

worthy of estimation are reflected at the point 4.3 C

                                                  

gure 8. Boiler Natural Gas 
kW (Heating) 

Source: Own preparation 

Figure 9. Boiler Natural Gas 
(ACS) 
Source: Own p

gure 10. Toilets taps 
Source: Own preparation 

Figure 11. Toilets
Source: Own preparation

     

previous since I have used the bills 

kWh the annual and monthly consumption of the last 5 years.  

in the section referred to natural gas will detail  these 

of the playground sources, the baths  taps, 

The discharge hired is of 6,30m3/h. 

, all the data in figures that have been able to extract of the 

t the point 4.3 Consumptions analysis  in the 
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3.2.2 FOLLOW-UP OF USE INTENSITY  

By means of the use intensity monitoring will establish the employment 

zones of the centre from the people distribution for day and hour.

The timetable are: 

 Infant and Primary: Monday to Friday from 

 Secondary and Bachelor: Monday to Wednesday from

                                         Thursdays and Friday from

To the educational centre Mare de Déu de l'Assumpció 

through primary and secondary, until bachelor. These courses, jointly to the treat of a school where 

the classes are face classes and compulsory, do that the 

teaching hours having exceptions so much to first hour of the morning with the serv

with the canteen service or the extracurricular activit

Owed to this can differentiate for zones as the use that have:

 

 Classrooms zones: these have one overhead employment, constant dur

week. They are those classrooms where receive  the common 

 Common zones: here it keeps also a constant employment but

last the class changes, the rests and the entry and exit of the centre. 

 Dispatches zones and meeting rooms: they have a sporadic us

person that is to charge of that dispatch during the hou

 Playground zones: they have a constant use to the hours

from 11:30 to 12:00). The rest of hours only is utility for t

are taught to the external or the extracurricular activities

centre. 
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will establish the employment degree of the different 

distribution for day and hour. 

 9:00 to 13:00 and 15:00 to 17:00 

Monday to Wednesday from 8 to 13:30 and 15:00 to 17:00  

Thursdays and Friday from 8 to 14:15 

Mare de Déu de l'Assumpció impart classes since Childish, going 

. These courses, jointly to the treat of a school where 

and compulsory, do that the building use intensity was maximum during 

having exceptions so much to first hour of the morning with the service cradle and 

curricular activities in the afternoon. 

for zones as the use that have: 

: these have one overhead employment, constant during all the days of the 

They are those classrooms where receive  the common subjects of each class. 

also a constant employment but only during the five minutes 

, the rests and the entry and exit of the centre.  

: they have a sporadic use and they are only use

person that is to charge of that dispatch during the hours that does not exert teaching. 

: they have a constant use to the hours of playground (from 11:00-11:30 

11:30 to 12:00). The rest of hours only is utility for the physical education classes 

acurricular activities of the afternoon programmed by the 

11:00-
12:00

12:00-
13:00

13:00-
14:00

14:00-
15:00

15:00-
16:00

16:00-
17:00

 

of the different 

impart classes since Childish, going 

. These courses, jointly to the treat of a school where 

was maximum during 

ice cradle and 

ing all the days of the 

only during the five minutes that 

d for the 

11:30 h and 

classes that they 

of the afternoon programmed by the 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday



 

- Zones without use: encompasses those spaces that do not count with a due use and simply do not 

use or are disabled. They are mostly rooms in that it stores furniture or school or sportive material. 

3.2.3 FOLLOW-UP OF MANAGEMENT AND COMFORT 

Regarding the follow-up of management, in the case of the Mare de Déu de l'Assumpció school the 

only controllable management that realizes is the schedule of heating utilization during the winter 

months, that are the following: 

Morning: from 7:00 to 11:30 or 12:00 h 

The other management factor that rotted carry out to the building is the classrooms illumination, 

but this depends of the teachers to individual title and no of the concierge. It is necessary to mention 

that the common spaces (corridors) illumination uses almost all day owed to his long. This does that 

although it go in natural light so much for the beginning and for the end of the corridor, was not 

sufficient for illumine all the central zone. 

Regarding the follow-up of the comfort, after evaluating with ocular inspections and with users 

opinions, can affirm that the fact of that the heating have of an only circuit to feed all the zones is a 

big inconvenient at the time of establishing a comfort  temperature, since it does that to the zones that 

give to the playground (north), have to shelter a bit and to the zone that gives to the street (South-East 

and Southwest) have to open the windows in some moments or go in short sleeve. This has as a 

explanation the zones orientation. 

 It is very important to remark the function that realizes the vegetation of the own street to the 

facade oriented to South-East since it treats of caduceus trees leaf, which in the winter leave to happen 

the solar light and, therefore, favor the entry of heat and in the summer, thanks to that go back to have 

leaves, avoid big part of the solar incidence. 
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4 PHASE 2: EVALUATION  

4.1 ENERGETIC EFFICIENCY ANALYSIS 

 To continuation, will value the level of energetic efficiency of our building in his current state by 

means of the thermal demand data, calculated by means the programs LIDER-CALENER, and 

luminance demand, calculated by means the program DIALux. 

4.1.1 THERMAL DEMAND 

To measure the thermal demand have us to value which are the gains and losses through the skin of 

our building object as a direct consequence of his constructive compositions, the orientation or the 

zone climate. These data have been attached in the head 2.3.1 Geographic location and climatology 

and 3.1.2 Building. 

We will use the computer tool LIDER to obtain these data. The fact to use LIDER owes to that it is 

an application that examines if a building fulfils with the limitation of the exposed thermal demand to 

the CTE DB HE-1. The way with what calculates and checks if it fulfils or is not to compare our 

building object with a building of reference that yes is adapted to the normative. In this way if our 

building exposes some inferior data to the building of reference darlings will be fulfilling the 

normative. 

So as to quantify these losses and energetic gains the program works from the thermal 

transmittances of the building skin, the possibility to suffer condensations in surface or interstitials 

and the energetic losses for air infiltrations in the educational centre to study. 

By means of the characteristic to take into account mentioned to the previous paragraph, the 

program evaluates the heating demand and necessary refrigeration to guarantee some comfort 

optimum conditions and compares them with the building of reference demand. 

Before obtaining the results that offers us programs it LIDER, expose by means of a table the data 

of maximum thermal transmittance (Umàx) of the current skin of the building object and compare 

them with the data of thermal transmittance limit (Ulim) exposed for the CTE DB HE-1. 
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 U màx. (W/m2K) U límit (CTE 2006) 

(W/m2K) 

U límit (CTE 2013) 

(W/m2K) 

Exterior cladding facade 1,75 0,95 0,75 

Flat roof 1,15 0,53 0,50 

Ceiling in contact with ground 1,46 0,95 0,75 

Ceiling between floors 1,33 1 0,95 

 
Table 1. Maximum transmittances and limits. Source: own Preparation 
 

Such and how can check to the table, any of the thermal transmittances of our building fulfill with 

the normative of the CTE DB HE-1.  

The fact of that the external closings (external closing of facade and flat cover) have a 

transmittance value as upper to the rule is a big inconvenient at the time of looking for a energetic 

efficiency of the building since these closings are those that suppose a greater part of the building and 

the attendants to isolate the external space with the habitable spaces. 

Once we have studied the transmittance limits values for the envelope of our building, is the 

moment to analyze the behavior of the components that make the centre openings. How already I have 

commented in several occasions previously, the school effected a big reform regarding these 

components and substituted the ancient wooden windows, that did not guarantee some minim of 

comfort thermal and acoustic, for some aluminum  windows with double glass without thermal bridge 

break. 

To continuation, expose by means of another table the comparative between the thermal 

transmittance of the current windows with the CTE reference value. 

 U màx. 

W/m2K 

U límit (CTE 2006) 

W/m2K 

U límit (CTE 2013) 

W/m2K 

Windows with aluminum 
framework (10%) and double 

glass (90%) 

2,92 4,4 3,10 

Table 2. Maximum transmittances and limits of the openings. Source: own Preparation 

How can observe, the thermal transmittance values of the windows of our educational centre after 

the reform applied fulfill with the normative CTE. 

No only the transmittance data are important to realize the calculation. Also they are important the 

climate typologies and the orientation, therefore: 

- I define that the educational centre Mare de Déu de l'Assumpció finds to the climatic zone of 

clear-cut Barcelona as a C2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Table 3. Climatic zones for province capitals. Source: CTE DB HE-1 
 
 

- The values of thermal transmittance U (W/m2K) limits sell designated by the climatic zone, that is 

to say, the zone C2 previously described and that sell detailed to the Table 2.1 "Transmitancia térmica 

máxima de cerramiento y particiones interiores de la envolvente térmica" envelope to the document 

CTE DB HE-1 (Table 4. Maximum envelope thermal transmittance. Zone C2 Barcelona). 

The transmittance comes clear-cut for the following formula:  

U = 1/Rt   

Rt is the total thermal resistance of the constructive component (m2K/W) being: 

Rt = Rse + R1 + ... + Rsi + Rn 

At any one time, R = e/ λ Where e is the material thickness and λ the thermal conductivity. 

        
         Table 4. Maximum envelope thermal transmittance. Zone C2 Barcelona. Source: CTE DB HE-1 2006 
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 Table 5. Maximum envelope thermal transmittance. Zone C Barcelona. Source: CTE DB HE-1 2013 
 

Once we have the transmittances data, so much of the envelope and of the openings and the 

climatic zones information enter all these in the computer program LIDER to observe if our building 

object fulfils with the normative obtaining the following results: 

                        
   Figure 12. Resulted LIDER. Source: LIDER. 
 

Such and how sees to the image, the result is that it does not fulfill with the normative established. 

As these results, our building sues a 4,9% more regarding the heating and sues a 11,7% less than 

refrigeration. The heating would represent a 77,4% of all the energetic consumption and the 

refrigeration a 22,6%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figure 13. Facade South-East (To the street). Source: LIDER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figure 14. Facade Southwest (To the street).  Source: LIDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figure 15. Facade Northwest (To the playground). Source: LIDER. 
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 Figure 16. Facade Northeast (To the playground). Source: LIDER. 
 

To continuation, after having checked if our building fulfilled with the normative CTE DB HE-1, 

will do the energetic certification study of the centre. To realize this part will use a computer 

application renown CALENER designed by this purpose and ideal for tertiary sector buildings how 

this. The main difference between the LIDER and the CALENER is that the CALENER also 

evaluates the energetic systems how the heating, illumination and everything type of installations. We 

will not have to create any new model since with the project realized to the LIDER, for the head 

previous and adding the necessary data before described, will be able to realize this certification with 

the following results: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figure 17. Results CALENER. Source: CALENER. 
 
 

As the results of the energetic demand calculations of annual shape (that is how calculates the 

CALENER VYP) give some results of: 

Heating: 156.513,4 kWh/year 

Refrigeration: 50.344,3 kWh/year 

 These data would have to be the theoretical building consumptions, that is to say, if we compare 

these data with the real consumptions, will know which thermal performance type have. A 100 % 

performance would indicate that it is consuming  exactly what the building needs for the refrigeration, 

but to the have the heating for radiators always lose a energy part in the same boiler and the hot water 

distribution for no conditioned zones. 

 Theorist Consumption Real Consumption 
(2012)* 

Performance 

Heating 156.513,4 kWh 157.611 kWh 101% 

*The real consumption is detailed at a later date at the point 4.3 Consumption analysis 

Table 6. Energetic table performance between theoretical consumptions and real consumptions. Source: Own preparation 
 

How we can appreciate to the previous data, a 101% of performance means that it consumes a 1% 

more than the that the building needs. 

 Regarding the refrigeration, simply has a performance "0" because his demand is of 49.993,4 

kWh/year but has any device allocated to this use. 

4.1.2 LIGHT DEMAND   

After studying the thermal demand, will go with another aspect no less important regarding the 

energetic consumption and to the economic and ecological bill of an educational centre how is the 

light demand. 

I will choose the educational centre classrooms more representative and that they incorporate 

differences the ones of the others. For this reason, by means of the computer program DIALux will 

study these typologies of classrooms: 

- Classroom with 4 fluorescent 

- Classroom with 6 fluorescent 

- Classroom with 8 fluorescent 

- Library 

- Technology classroom 

- Computer classroom 

 

Figure 18. Lamps type of the centre 
Source: Own preparation 
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By means of this light study will try to check if it fulfils in this educational centre with the CTE 

DB HE-3 normative. It will serve us as a reference the table 2.1 (Table 7. Energetic efficiency limits 

values to the installation) of this normative document where stipulates the energetic efficiency VEEI 

(W/m2/100 lux) values, the illumination average level kept (Em) in lux and the index values limit of 

glare (UGR) as what says the Normative UNE-IN 12464-1. 

Not only I will centre me in if it fulfills the normative but also in if it guarantees optimum 

illumination level to guarantee a comfort for the user. 

                          
          Table 7. Energetic efficiency limits values to the installation. Source: CTE DB HE-3 (2013) 

 

- Classroom with 4 fluorescent: 

 

 
 
 
 
 
     

    Table 8. Normative comparison with results. Source: Own preparation 
 

This classroom treats of a space where impart the classes of usual shape, during all the schedule 

school and his light system consist for 4 fluorescent Philips TL-D Reflex 36W. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How can see  to the figure 19.1, to the central tables achieve  the 240 lux doing that neither the 

most overhead values reach to satisfy the normative minimum. As the analysis with the program 

indicates some 167 lux as a me of this classroom are a lot underneath of the value of 300 lux. 

To the classrooms parallels and next to the windows this lack of light can see corrected because 

the big natural light that goes in. Also it is true that has to foresee winter periods or dark days 

because the bad time where will not have this supplement. 

- Classroom with 6 fluorescent: 

 VEEI 
(W/m2/100 lux) 

Em 
(lux) 

UGR 

Normative Classroom ≤3,5 300 ≤19,0 

Classroom with 6 
fluorescents 

2,32 261 Max. 20 

           
           Table 9. Normative comparison with results. Source: Own preparation 
 

This classroom treats of a space where impart the classes of usual shape, during all the schedule 

school and his light system consist for 6 fluorescent Philips TL-D Reflex 36W. 

 VEEI 
(W/m2/100lux) 

Em 
(lux) 

UGR 

Normative Classroom ≤3,5 300 ≤19,0 

Classroom with 4 
fluorescents 

1,99 167 Max. 21 

Figure 19. Classroom with 4 fluorescent model in 3D. Source: DIALux 

Figure 19.1 Classrooms with 4 fluorescent model in 3D with false colors. Source: DIALux 
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In that case, the lamp orientation is not correct since they do not find in parallel position to the 

windows. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

In this occasion, thanks to the image realized with false colors can check how in a big part of the 

classroom arrives or approximates  to the 300 lux doing a illumination quite constant. To the be the  

smallest classroom that the previous and have of 6 fluorescent does that the lamps orientation was 

relative although, how is showed, would be recommended to orient these in parallel position to the 

windows. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20. Classrooms with 6 fluorescent model in 3D. Source: DIALux 
 

Figure 20.1 Classrooms with 6 fluorescent model in 3D with false colors. Source: DIALux 
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ANNEX K: 
 

LLIBRE DE L 'EDIFICI 
(AMB LA SEVA PRÒPIA NUMERACIÓ DE PÀGINES G ENERADA PEL PROGRAMA DIC PLA) 
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A partir del moment del lliurament del Llibre de l’edifici, el Propietari, o la persona en qui delegui, tindrà al seu 
càrrec el Llibre de l’edifici i serà el responsable de mantenir-lo actualitzat, mitjançant les oportunes inscripcions al 
Registre d’incidències i d’operacions dins del Quadern de registre, el Document d’especificacions tècniques i 
l’Arxiu de documents que correspongui. Haurà de tenir present les seves obligacions*  en quant a: 
 

− conservar en bon estat l’edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i 
transmetre la documentació de l’obra executada, les assegurances i garanties amb que aquesta compti. 

 
− utilitzar de forma adequada l’edifici, les seves instal·lacions i els seus espais annexos de conformitat amb 

les instruccions d’ús i manteniment, contingudes en la documentació de l’obra executada. 
 

− portar a terme el pla de manteniment de l’edifici, encarregant al tècnic competent les operacions 
programades pel manteniment del mateix i de les seves instal·lacions. 

 
− realitzar les inspeccions reglamentàriament establertes i conservar la seva corresponent documentació. 

 
− documentar al llarg de la vida útil de l’edifici totes les intervencions de reparació, reforma o rehabilitació, 

consignant-les en el Llibre de l’edifici. 
 
 
* Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (BOE 6/11/1999) i Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el 
CTE (BOE 28/3/2006). 
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Dades inicials  
 
 

En aquest capítol es fa referència a les dades generals de l’edifici en el moment de la seva redacció (les dades 
generals d’identificació i construcció de l’edifici, dels agents que han intervingut en el procés constructiu, les 
referides a les llicències, règim jurídic, garanties, etc., així com qualsevol observació que el Promotor / Propietari 
consideri oportú incloure, com pot ser, la de la persona que fa l’entrega de l’edifici). 
 
 
INSTRUCCIONS 
 
Les Dades inicials han d’estar signades pel Promotor / Propietari, o per la persona que aquest delegui, en aquells 
apartats del document en que s’especifica. A més, el plànol d’emplaçament i la fotografia de la façana de l’edifici 
han d’anar signades i segellades de manera que cobreixin a la vegada el plànol d’emplaçament o la fotografia i el 
full dels Quadern de registre sobre el que s’enganxa. 
 
Els documents als que es fa referència en el Quadern de registre, es guardaran a l’Arxiu de documents. 
 
La casella de denominació només s’ha d’omplir en el cas que l’edifici tingui denominació pròpia. 

Cal relacionar les llicències i els permisos que s’han emprat en la construcció de l’edifici i les que faculten tant 
l’ocupació general com el funcionament de les instal·lacions comunes (llicència d’obres, permisos d’organismes 
públics, llicències d’activitats, etc.). 

En l’apartat de règim de la propietat, aquest pot ser vertical, horitzontal, de compartició en el temps o de qualsevol 
altre tipus que es reguli legalment. Si és el cas, s’haurà d’omplir. 

Si fos necessari, s’han d’indicar el règims de protecció de beneficis i de limitació d’ús, o d’algun altre tipus que 
afectin els estatuts de l’edifici (protecció oficial, beneficis atorgats per a rehabilitació, limitacions per estar 
incorporat en un catàleg de protecció, etc.). 

Cal indicar les càrregues que pateix l’edifici o la seva finca tals com drets de pas, mancomunitat de patis, etc. 

En el punt de dades de construcció cal indicar les que figuren en el certificat final d’obres. 

S’ha de relacionar els noms dels facultatius, titulació i número de col·legiat, la del qual és membre el tècnic 
actuant. En cas que fos un funcionari públic, l’organisme al qual pertany. 

Cal indicar les dades dels industrials que han efectuat les instal·lacions de l’edifici (gas, ascensor, antena de TV, 
aigua, etc.). 

Dins de l’apartat d’observacions, es pot indicar tot allò que, a criteri del promotor, es consideri rellevant per a un 
millor coneixement de l’edifici. 
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1. Dades generals de l'edifici 
 
Identificació de l'edifici 

Adreça Codi postal 

Carrer Sant Joan Evangelista, 22  08918 

Municipi Província 

Badalona  Barcelona  

Denominació Expedient 

Mare de Déu de l'Assumpció  1 

Referència cadastral Ús 

 Mixte  

 
Edat de l'edifici 

Any de construcció Any de rehabilitació 

1970  
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2. Relació de dades administratives i jurídiques 
 
Llicències 

Classe Data 

  

Classe Data 

  
 
Declaració d’obra nova 

Notari 

 
Núm. protocol Data 

  

Inscripció registre 

 
 
Règims jurídics  
 
Règim de propietat 

Tipus Data estatut 

horitzontal   

Escriptura, divisió i estatus 

 
 
Règims especials 

Tipus Document acreditatiu 

  

Tipus Document acreditatiu 

  
 
Càrregues reals 

Tipus Document acreditatiu 

  

Tipus Document acreditatiu 
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Relació d'unitats d'ocupació 

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

Espais comuns  841,80 13,0000 Vestíbuls, Passadissos, Porxo...  

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

Administració  605,04 9,3000 Sales de professors, AMPA, 
Despatxos...  

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

Equipaments  1.200,00 18,5000 Laboratoris, Gimnàs, Aules 
especials...  

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

Lavabos  350,00 5,4000 Assumir necessitats bàsiques dels 
usuaris  

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

Aules  3.500,00 53,8000 Docent  

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 

    

Unitat Superfície Coeficient Destinació 
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Fitxa tipològica  
Segons les dades recollides, aquest edifici va ser construit l’any 1970. El tipus de propietat és horitzontal. La 
persona de contacte és el/la senyor/a Nom autor, càrrec ¿¿??, que resideix a ¿¿??. 
 
Es tracta d’un edifici aïllat i composat per ¿¿??, amb un nombre total de ¿¿?? plantes. 
 

Nº escales Nº locals 
comercials 

Nº places 
aparcament 

Tipus 
d’habitatge 

Nº segons 
tipus 

Superfície 
aprox. habitatge 

tipus 

Nº per 
superfície Peces per habitatge tipus 

                

 
Nombre d’habitatges per planta 
 Planta baixa 0 

 Planta tipus 0 
 Planta àtic i sobreàtic 0 

  0 
 
Alçada lliure de les plantes 
 Planta soterrani 0,00 
 Planta baixa 0,00 

 Planta tipus 0,00 
  0,00 
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Plànol de l'emplaçament 
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Fotografia de la façana 
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Plànol de la planta tipus 
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Coberta i patis 
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Secció 
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Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura i segell Data 
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Registre d’incidències  
 
 

El Registre d’incidències és l’apartat on s’han de detallar de manera successiva les incidències que es produeixin 
a l’edifici durant la seva vida útil (canvis de titularitat, canvis d’ús de la totalitat o de part de l’edifici, ajuts i 
beneficis, assegurances, noves llicències, etc., així com fets extraordinaris que es puguin produir a l’edifici com 
poden ser accidents, incendis o d’altres). 
 
 
 
INSTRUCCIONS 
 
En cada incidència s’ha de fer un breu enunciat de l’assumpte tractat, la data i la seva descripció. 

Les inscripcions en el Registre d’incidències han d’estar signades pel Propietari, o per la persona que aquest 
delegui, i s’han de realitzar dins el termini d’un mes després de que s’hagi produït o executat aquesta. 

Els documents a que es fa referència en aquest apartat estaran arxivats a l’Arxiu de documents. 

 
La primera inscripció en el Registre d’incidències és l’acte de lliurament del Llibre de l’edifici del promotor al 
propietari o comunitat de propietaris. El lliurament del Llibre de l’edifici pot anar acompanyat d’observacions per la 
manca de dades. Les observacions es formularan en l’apartat específic del final de l’apartat de les Dades inicials. 

A continuació, s’ha d’afegir el nomenament del tècnic competent encarregat de supervisar el manteniment. 
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Número Data 

1 26/11/2013 

Assumpte 

Acte de lliurament del llibre de l'edifici 
Descripció 

Lliurat a: 

 

 

 

 

 
 Signatura 

 
 
 
 
Número Data 

2 26/11/2013 

Assumpte 

Nomenament tècnic competent,  segons article 8, apartat 2, punt 2 del CTE (R.D. 314/2006 de 28 de 
març) 
Descripció 

Nom: 

Títol: 

Núm. col·legiat: 

Adreça: 

Email: 

Telèfon: 

 

 

 

 

 
 Signatura 
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Registre d’operacions 
 
 

En el registre d’operacions de manteniment, reparació i control s’han d’indicar, de manera successiva i 
cronològicament, les operacions de manteniment, revisió, reparació, etc., que es realitzin a l’edifici durant la vida 
útil de l’edifici (operacions de manteniment i de reparació, i revisions o controls reglamentaris establerts amb 
caràcter obligatori). 
 
 
 
INSTRUCCIONS 
 
Cada registre inclourà la data de la seva execució i les dades de les empreses que les duguin a terme. 

Els registres han d’estar signats pel Propietari, o per la persona que aquest delegui, i s’han de realitzar dins el 
termini d’un mes després de que s’hagi produït o executat aquesta. 

Els documents a que es fa referència en aquest apartat estaran arxivats a l’Arxiu de documents. 
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Número Data 

1 15/08/2010 

Descripció 

Finalització canvi de finestres, substituint les antigues de marc de fusta per unes amb marc d'alumini i 
doble vidre sense trencament de pont tèrmic 

 

 

 

 

 
 Signatura 

 
 
 
 
Número Data 

2 15/09/2011 

Descripció 

Instal·lació de pissarres intel·ligents i projectors a classe 

 

 

 

 

 
 Signatura 
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DOCUMENT D’ESPECIFICACIONS 
TÈCNIQUES 
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Documentació tècnica de l'obra executada  
 
 

En aquest capítol del Llibre de l’edifici s’ha d’incloure la documentació referent a l’estat final de l’obra acabada. 



LLIBRE DE L'EDIFICI  
Carrer Sant Joan Evangelista, 22 
08918 - Badalona (Barcelona) 
 

 
Alejandro Ferreras Rodríguez Pàgina 28 
 

 
Número Data 

1 27/11/2013 

Descripció 

Planta Baixa 
Fitxer 

pb.pdf 
 
 
Número Data 

2 27/11/2013 

Descripció 

Planta primera 
Fitxer 

p1.pdf 
 
 
Número Data 

3 27/11/2013 

Descripció 

Planta segona 
Fitxer 

p2.pdf 
 
 
Número Data 

4 27/11/2013 

Descripció 

Planta tercera 
Fitxer 

p3.pdf 
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Control de qualitat  
 
 

Dins d’aquest apartat del control de qualitat, s’inclou tota la documentació relativa al control de recepció en obra 
de productes, equips i sistemes, així com els controls de qualitat realitzats en les posteriors intervencions que es 
portin a terme a l’edifici al llarg de la seva vida útil. 
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Instruccions d’ús i manteniment  
 
 

El Llibre de l’edifici s’acompanya d’unes instruccions d’ús i manteniment adreçades als usuaris, en les quals es 
relacionen unes recomanacions per al seu bon ús, i les instruccions de manteniment necessàries per tal d’allargar 
al màxim la vida útil de l’edifici, els seus espais annexes i les seves instal·lacions. Les instruccions s’estructuren 
per subsistemes. 
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INFRAESTRUCTURA: SOTERRANIS O CAMBRA SANITÀRIA 
 
 

INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Durant la vida de l’edifici poden produir-se lesions en els fonaments, les soleres i en els murs 
enterrats, que normalment obtindran la qualificació d’important. Aquestes lesions poden ser 
degudes, per exemple, a assentaments, moviments de terres, obres, corrents d’aigua 
subterrànies, etc. En aquests casos, cal que un tècnic especialista realitzi un informe sobre les 
lesions detectades, en el qual en determinarà la gravetat i les intervencions a realitzar. 
 
Les lesions en els fonaments no poden ser apreciades directament; es detecten per lesions que 
apareixen en altres elements constructius, que normalment són les parets. 
 
La humitat directa, que pot provenir del subsòl, s’ha de corregir de forma urgent per evitar la 
degradació dels elements constructius que hi estan en contacte. 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que 
hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment, 
caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. 
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ESTRUCTURA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Accions permanents: {Estructura1} 
Sobrecàrregues d'ús: {Estructura2} 
Deformacions admeses (estructura, terreny ?): {Estructura3} 
Condicions particulars d'utilització: {Estructura4} 
Hi han mesures adoptades per reduïr riscs ? quines? : {Estructura5} 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Els elements estructurals com són pilars, bigues, parets o els mateixos sostres que formen 
cadascuna de les plantes de l’edifici en constitueixen l’esquelet de suport, i per aquest motiu no 
s’hi poden fer ni obres ni modificacions que els afectin. Tampoc no poden modificar-se altres 
elements estructurals com ara els balcons, les marquesines o les escales. Si cal fer alguna 
intervenció sobre aquests elements és necessari que un tècnic competent n'assumeixi la 
responsabilitat, i si és el cas s’ha de disposar d’una autorització fefaent de la Propietat. Recordem 
que les obres que afecten l’estructura d’un immoble han de disposar d’un projecte tècnic signat i 
visat, en el seu cas, per un tècnic competent i d’una llicència municipal. 
 
També serà necessària la intervenció d’un tècnic en el cas de voler dur a terme una redistribució 
d'espais interiors per canvi d'envans i per obertura de passos, així com la realització de regates a 
les parets de càrrega. 
 
S’ha d’anar en compte de no sobrecarregar l’estructura de l’edifici doncs pot ser causa de 
l’aparició de patologies. Es tindrà la precaució de situar els elements més pesats, o susceptibles 
d’admetre les càrregues més pesades, a prop de columnes, pilars o parets de càrrega i en la 
mesura del possible s’evitaran les càrregues puntuals elevades. Així mateix, determinats canvis 
d'ús també poden ser origen de sobrecàrregues, per aquest motiu aquestes actuacions s’han de 
consultar a un tècnic competent. 
 
Si de les necessitats de càrrega o de la col·locació d’aparells concrets es preveu que poden 
resultar sobrecàrregues elevades, caldrà que un tècnic n’estudií la viabilitat.  
 
Les humitats són unes de les principals causes de deteriorament de l’estructura dels edificis i, en 
els casos més greus, poden arribar a comprometre la seguretat de l’immoble i dels ocupants. Per 
aquest motiu, si es detecta alguna humitat es prendran ràpidament les mesures correctores 
oportunes, i si és el cas s’avisarà del fet a la Propietat. En els materials d’origen ceràmic i en els 
formigons es vigilarà l’aparició d’eflorescències i taques. En els elements d'acer, l'existència de 
les oxidacions. 
 
Si s’observen altres lesions estructurals com ara deformacions, fissures, esquerdes o 
degradacions dels materials, cal prendre immediatament les oportunes mesures correctores. 
 
Quan es realitzin treballs de neteja o protecció, s'estudiarà l'efecte que puguin provocar els 
productes utilitzats sobre els elements estructurals afectats. Sempre s'hauràn de seguir les 
instruccions d'ús i manteniment que faciliti el fabricant. 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que 
hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment, 

caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. 
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COBERTES 
 
 

INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Les cobertes s'utilitzaràn exclusivament per a l'ús previst en el projecte, de manera que 
mantinguin les prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s'ha construït 
l'edifici. 
 
Les cobertes, teulades, terrats i terrasses s'han de mantenir netes i sense vegetació 
(especialment les buneres, els morrions, les canals i els aiguafons) i no hi ha d’haver cap tipus de 
material o objecte que pugui convertir-se en un obstacle per al correcte desguàs de l’aigua. 
 
En el cas d'intervencions que impliquin obres de reforma, reparació o rehabilitació de les 
cobertes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat o, en general, elements que requereixin 
ser fixats, la subjecció no ha d'afectar la impermeabilització. Tampoc s'han d'utilitzar les baranes 
metàl·liques o d'obra com a punts d'ancoratge per a fixar-hi tensors de pals, astes i similars, ni els 
conductes d'evacuació de fums existents. 
 
Si a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic, caldrà 
preveure al seu voltant les proteccions adequades per evitar danys a la impermeabilització i a 
l'acabat durant les operacions de manteniment. 
 
Si s'observa humitat en els sostres i parets sota coberta es procedirà a la seva immediata 
reparació per a evitar efectes negatius sobre altres parts de l’edifici. 
 
Els treballs de reparació sempre es realitzaran retirant la part malmesa per a no sobrecarregar 
l’estructura. 
 
Les lluernes, les claraboies i els tancaments practicables col·locats en les cobertes s’han de 
mantenir nets per tenir unes condicions d’il·luminació adequades. La neteja, però, pot ser força 
complexa ja que depèn de les condicions d’accessibilitat, per tant, els treballs de neteja es duran 
a terme amb la màxima seguretat possible. L’estructura de suport necessita una conservació 
similar als altres elements dels mateixos materials (acer, formigó o PVC). 
 
 
Els terrats no transitables 
Aquests terrats només són accessibles per al personal de manteniment de l’edifici. Quan s'hi 
transiti s'ha d'anar amb molt de compte per evitar que es produeixin desperfectes. S’ha de 
procurar circular per les zones especialment habilitades per al pas de persones. 
 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que 
hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment, 
caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. 
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TANCAMENTS EXTERIORS VERTICALS: FAÇANES, CELOBERTS I 
MITGERES 
 
 

INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Les façanes de l’edifici s'utilitzaran per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat específiques per a les quals s'ha construït l'edifici. A aquest efecte , les 
mitgeres i els tancaments dels celoberts tindràn la mateixa consideració. 
 
En les façanes de l’edifici −principals, secundàries, celoberts i mitgeres− no es permet cap tipus 
d’intervenció.Tampoc no es permet la instal·lació en les façanes d’aparells d’aire condicionat, 
antenes, alarmes, rètols, tendals, persianes, pals, etc, tret dels llocs especialment habilitats per a 
aquestes funcions. Si cal fer alguna intervenció sobre aquests elements és necessari que un 
tècnic competent n'assumeixi la responsabilitat, i si és el cas s’ha de disposar d’una autorització 
fefaent de la Propietat. Qualsevol intervenció s’ha de fer d’acord amb les normatives tècniques 
vigents que li siguin aplicables, i si és el cas, amb els permisos municipals que corresponguin. 
 
Les persianes tenen un manteniment similar als elements de les obertures dels mateixos 
materials. 
  
Cal evitar de forçar els llistons de les persianes enrotllables quan perdin horitzontalitat o es 
quedin encallats en les guies. 
 
 
Si mai es detectés l’aparició de fissures o esquerdes, la presència d’elements mal fixats o amb 
perill de despreniment i caiguda, o filtracions d’aigua pels tancaments, es prendran ràpidament 
les mesures correctores oportunes, i si és el cas s’avisarà del fet a la Propietat. 
 
Així mateix, per a pujar o baixar béns per la façana en operacions de mudança, s’ha de recórrer a 
una empresa especialitzada. Per a fer-ho no s’utilitzarà cap element que necessiti ser clavat, lligat 
o fixat a la façana, ni als seus components, com ara baranes, cornises i elements decoratius en 
general. 

 
Els paraments exteriors poden estar revestits amb pintures i amb vernissos diferents que, a més, 
tenen una durada limitada, en funció, sobretot, de la seva exposició a la intempèrie i de l'ús. Cal 
refer aquests acabats de forma periòdica utilitzant productes apropiats, compatibles amb els 
existents, i aplicant-los d'acord amb les instruccions del fabricant. 
 
 
Quan s’observin anomalies en els revestiments no imputables a l’ús, un tècnic especialista ha 
d’estudiar la causa i dictaminar-ne la gravetat, així com les reparacions a realitzar. 
 
Cal que la subjecció dels elements pesants es faci en parets mestres o si fos el cas en els 
elements resistents respectant sempre les limitacions de càrrega que imposen les normes. 
 
Mai no s’han de col·locar càrregues pesants als balcons ni a les galeries. 
 
Periòdicament s’ha de comprovar que no hi ha obstacles per a la normal evacuació d’aigua de 
pluja en terrasses i balcons. 
 
Les humitats en els elements de tancament acostumen a ser conseqüència de defectes o de vicis 
constructius, o bé de deterioraments de les solucions aplicades. També cal tenir en consideració 

les condicions d’utilització. Aquestes humitats s’han d’analitzar amb la màxima cura, ja que 
l’origen o la causa pot ser variable. 
 
Els problemes de condensació estan en relació directa amb la producció de vapor d’aigua i de la 
ventilació, i s’incrementen amb l’augment de la humitat relativa ambiental per l’ús de 
vaporitzadors, per la concentració de persones o per l’ús d’estufes, etc. La millor prevenció és la 
ventilació continuada de les zones que produeixen o són afectades per la humitat. 
 
La manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa que hi hagi humitats de condensació; caldrà 
analitzar-les amb cura per determinar possibles defectes en l’aïllament tèrmic. Si aquest aïllament 
es mulla, llavors perd la seva efectivitat; cal, doncs, evitar tot tipus d’humitat que el pugui afectar. 
 
El soroll es transmet per l’aire o a través dels materials. El soroll pot provenir del carrer o de 
l’interior de l’edifici. El que prové de l’exterior es pot reduir col·locant finestres amb doble vidre o 
bé amb dobles finestres. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (junts, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s'utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Els despreniments d'elements de la façana, són un risc, tant pels usuaris com pels vianants. És 
responsabilitat de l'usuari, que, quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements 
trencats a les façanes, avisar ràpidament als responsables de manteniment de l'edifici perquè es 
prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 
 
Portes de garatge 
No es poden manipular els components de la porta per part dels usuaris. Les tasques de 
reparació i manteniment han de ser fetes per una empresa especialista. 
 
No es poden deixar objectes a sota de la porta, ni ocupar l’espai que aquesta necessita per a 
desplaçar-se. 
 
No es poden col·locar falques o altres objectes per a mantenir la porta oberta, sobretot en el cas 
de portes de funcionament automàtic. 
 
La porta s’ha de desplaçar correctament pel sistema de guiatge i ha d’encaixar correctament en 
el bastiment. Si ha rebut un cop fort, o si s’observa que s’ha sortit de les guies, que s’ha 
despenjat d’algun dels costats o en general, qualsevol altre anomalia que n’impedeixi el correcte 
funcionament, s’avisarà al tècnic de manteniment. En cap cas s’ha de forçar el moviment de la 
porta ni dels seus components com ara panys o manetes. Tampoc s’han de transmetre càrregues 
a la porta 
 
Si la porta és motoritzada i s’observen anomalies en el funcionament automàtic, com ara que el 
motor no s’atura als finals de recorregut, o que el moviment de la porta no obeeix les ordres dels 
sensors de seguretat, cal anul·lar el funcionament automàtic i avisar al tècnic de manteniment. 
Queda expressament prohibit anul·lar les funcions d’aquests sensors 
 
Cal avisar als usuaris de les avaries de funcionament de la porta, o bé si aquesta es troba fora de 
servei. 
 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
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Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que 
hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment, 
caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. 
 
En el cas d’elements motoritzats, caldrà seguir les instruccions subministrades pel fabricant de 
l’equip. 
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TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS 
 
 

INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Els tancaments i divisòries interiors dels edificis no es poden utilitzar per activitats que no els hi 
són pròpies, de manera que puguin afectar negativament als usuaris o altres elements de l'edifici i 
per tant les prestacions d'habitabilitat, funcionalitat i seguretat de l'edifici. 
 
Les obres que suposin redistribució d'espais, afecten també les condicions acústiques dels 
resultants. 
 
Les compartimentacions interiors poden ser fetes amb parets d’obra o mampares lleugeres. 
 
Les parets constitueixen una compartimentació fixa doncs per elles i poden passar conduccions 
encastades d’aigua, electricitat o d’altres instal·lacions de l’edifici, i per tant, la seva modificació 
precisa d’un estudi previ. Aquestes parets acostumen a tenir uns gruixos entre 6 i 12 cm. Si el 
gruix es superior cal pensar que les modificacions que s’hi facin (desplaçaments, talls, obertures 
de passos, supressió, etc.) poden tenir repercussions en la estructura de suport de l’edifici i per 
tant se’n desaconsella modificar-les. Si fos necessari fer algun tipus d’actuació sobre aquests 
elements, s’haurà de consultar a un tècnic la millor manera de dur-les a terme. Si fos precís es 
seguiran les recomanacions sobre intervencions en l’edifici que consta en aquestes mateixes 
instruccions d’ús 
 
Als edificis nous poden aparèixer petites fissures en els primers anys de vida útil, degudes a 
l’assentament general de l’edifici. En edificis de certa antiguitat, més 10 anys, no haurien 
d’aparèixer noves fissures a no ser que s’hagin fet obres que hagin afectat directa o indirectament 
l’estructura. En cas de detectar l’aparició de fissures caldrà prendre les mesures correctores 
adients. 
 
 
Els elements que constitueixen les divisions interiors acostumen a utilitzar-se per a suportar 
elements de mobiliari o penjar-hi elements decoratius, per aquest motiu, s’haurà de fer servir el 
sistema de fixació que resulti més adequat en cada cas. Abans de fer forats es comprovarà que 
no hi hagi tubs o cables o elements ocults que en puguin resultar perjudicats. S’ha de procurar no 
penjar elements que resultin molt pesats. Aquests elements s’han de recolzar directament sobre 
el terra. 
 
Les caixes de registre de les instal·lacions no han de quedar mai ocultes darrere de mobles, 
prestatgeries o similars que n’impedeixin l’accés.  
 
No s'han de donar cops forts a les portes i cal utilitzar topalls per evitar que al obrir-les, les 
manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment a fer sobre les parets seran les indicades en el Pla de 
manteniment. En el cas de que hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats 
dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions 
oportunes. 
 
 
Els revestiments i paviments interiors, s'han de netejar per conservar el seu aspecte i les seves 

condicions d'ús i salubritat. Sempre s'ha de vigilar que els productes de neteja siguin compatibles 
amb el material que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general, 
s'han d'evitar els tolls d'aigua i la utilització d'aigua i productes abrasius. 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que 
hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment, 
caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. També caldrà consultar les 
instruccions dels fabricants o instal·ladors. 
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INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empresa subministradora:  Aigües de Barcelona 
Situació de l'aixeta general de pas:  Interior 
Situació dels comptadors:  Sala de comptadors 
Situació de l'aixeta de pas a l'habitatge:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
La instal·lació d'aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d'estalvi específiques per a les quals s'ha dissenyat. 
 
En cas de fuita o defecte de funcionament, s’haurà de reparar de forma immediata. Les fuites 
d’aigua, a més de les molèsties que produeixen, són molt perjudicials si afecten els elements 
estructurals de l’edifici. Una petita fuita que ha anat mullant un sòl o paret durant mesos, és més 
perillosa per a l’estructura de l’edifici que una gran fuita ocasional i breu. 
 
Qualsevol reparació o modificació en la instal·lació es durà a terme fent servir materials 
compatibles amb la instal·lació existent. No es posaran en contacte materials metàl·lics diferents 
perquè poden provocar processos de degradació que destruirien la instal·lació. En aquest sentit, 
és especialment problemàtica la unió del coure amb el ferro o l’acer. 
 
Quan l’usuari disposi dels seu propi comptador i contracte de subministrament, n’és el 
responsable del manteniment des del comptador fins als punts de consum. En aquesta situació, 
un usuari diferent de la Propietat, pot fer petits canvis en els punts de subministrament, com ara 
aixetes, o petites reparacions de conservació en la part de la instal·lació que està dins de l’espai 
que ocupa sense necessitat de l’autorització prèvia per part de la Propietat. Tot i així, s’han de 
comunicar les modificacions que es facin a la Propietat. En qualsevol altre cas diferent de 
l’esmentat no es podran fer modificacions en la instal·lació d’aigua sense prèvia autorització. 
 
El manteniment de la part de la instal·lació situada entre l'aixeta de pas de l'edifici i el comptador 
correspon a la Propietari de l'immoble. 
 
Es recomana tancar bé les aixetes després de cada ús, i reparar-les si degotegen, en cas 
contrari, la despesa d’aigua augmenta inútilment. Per la mateixa raó s’ha de fer un bon ús dels 
aparells sanitaris i en general de qualsevol altra dispositiu pel que circuli o que acumuli aigua. 
Tots aquests components s’han de mantenir en òptimes condicions de conservació, d’acord amb 
les instruccions dels fabricants o instal·ladors, i d’acord amb les normes que els hi siguin 
d’aplicació. 
 
L'habitatge té diferents circuïts, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten diferents 
zones humides i que permeten independitzar-los en cas d'avaria. 
 
Es recomanable tancar l'aixeta de pas en cas d'absència perllongada. Si l'absència és molt llarga 
cal comprovar que no hi ha pèrdues entre l’eix i el cos de la vàlvula després de la maniobra 
d’obertura. 
 
Com a mesura general, a fi de conseguir estalvi d'aigua s'ha d'evitar no produïr consums alts a 
les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la banyera. La rentadora i 
rentavaixelles s'han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum. 
  

És prohibit utilitzar les canonades com a preses de terra de les instal·lacions elèctriques. 
 
Per desembussar canonades, mai no s'han d'utilitzar objectes punxeguts que puguin perforar-les. 
 
En cas de temperatures de glaçada, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es 
glaci. 
 
A la cambra de comptadors, s’ha de vigilar que tant les reixes de ventilació com l’accés a la 
cambra no quedin obstruïts.  
 
En el cas que s'hagin de fer intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que 
afectin les instal·lacions comunes d'aigua caldrà el consentiment de la Propietat, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i l'execució d'un 
instal·lador especialitzat o be una empresa autoritzada si la companyia d'aigües del municipi així 
ho especifica. 
 
Si es modifica la instal·lació cal que es faci amb un instal·lador especialitzat d'acord amb la 
normativa vigent. 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de manteniment. 
El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha 
elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un 
tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. 
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INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empresa subministradora: FECSA-Endesa 
Situació del quadre general de protecció: Interior 
Situació dels comptadors: Sala de comptadors 
Té sistema de protecció? Quin?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Quan l’usuari disposi dels seu propi comptador i contracte de subministrament, n’és el 
responsable del manteniment des del comptador fins als punts de consum. En aquesta situació, 
un usuari diferent de la Propietat, pot fer petits canvis en els punts de subministrament, com ara 
interruptors o endolls, o petites reparacions de conservació en la part de la instal·lació que està 
dins de l'espai que ocupa sense necessitat de l’autorització prèvia per part de la Propietat. Tot i 
així, s’han de comunicar les modificacions que es facin a la Propietat. 
 
El manteniment de la instal·lació situada entre la caixa general de protecció i el comptador o 
comptadors correspon a la Propietat de l'immoble o a la Comunitat de propietaris. 
 
El mal ús, la manipulació de la instal·lació per mans inexpertes i la sobrecàrrega de línies 
provoquen la majoria d’accidents relacionats amb l’electricitat: curtcircuits que deriven en incendis 
i electrocucions. Els curtcircuits s’originen a causa de l’escalfament de cables o de les connexions 
defectuoses que produeixen guspires. A més poden provocar avaries greus en els aparells 
connectats a la línia afectada. Per aquest motiu les instal·lacions elèctriques s’han d’usar amb 
cura, a causa del perill que comporten. 
 
És prohibit de manipular els circuits i els quadres generals; aquestes operacions han de ser 
realitzades per personal especialista. Totes les modificacions que es facin a la instal·lació han 
d’estar fetes d’acord la normativa vigent. 
 
No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos aparells 
que, en conjunt, tinguin una potència superior a la prevista. Si s'aprecia escalfament dels cables o 
dels endolls connectats en un determinat punt, cal desconnectar-los. Aquest escalfament indica 
que la instal·lació està sobrecarregada, que hi ha una connexió defectuosa o que no està 
preparada per a rebre aquell aparell. El més adequat és consultar a un instal·lador autoritzat 
sobre les necessitats de la instal·lació del local perquè proposi la millor forma d’actuar. 
 
Cal no tocar cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, els peus o les mans molls o humits. 
S’ha de tenir especial cura en les instal·lacions de les zones humides. 
 
També cal prendre totes les mesures possibles per evitar que els nens toquin els mecanismes i 
els aparells elèctrics i, per tant, és convenient tapar els endolls que no s'utilitzen. 
 
En cas d'absència perllongada és recomanable tancar l’interruptor general. Si hi ha aparells o 
parts de la instal·lació que han de quedar en servei, aleshores se’n mantindrà l’alimentació i es 
desconnectaran els circuits que no siguin necessaris. 
 
Les clavilles dels endolls han d'estar ben collades per a evitar que facin guspires. Les males 
connexions originen escalfaments que poden generar un incendi. La desconnexió d'aparells s'ha 
de fer estirant l'endoll, mai el cable. No es poden endollar aparells elèctrics amb les clavilles 
trencades o els cables malmesos. 

  
No s’han de transmetre esforços entre els aparells i la instal·lació elèctrica fixa. Per aquest motiu 
no s’han de col·locar làmpades directament suspeses del cable del punt de llum, ni del tub de 
protecció del cable. 
 
Sempre que s’hagi de fer alguna operació de manipulació sobre un aparell connectat a la xarxa 
elèctrica (fins i tot operacions senzilles com canviar una làmpada, o netejar un aparell) 
s’interromprà el seu subministrament elèctric, ja sigui desendollant-lo, ja sigui tallant l’alimentació 
elèctrica del circuit al que està connectat si l’aparell en qüestió pertany a la instal·lació fixa. És a 
dir, el tall en el subministrament ha de ser omnipolar. Si s’ha fet servir un drap humit per a la 
neteja de l’aparell, no es restablirà el subministrament elèctric fins que estigui eixut. 
 
Els usuaris que disposin d’equips elèctrics propis han d’usar-los i mantenir-los d’acord amb les 
indicacions del fabricant o instal·lador i amb la normativa vigent que sigui d’aplicació. 
 
La cambra de comptadors només serà accessible al porter, al vigilant, o al personal de la 
companyia subministradora i al de manteniment. S’ha de vigilar que tant les reixes de ventilació 
com l’accés a la cambra no quedin obstruïts. 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de manteniment. 
El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha 
elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un 
tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. 
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INSTAL·LACIÓ DE GAS-COMBUSTIBLE 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipus de gas: Gas Natural 
Empresa subministradora: Gas Natural Unión Fenosa 
Situació de l'aixeta general de pas:  
Situació dels comptadors:  
Data de la darrera o propera revisió:  
Té dipòsit de combustible? Quin?  
Quina és la seva capacitat?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
El grau de perillositat de les instal·lacions de gas combustible és superior a qualsevol altra. Per 
aquesta raó s’extremaran les mesures de seguretat. Qualsevol intervenció sobre la instal·lació o 
sobre els aparells de consum ha d’estar feta per una empresa especialitzada. 
 
Cal seguir les instruccions de manteniment dels aparells de gas que proporcionen els seus 
fabricants. 
 
No es poden obstruir les xemeneies d’evacuació de fums, ni es poden deixar objectes a prop de 
focus de calor o superfícies calentes. 
 
No es poden tapar els forats de ventilació dels espais que contenen instal·lacions de gas. Hi ha 
d'haver ventilació tant a la part alta com a la part baixa de l’espai. 
Els gasos propà i butà són més pesants que l'aire i, per tant, en cas de fuita van cap avall. El gas 
natural és menys pesant que l'aire i, per tant, en cas de fuita va cap a amunt. 
 
Si es vol donar subministrament a uns altres aparells que els de construcció original s'ha de 
demanar permís a la Propietat. La instal·lació del nou aparell l'ha de fer una empresa autoritzada. 
 
Els cremadors s’han de mantenir nets de dipòsits i residus de la combustió. Es comprovaran 
periòdicament les emissions de gasos contaminants i si és necessari es faran els ajustos i les 
reparacions en els aparells per tal de que aquestes es mantinguin dintre dels paràmetres 
establerts. 
 
Es recomana que en absències llargues es tanqui l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas. 
Durant la nit és millor fer el mateix, sempre que no quedi en funcionament cap aparell de gas. 
 
El manteniment de les instal·lacions situades entre l'aixeta d'entrada de l'immoble i el comptador 
correspon a la Propietat. 
 
Els tubs de gas no s'han de fer servir per a les preses de terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
La cambra de comptadors només serà accessible al porter, al vigilant, o al personal de la 
companyia subministradora i al de manteniment. S’ha de vigilar que tant les reixes de ventilació 
com l’accés a la cambra no quedin obstruïts. 
 
Si es detecta una fuita de gas no s’ha d’obrir cap llum ni accionar interruptors o connectar 
aparells elèctrics. La connexió o desconnexió d’aparells elèctrics pot provocar guspires que a la 
seva vegada poden provocar la deflagració del gas acumulat. Tampoc es poden fer servir 

encenedors ni encendre llumins. En aquests casos s’intentarà tancar la clau de pas del gas i a 
continuació es ventilarà el recinte a on s’ha produït la fuga obrint portes i finestres de bat a bat. 
Finalment s’ha d’avisar de l’avaria a una empresa instal·ladora autoritzada o bé al servei 
d’urgències de l‘empresa subministradora perquè localitzi l’avaria. 
 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de manteniment. 
El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha 
elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un 
tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. 
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INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 
 
INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Si es detecten fuites a la xarxa de desguàs o sanejament, es procedirà a la seva reparació 
immediata. Si aquestes avaries persisteixen, a part del problema sanitari que suposen, poden 
afectar elements de l’estructura de l’edifici, la reparació de la qual és molt més complexa. 
 
A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. Això 
és fàcil d’aconseguir si els usuaris basen el manteniment en la correcta utilització i en la neteja. 
 
Les buneres de les terrasses i dels patis han d’estar protegides amb una reixa. Es tindrà cura que 
aquestes reixes sempre estiguin ben col·locades i netes, per evitar que s’hi fiquin objectes o que 
l’aigua de pluja arrossegui cap endins fulles i brutícia en general. 
 
No s’han de llençar escombraries pels desguassos, doncs acabarien obturant-se. Els inodors no 
s’han de fer servir com a abocadors d’escombraries. En cas de que algun aparell sanitari o que 
una bunera s’embussin, caldrà avisar a un lampista perquè solucioni el problema. No s’han 
d’intentar solucionar aquests problemes abocant àcids, o altres productes corrosius, ja que es 
podrien malmetre els conductes d’evacuació. 
 
No s’utilitzaran detergents no biodegradables per a evitar la creació de bromeres que petrifiquin 
els sifons ni les caixes de connexió de l’edifici. Tampoc no s’abocarà aigua que contingui oli, 
colorants permanents o substàncies tòxiques. 
 
Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d’ús que puguin alterar el normal 
funcionament, serà realitzada sota la direcció d’un tècnic competent amb un estudi previ. 
 
És recomanable abocar periòdicament aigua calenta per a desgreixar els conductes i eliminar 
partícules adherides. 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que 
hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment, 
caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. 
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INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
 
 
INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Es recomana seguir sempre les instruccions que el fabricant o l’instal·lador de la calefacció faciliti. 
 
Les instal·lacions de calefacció no poden modificar-se sense el consentiment i l’autorització de la 
Propietat. 
 
L’usuari no té accés a les instal·lacions centralitzades de calefacció, és a dir, a la zona de la sala 
de màquines que és on es localitza l’equip de producció de calor, format per les calderes i altres 
elements. 
 
Si en el lloc que es vol escalfar hi ha un quadre de comandament o termòstat que permeti la 
regulació i el control de la instal·lació, cal que l’accés a aquest aparell sigui el més restringit 
possible. S’aconsella no variar constantment les temperatures en els termòstats, ja que si es fa 
no s’obtindrà un rendiment òptim de la instal·lació. De la mateixa manera, si es disposa de 
radiadors o d’aparells emissors en general, amb una aixeta de pas o regulació individual, 
s’aconsella no variar les condicions de funcionament constantment. 
 
Si la regulació no es du a terme des del mateix recinte i es vol modificar la temperatura habitual, 
cal comunicar-ho a la persona responsable de manteniment perquè procedeixi com cal. El 
sistema d’obrir les finestres per a baixar la temperatura interior no ha de ser una pràctica habitual 
perquè fa funcionar de forma irregular la instal·lació, i suposa una despesa inútil d’energia. 
 
Cal informar al personal de manteniment si es detecten fuites d’aigua en els aparells emissors o 
en les conduccions es procedirà a la seva reparació immediata. Si és el cas s’avisarà del fet a la 
Propietat. 
 
Els aparells emissors de calor no han de tapar-se amb cap moble o objecte. 
 
Després d’una fuita de gas, no es pot encendre la calefacció fins que l’instal·lador l’hagi revisada. 
 
Calefacció per aigua  
Pel que fa a les instal·lacions més habituals de caldera i radiadors d’aigua, cal llegir i seguir les 
instruccions d’ús donades per l’instal·lador. S’ha de comprobar que la lectura dels indicadors de 
pressió i temperatura estigui dintre dels paràmetres de funcionament. Si es detecta alguna 
anomalia en el funcionament d’aquesta instal·lació, s’avisarà a l’empresa encarregada del 
manteniment per a que la corregeixi. 
 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de manteniment. 
El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha 
elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un 
tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. 
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INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
 
 
INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
S’han de ventilar els espais interiors per evitar humitats de condensació, especialment si la 
calefacció és d'estufes de gas butà. La ventilació s'ha de fer preferentment en hores de sol, i per 
espai de 20 o 30 minuts. 
 
Els fongs que apareixen en els punts més freds dels recintes tenen el seu origen en humitats de 
condensació i no en degoters, com es creu normalment. La neteja s’ha de realitzar amb 
productes fungicides, però s’ha de tenir en compte que de no resoldre el problema d’origen, els 
fongs tornaran a aparèixer si no es millora la ventilació o l’aïllament tèrmic de la peça. 
 
En cas d’augmentar l’aïllament tèrmic de forma puntual sense reduir la humitat ambiental, la 
condensació es produirà en un altre punt fred provocant deterioraments dels revestiments. 
 
No és permès de connectar extractors a conductes d'evacuació de gasos de calderes de 
calefacció. 
 
Cal llegir i seguir les instruccions dels aparells d’extracció mecànica. 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de manteniment. 
El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha 
elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un 
tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. 
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INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
 
INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Les instruccions d’ús dels components de la instal·lació figuren en els mateixos aparells. Tots els 
components de la instal·lació han d’estar al seu lloc i a l’abast. No s’han d’ocultar. 
 
Queda completament prohibit fer un ús indegut dels elements de la instal·lació contra incendis. 
 
S’ha de mantenir la instal·lació de protecció al foc en condicions reglamentàries. Totes les 
tasques de manteniment, revisió i reparació han d’estar fetes per una empresa autoritzada. 
 
En cas d’incendi 
Si es produeix un conat d’incendi, cal avisar els bombers i als ocupants de l’immoble 
immediatament. Durant els primers minuts d’inici del foc, és possible intentar controlar-lo amb els 
mitjans de què disposi l’edifici (mànegues, extintors). En aquest cas sempre han d’actuar dues 
persones amb un extintor cadascuna o amb una mànega atacant al foc. Mai s’ha d’actuar sol. Si 
passats uns instants no s’ha dominat el foc, s’aconsella evacuar l’edifici seguint el pla previst 
d’evacuació de l’immoble. 
 
Si en algun conat d’incendi s’ha produït una descàrrega parcial o total d’un extintor, s’han 
desenrotllat mànegues o s’han accionat polsadors de disparadors d’alarma, cal fer-ho saber al 
conserge o al personal de manteniment de l’edifici perquè duguin a terme les revisions escaients i 
restableixin l’estat normal de la instal·lació. 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de manteniment. 
El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha 
elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un 
tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. 
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INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empresa contractada per al manteniment:  OTIS 
Nombre d'ascensors: 1 
Càrrega màxima:  300 kg 
Nombre de persones admeses: 4 
Nombre de plantes servides: 3 
Data de l'última o propera revisió: 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones adultes. 
 
Si s’observa que falla algun mecanisme, s’ha de parar el servei i avisar l’encarregat del 
manteniment. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues. 
 
No es pot fumar dins de la cabina de l’ascensor. 
 
El conserge, porter, president de la comunitat o a qui el president delegui, és responsable del 
seguiment d’aquestes recomanacions d’ús. 
 
En cas d’avaria, de manca de subministrament elèctric, etc. és obligatori tenir connectada la 
cabina amb l’empresa de manteniment. 
 
Persones atrapades a l’interior per una avaria 
Si alguna persona queda atrapada a l’interior de la cabina a causa d’una avaria, és fonamental no 
perdre la calma. Cal prémer el timbre d’alarma de la botonera de cabina o comunicar el fet per 
telèfon, si se’n disposa d’un. Mai s’ha d’intentar obrir les portes manualment per a sortir de la 
cabina. 
 
Si l’avaria és un tall de subministrament elèctric, la cabina s’aturarà i s’encendrà el llum 
d’emergència. Cal recordar que en aquest supòsit l’ascensor és completament segur. Si en cas 
d’avaria no funciona el timbre d’alarma, cal cridar periòdicament perquè se sàpiga la presència 
d’una persona en la cabina. Cap persona atrapada a l’interior d’una cabina ha d’intentar sortir-ne 
forçant les portes, i encara menys quan l’ascensor s’hagi aturat entre dues plantes. 
 
Les persones que estan fora de l’ascensor no han de manipular cap mecanisme ni cap porta. Es 
limitaran a avisar a la empresa de manteniment o, en un cas greu, als bombers. Si és possible, 
convé informar del que passa a la persona atrapada vigilant que mantingui la calma. 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de manteniment. 
El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas i les 
instruccions de la empresa instal·ladora. Si hi ha elements de manteniment que no estan 
contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les 
prescripcions oportunes. 
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INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS 
 
 
INSTRUCCIONS D’ÚS: 
 
No s’han de manipular ni modificar les instal·lacions de telefonia, de televisió o de porter 
electrònic per part dels usuaris. Qualsevol intervenció haurà de ser feta per una empresa 
especialitzada i, si és el cas, serà necessari un projecte redactat per un tècnic competent i 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
No es poden fer canvis ni ampliacions en les connexions de l'antena de TV sense permís de la 
Propietat o de la Comunitat de propietaris si és el cas, ni sense la participació d'un tècnic 
especialista. Tampoc es pot fer cap intervenció sobre els elements de captació per part dels 
usuaris. 
 
 
La infraestructura comú de comunicacions està formada pel conjunt de canalitzacions, registres, 
cablejat, equips de captació i equips de capçalera que donen servei a les instal·lacions de 
televisió, telefonia en les seves diferents modalitats. 
 
Els elements de la instal·lació no es poden alterar per l’usuari. Tampoc es pot destinar a un altre 
ús diferent al previst. Totes les reparacions i modificacions les ha de fer una empresa 
especialista, i si és necessari, es requerirà a un tècnic competent en la matèria per a aquestes 
tasques. 
 
En el cas d’observar alguna anomalia en la instal·lació pròpiament dita, o de constatar 
deficiències en la qualitat del servei, es donarà avis a la empresa encarregada del manteniment. 
 
 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 
 
Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de manteniment. 
El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha 
elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un 
tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. 

 



LLIBRE DE L'EDIFICI  
Carrer Sant Joan Evangelista, 22 
08918 - Badalona (Barcelona) 
 

 
Alejandro Ferreras Rodríguez Pàgina 46 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruccions d'emergència  
 
 

En aquest capítol s'adjuntaran les normes d'actuació en cas d'incendi, inundacions, fallada del subministrament 
elèctric, terratrèmols i situacions extremes provocades per fenòmens atmosfèrics. 
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INSTRUCCIONS D’EMERGÈNCIA: 
 

 
ACCIONS EN CAS D’INCENDI: 
 
Si trobeu foc en una habitació, no s’ha d’obrir la finestra, cal tancar la porta i, si és possible, mullar-la per 
fora. 
S’han d’avisar tot els ocupants de l’edifici. 
Cal avisar als bombers. 
Si hi ha instal·lació de gas s’ha de procurar tancar la clau de pas. Si hi ha bombones de butà o qualsevol 
altre producte inflamable, s’ha d’intentar allunyar-los de la zona de l’incendi. 
Si la situació és extrema i l’evacuació difícil, s’han de tancar totes les portes entre vosaltres i el fum. Cal 
tapar totes les possibles entrades de fum amb roba i coixins, posats a les escletxes de les portes. 
Mulleu-los si teniu aigua. Busqueu una habitació sense foc, amb finestra a l’exterior i , si es pot, cal obri-la 
una mica, sempre amb la porta tancada. 

 
 Evacuació en cas d’incendi: 

Si l’incendi és en un pis per sobre del vostre, per regla general es pot procedir a l’evacuació. 
Mai no s’ha d’utilitzar l’ascensor. 
Si el foc es exterior a l’habitatge i a l’escala hi ha fum, cal no sortir de l’habitatge, s’han de cobrir les 
escletxes de la porta amb draps mullats, obrir la finestra i donar senyals de presència. 
Si s’intenta sortir d’un lloc, cal temptejar les portes amb la mà per a veure si són calentes. En cas 
afirmatiu no s’han d’obrir. 
No s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se amb llençols o flassades. 
Quan s’evacua l’edifici no s’han d’agafar pertinences i encara menys tornar a entrar-hi a buscar-ne. 
Si la via d’escapament passa per llocs on hi ha fum, cal ajupir-se i caminar a quatre grapes. A les 
zones baixes hi ha més oxigen i menys gasos tòxics. Cal retenir la respiració i tancar els ulls tant 
com es pugui. 
Llevat de casos en que sigui impossible sortir, l’evacuació sempre s’ha de fer cap avall, mai cap 
amunt. 

 
 
ACCIONS EN CAS DE FUITA D’AIGUA: 
 
S’ha de tancar l’aixeta de pas de l’aigua. Si la fuita te lloc abans de la aixeta de pas, aleshores s’ha de 
tancar l’aixeta a la sortida del comptador de l’aigua. Si la fuita es localitza abans del comptador, aleshores 
s’ha de tancar a clau de pas general de l’edifici i comunicar l’avaria a la companyia subministradora. 
S’ha de desconnectar la instal·lació elèctrica. 
S’ha de recollir l’aigua el més aviat possible, evitant embassaments que podrien afectar a elements de 
l’edifici. 
Procurar moure’s amb cura per a evitar caigudes. 

 
 

ACCIONS EN CAS DE FALLIDA DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCT RIC: 
 
S’ha de tancar l’interruptor general de la vivenda o local. 
S’ha de comunicar l’avaria a la companyia subministradora. 

 
 

ACCIONS EN CAS DE VENTADES: 
 
Tancar les portes i les finestres 
Recollir i subjectar les persianes i finestrons. S’han de recollir els tendals. 
Enretirar dels llocs exposats al vent els testos o d’altres objectes que puguin caure a l’exterior. 
Desprès de la ventada s’ha de comprovar que no hagin quedat objectes amb risc de despreniment com ara 
teules, antenes, etc. 

 
 

ACCIONS EN CAS D’INUNDACIÓ: 
 
Taponar les portes que accedeixin al carrer. 
Desconnectar la instal·lació elèctrica 
No s’ha de frenar el pas de l’aigua, ja que aquesta es pot acumular i provocar danys estructurals a l’edifici. 
Si la situació és extrema s’han d’ocupar les parts altes de l’immoble. 

 
 

ACCIONS EN CAS D’EXPLOSIÓ: 
 
Tancar la clau de pas de la instal·lació de gas. 
Tancar l’interruptor general de la instal·lació elèctrica. 

 
 

ACCIONS EN CAS DE FENÒMENS D’ORIGEN ATMOSFÈRIC (GRA N NEVADA, 
CALAMARSADA  O CAIGUDA DE LLAMPS): 

 
Gran nevada: 
Comprovar que les ventilacions no quedin obturades. 
No s’ha de llençar la neu de la coberta al carrer. S’ha de desfer amb sal o potassa. 
S’han de recollir els tendals. 

 
Calamarsada: 
S’ha d’evitar que els canalons i les buneres quedin obstruïts 
S’han de recollir els tendals. 

 
Tempesta: 
S’han de tancar portes i finestres 
Recollir i subjectar les persianes i finestrons 
S’han de recollir els tendals. 
Quan acabi la tempesta s’ha de revisar el parallamps i comprovar les connexions. 
S’han de desconnectar els aparells elèctrics i l’antena de la televisió. 

 
 

ACCIONS EN CAS DE MOVIMENTS EN L’ESTRUCTURA: 
 
Mantenir-se allunyat de finestres, vidres i objectes pesants que es puguin despendre. 
Protegir-se sota dels llindes de les portes o d’algun mobles sòlid com ara taules o llits. 
No s’han de fer servir els ascensors. 
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Pla de manteniment 
 
 

Recull la planificació de les operacions que s’han de dur a terme en l’edifici, les seves instal·lacions i els seus 
espais annexes de forma periòdica per conservar-lo en un estat òptim per poder desenvolupar les activitats per a 
les quals està previst. La periodicitat en que es duran a terme les tasques dels diferents tipus de manteniment 
(preventiu, previsió del manteniment corrector i substitutiu) quedaran recollides dins dels diferents apartats amb la 
seva definició i establiment de calendaris. Els diferents tipus de manteniment s’estructuraran per subsistemes. 
 
A continuació es defineixen els diferents tipus de manteniment: 
 

- Manteniment preventiu : activitat principal en el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions. 
Es tracta de realitzar unes operacions de forma periòdica, ja siguin normatives o recomanades, amb 
l’objectiu de mantenir els elements en les condicions de disseny, intentant evitar que es degradin amb 
el pas del temps provocant despeses majors, accidents per una disminució de la seguretat, o que 
tinguin una aparença de deixadesa. Dins del Pla de manteniment caldrà incloure uns calendaris amb la 
distribució d’aquestes operacions i la valoració econòmica distribuïda al llarg del pla, així com uns Plecs 
de condicions per a realitzar la seva contractació. 
 
- Manteniment substitutiu : quan s’esgota la vida útil dels elements que conformen l’edifici i les seves 
instal·lacions cal substituir-los. Si es preveu quan caldria realitzar aquestes substitucions i s’estima el 
seu cost, es podrà optimitzar el moment en el que caldrà substituir-les. Si es fa un bon manteniment 
preventiu, la vida útil dels diferents elements s’allargarà, obtenint un major rendiment d’aquests. Dins 
del Pla de manteniment caldrà incloure uns calendaris amb la distribució d’aquestes operacions i la 
valoració econòmica distribuïda al llarg del pla. 
 
- Previsió del manteniment corrector : dins del Pla de manteniment caldrà incloure la previsió 
econòmica destinada a cobrir les despeses que es vagin generant de manteniment corrector. Si es 
realitza un bon manteniment preventiu, el manteniment corrector que es generarà serà inferior. Estarà 
calculat en base a l’aplicació d’un coeficient sobre el cost del manteniment preventiu, obtenint un import 
mig anual. 
 
- Manteniment corrector:  s’aplicarà per reparar situacions imprevistes en el menor temps possible i 
amb la millor qualitat. Si les situacions generades no comporten risc per als usuaris i l’activitat de 
l’edifici, es pot dur a terme amb normalitat i la operació podrà ser programada perquè sigui realitzada 
en el moment que sigui convenient. A través de la planificació i execució del manteniment preventiu, 
s’hauria de perseguir aconseguir realitzar el mínim manteniment corrector. Aquest tipus de 
manteniment s’haurà de realitzar una vegada entri en funcionament l’edifici i, per tant, s’anirà generant 
al llarg de la seva vida útil. 
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Dades generals del pla 
 
 

En aquest capítol del Pla de manteniment es fa referència a quines són les dades referents a la identificació de 
l’edifici i a les dades generals del pla (data d’inici i duració d’aquest). 
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Dades generals del pla 
 
Dades identificatives de l’edifici i espais exterio rs associats 
Codi postal Municipi 

08918 Badalona  

Província 

Barcelona 
Adreça Ús 

Carrer Sant Joan Evangelista, 22  Mixte  

Denominació Expedient 

Mare de Déu de l'Assumpció  1 

Data d’inici del pla Duració del pla 

01/01/2014 5 anys  

Inici de calendaris Duració de calendaris 

01/01/2014 5 anys  

Tipus de manteniment que contempla 

Manteniment preventiu 
Manteniment substitutiu 
Previsió del manteniment corrector 
Autor/s 

Alejandro Ferreras Rodríguez 
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Descripció constructiva  
 
 

En aquest capítol del pla de manteniment es fa referència a quines són, per subsistemes, les característiques 
constructives de l’edifici. 



LLIBRE DE L'EDIFICI  
Carrer Sant Joan Evangelista, 22 
08918 - Badalona (Barcelona) 
 

 
Alejandro Ferreras Rodríguez Pàgina 53 
 

Subsistemes constructius existents en l’edifici obj ecte d’aquest  pla de manteniment  
 
Les característiques de l’edifici són les següents: 
 
Infraestructura  

Identificació: CONTENCIÓ DE TERRES 
    CONTACTE AMB EL SÒL 
        Cambra sanitària: No ventilada 
        Cambra sanitària: Accessible 
    FONAMENTS 
        Superficials: Aïllats: Formigó 
 

Estructura  
Identificació: ESTRUCTURA 
    VERTICAL 
        Pilars: Formigó in situ 
    HORITZONTAL 
        Jàsseres: Formigó in situ 
    SOSTRES 
        Unidireccional: Ceràmic: Entrebigat: Revoltó ceràmic amb sola 
    ESCALES 
        Lloses: Formigó: Exterior: Vist: Acabat pintat 
    RAMPES 
        Lloses: Formigó: Exterior: Vist: Acabat pintat 
    LLOSANES DE BALCÓ 
        Formigó: Exterior: Vist: Acabat natural 
 

Cobertes  
Identificació: COBERTES 
    TERRATS 
        No transitables: Convencional: Acabat: Rajola ceràmica 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Claraboies: De celoberts: Acabat: Policarbonat 
 

Façanes  
Identificació: FAÇANES 
    EXTERIORS 
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica 
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini lacat 
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: PVC 
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics 
        Tancaments pesats: Paret: Amb cambra 
    ELEMENTS SINGULARS 
        Balcó/Terrassa/Galeria: Paviment: Ceràmic 
        Balcó/Terrassa/Galeria: Acabat inferior: Revestiment continu: Estuc monocapa 
        Coronaments: Formigó/Pedra artificial 
        Portes de garatge: Batents: Acer: Pintat: Motoritzat 
 

Tancaments i divisòries interiors  
Identificació: TANCAMENTS INTERIORS 
    FIXOS 
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó 
    FUSTERIA 
        Portes: Accionament manual: Fusta: Pintada 
        Marcs: Vistos: Fusta: Pintada 
    BARANES INTERIORS 
        Passamans: Sobre muntants: Acer: Pintat 
 

Revestiments i paviments  

Identificació: REVESTIMENTS I PAVIMENTS 
    PARETS 
        Enguixats: Pintats a la cola 
        Enrajolats: Ceràmics 
    PAVIMENTS 
        Rígids: Ceràmica 
        Sòcols: Interior: Rajola ceràmica 
        Graons: Interior 
        Graons: Exterior: Pedra natural 
    SOSTRES 
         
 

Instal·lació d'aigua  
Identificació: AIGUA 
    AIGUA FREDA 
        Subministrament xarxa: Control: Comptador 
        Subministrament xarxa: Distribució: Encastada 
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes temporitzades 
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
        Instal·lació tèrmica completa: >70kW 
        Producció: Caldera: Mixta gas natural 
        Distribució: Canonades encastades 
        Consum: Aixetes temporitzades 
        Acumulador 
    APARELLS SANITARIS 
        Dutxa 
        Inodor 
        Lavabo 
 

Instal·lació elèctrica  
Identificació: ELECTRICITAT 
    BAIXA TENSIÓ 
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica 
        Subministrament xarxa: Control: Comptadors 
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Quadre general de protecció 
        Subministrament xarxa: Distribució: Encastada 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls 
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors 
    ENLLUMENAT 
        Interior: Fluorescència: Estàndard 
        Emergència/senyalització 
 

Instal·lació de gas-combustible  
Identificació: GAS NATURAL 
    GAS NATURAL 
        Alimentació: Baixa pressió 
        Distribució: Coure 
        Control: Comptador 
 

Instal·lació de sanejament  
Identificació: SANEJAMENT 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Baixants: Pluvials/Fecals 
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC 
        Embornal lineal 
 

Instal·lació de calefacció  
Identificació: CALEFACCIÓ 
    PER AIGUA 
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        Producció: Caldera presuritzada: Gas natural 
        Canonades: Vistes: Coure 
        Vàlvules: Vàlvules de control 
        Vàlvules: Vàlvules de seguretat 
        Emissors: Radiadors: Fosa 
 

Instal·lació de ventilació  
Identificació: VENTILACIÓ 
    SISTEMA NATURAL 
        Magatzem residus: Obertura 
        Traster: Obertura 
        Aparcament-garatge: Obertura 
 

Protecció contra incendis  
Identificació: CONTRA INCENDIS 
    INST. DE PREVENCIÓ 
        Parallamps 
    INST. PROTECCIÓ/DETECCIÓ 
        Sirenes: Acústica 
        Centraleta de control 
    INST. D'EXTINCIÓ 
        Extintors manuals: Pols polivalent 
 

Instal·lacions de transport  
Identificació: ASCENSOR 
    ASCENSORS 
        Electromecànic: Portes: D'acer inoxidable 
 

Instal·lacions audiovisuals  
Identificació: AUDIOVISUAL 
    COMUNICACIÓ 
        Interfonia 
        Porter electrònic: Sistema àudio 
    TELEFONIA 
        Individual 
    TELEVISIÓ 
        Sistema receptor: Antena dipol: Individual 
    INFRAESTR. TELECOMUNICACIONS 
        Recintes: RITU 
        Canalitzacions: Enllaç: Encastada 
        Canalitzacions: Principal: Encastada 
        Canalitzacions: Secundària: Encastada 
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Manteniment preventiu  
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Fitxes d’operacions preventives  
 
 

En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment preventiu controlat de l’edifici. Les fitxes 
s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides en cadascun 
d’ells. 
 
Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa contenen la següent informació: 
 

− el tipus d’operació (T): conservació (C), reparació (R). 
 

− el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U), 
organisme de control autoritzat - OCA (I). 

 
− la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden definir les 

categories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les definides dins del 
responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar assignades a personal intern o a 
empreses externes. Les categories per defecte d’aquest tipus de responsable són: Brigada (B), 
Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat entitat (C). 

 
− la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”. 

 
− la necessitat de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”. 

 
− la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies, setmanes o 

mesos. 
 

− el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla. 
 

− l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 
 

− la unitat d’amidament (UA). 
 

− el preu unitari de la operació (Preu). Aquest preu no inclou el benefici industrial, ni les despeses 
generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació. 

 
− temps unitari (T.Unit) per a la mà d’obra en la realització de la operació. 

 
− el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha introduït 

amidament, el cost serà 0. Aquest cost no inclou el benefici industrial, ni les despeses generals ni 
l’IVA que li sigui d’aplicació. 

 
− temps total (Temps) resultant del producte del temps unitari per l’amidament de la operació. 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Infraestructura 
 
Identificació: Contenció de terres 

 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ Accessible: Cambra sanitària accessible no ventilada  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Cambra sanitària accessible no ventilada: Neteja de la cambra sanitària d'elements estranys, d'animals rosegadors, de brossa, i 
comprovació de l'estat correcte de la trapa o porta d'accés. 
 C C      5 anys -1 1.700,00

0 
M2 0,48 0,0200 816,00 34,0000 

 
Fonaments: Conjunt fonament  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt fonament: Inspecció tècnica general de l'estat dels fonaments a través de l'observació d'elements estructurals 
directament relacionats o d'altres elements constructius indirectament relacionats, i en especial de possibles moviments no 
relacionats amb assentaments normals en els primers anys després de l'acabament de l'obra. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Estructura 
 
Identificació: Estructura 

 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Pilar de formigó  vist interior pintat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Pilar de formigó vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions 
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes 
de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.  
 
 C C  X   2 anys -1 100,000 Ut 1,20 0,0500 120,00 5,0000 
Pilar de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 
 C C      5 anys -1 90,000 M2 12,97 0,5000 1.167,30 45,0000 

 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Conjunt estructu ra de formigó  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes excessives, 
fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes. També 
s'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles patologies. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Pilar de formigó  vist exterior pintat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Pilar de formigó vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions 
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes 
de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.  
 
 C C  X   2 anys -1 100,000 Ut 1,20 0,0500 120,00 5,0000 

 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Conjunt estructu ra de formigó  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes excessives, 
fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes. També 
s'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles patologies. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Jàssera de formigó vist interior pintat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Jàssera de formigó vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids 
o armadures vistes. 
 C C  X   2 anys -1 100,000 Ut 1,20 0,0500 120,00 5,0000 
Jàssera de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 
 C C      5 anys -1 100,000 M2 12,97 0,5000 1.297,00 50,0000 

 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Conjunt est ructura de formigó  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes excessives, 
fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes. També 
s'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles patologies. 
 C T      5 anys -1 1,000 U 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Jàssera de formigó vist exterior pintat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Jàssera de formigó vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids 
o armadures vistes. 
 C C  X   2 anys -1 100,000 Ut 1,20 0,0500 120,00 5,0000 

 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Conjunt est ructura de formigó  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes excessives, 
fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes. També 
s'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles patologies. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Sostres\ Unidireccional\ Ceràmic: Biguetes ceràmiqu es vist exterior  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Biguetes ceràmiques vist exterior: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o modificacions 
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de ruptures, deformacions o armadures vistes. 
 C C      2 anys -1 100,000 M2 0,12 0,0050 12,00 0,5000 

 
Sostres\ Unidireccional\ Ceràmic: Conjunt sostre un idireccional ceràmic  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt sostre unidireccional ceràmic: Inspecció dels sostres observant la possible presència de fissures, esquerdes, ruptures, 
trencaments dels revoltons, humitats, de possibles taques d'òxid i d'armadures vistes. S'observarà també l'estat dels envans i 
dels cel rasos directament relacionats. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Escales\ Lloses\ Formigó: Conjunt escala de formigó  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt escala de formigó: Inspecció de les lloses observant la possible presència de fissures, esquerdes, ruptures, humitats, 
taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat pi ntat: Escala de llosa de formigó vist exterior pint at 
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Escala de llosa de formigó vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids 
o armadures vistes. 
 C C  X   2 anys -1 50,000 M2 0,24 0,0100 12,00 0,5000 

 
Rampes\ Lloses\ Formigó: Conjunt escala de formigó  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt escala de formigó: Inspecció de les lloses observant la possible presència de fissures, esquerdes, ruptures, humitats, 
taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Rampes\ Lloses\ Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat pin tat: Rampa de formigó vist exterior pintat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Rampa de formigó vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, 
escrostonaments, símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes. 
 
 C C  X   2 anys -1 5,000 M2 0,24 0,0100 1,20 0,0500 

 
Llosanes de balcó\ Formigó: Conjunt llosana de form igó  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt llosana de formigó: Inspecció de l'estat observant la possible presència de fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, 
armadures vistes i fletxes.  
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Llosanes de balcó\ Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat natural: Llosana de formigó vist natural  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Llosana de formigó vist natural: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o modificacions 
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes 
de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes. 
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 C C  X   2 anys -1 20,000 M2 0,24 0,0100 4,80 0,2000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Cobertes 
 
Identificació: Cobertes 

 
Terrats\ No transitables\ Convencional: Acabat de t errat general no flotant  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Acabat de terrat general no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir el 
correcte desguàs. 
 C C C     1 any -1 1.700,00

0 
M2 0,28 0,0100 476,00 17,0000 

Acabat de terrat general no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, bombaments, disgregacions, 
defectes d'adherència o de rejuntat de peces. 
 C C C X   3 anys -1 1.700,00

0 
M2 0,24 0,0100 408,00 17,0000 

 
Terrats\ No transitables\ Convencional: Bonera de t errat general altres  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de 
l'aigua. 
 C C C X   6 mesos -1 15,000 Ut 2,09 0,1000 31,35 1,5000 
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació 
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per 
abocament d'aigua. 
 C C C X   1 any -1 15,000 Ut 3,20 0,1000 48,00 1,5000 

 
Terrats\ No transitables\ Convencional: Gàrgola de coberta  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Gàrgola de coberta: Revisió de l'estat de conservació comprovant la subjecció al suport i repassant els junts que ho necessitin. 
Neteja de la brossa que impedeixi el correcte desguàs. 
 C C C X   1 any -1 0,000 Ut 5,60 0,2000 0,00 0,0000 

 
Terrats\ No transitables\ Convencional: Junt de dil atació coberta  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Junt de dilatació coberta: Revisió de l'estat, l'estanquitat i la continuïtat del junt, i repàs de zones malmeses. 
 C C C X   3 anys -1 20,000 M 2,56 0,1000 51,20 2,0000 

 
Terrats\ No transitables\ Convencional: Junt estruc tural terrat general no transitable  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Junt estructural terrat general no transitable: Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt tant del material 
elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la seva fixació al suport. S'inclouen repassos puntuals. 
 C C C X   3 anys -1 20,000 M 8,80 0,2000 176,00 4,0000 

 
Terrats\ No transitables\ Convencional: Minvell de terrat general  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Minvell de terrat general: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C C X   3 anys -1 800,000 M 1,60 0,0500 1.280,00 40,0000 

 
Terrats\ No transitables\ Convencional: Terrat gene ral altres  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Terrat general altres: Inspecció tècnica general del conjunt del terrat consistent en la comprovació de:  L'absència de ruptures, 
bombaments, o disgregacions del paviment i minvell. L'estat de conservació, continuïtat i estanquitat de junts estructurals , de 
dilatació, i canvis de pendent. L'estat de conservació i neteja de boneres, gàrgoles i qualsevol punt de desguàs, així com la seva 
connexió a baixants quan sigui el cas. L'estat de conservació i estabilitat de baranes, cornises i l'absència de possibles 
trencaments en l'obra degudes a les empentes del sostre. 
En els casos en què sigui possible, es comprovarà l'absència de degoters del terrat des de la planta inferior a aquest. 
 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Terrats\ No transitables\ Convencional: Embornal li neal  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C C     2 anys -1 0,000 M 7,20 0,2200 0,00 0,0000 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C C     6 mesos -1 0,000 M 2,81 0,1000 0,00 0,0000 

 
Elements singulars\ Claraboies\ De celoberts: Clara boia in situ  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Claraboia in situ: Neteja de la superfície de la claraboia, dels junts i de les fixacions. 
 C C C     1 any -1 5,000 M2 4,49 0,2000 22,45 1,0000 
Claraboia in situ: Repintat dels elements d'estructura metàl·lica amb un acabat similar al que hi hagi. 
 C C C     5 anys -1 5,000 M2 12,06 0,4000 60,30 2,0000 
Claraboia in situ: Revisió de l'estat de conservació de la claraboia, comprovant que conserva la geometria original, que no hi han 
rotures, esquerdes, decoloracions ni degradació del material.També es comprovaran les seves fixacions amb l'obra, els junts 
d'estanquitat i el correcte estat del minvell perimetral. 
 C C C X   3 anys -1 5,000 M2 2,40 0,1000 12,00 0,5000 

 
Elements singulars\ Claraboies\ De celoberts: Conju nt claraboia in situ  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt claraboia in situ: Inspecció de l'estat general de conservació de l'estructura i de la coberta, observant l'absència 
d'oxidacions en els elements metàl·lics, els ancoratges i les fixacions dels vidres. Tanmateix es comprovarà l'absència de 
ruptures en l'element de cobertura. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Façanes 
 
Identificació: Façanes 

 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbr ica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels 
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats, 
eflorescències, desploms o altres deformacions.  
 C C  X   5 anys -1 5.000,00

0 
M2 1,20 0,0500 6.000,00 250,0000 

 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbr ica vista\ Ceràmica: Conjunt paret tancament obra 
de fàbrica de ceràmic  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt paret tancament obra de fàbrica de ceràmic: Inspecció tècnica observant possibles alteracions dels maons a causa dels 
agents atmosfèrics, així com la presència de fissures, esquerdes, desploms o peces soltes amb risc de despreniment. També 
s'inspeccionarà el bon estat dels junts entre peces. La paret no ha de presentar humitats ni sobrecàrregues o ancoratges 
d'elements no previstos. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures: Conjunt ob ertura de façana  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt obertura de façana: Finestres i balconeres: 
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i l'estanquitat dels junts amb els vidres i amb l'obra. 
Persianes: 
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i la fixació amb l'obra. 
Brancals, escopidors i llindes: 
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, observant l'absència de fissures, esquerdes, ruptures, manques d'adherència o 
despreniment de peces, així com possibles defectes d'estanquitat en els junts amb l'obra i els tancaments. 
 
En les peces de formigó o de pedra artificial no s'ha d'admetre armadures vistes o taques d'òxid. Tampoc no s'ha d'admetre 
taques d'òxid en peces de pedra natural, que posen de manifest problemes en els ancoratges. En els elements de fusta no hi ha 
d'haver podriments ni atacs per xilòfags. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini la cat: Finestra general exterior  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C      2 anys -1 0,000 M2 1,32 0,0500 0,00 0,0000 

 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllabl es\ PVC: Persiana enrotllable general exterior  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb 
l'obra i neteja de guies. 
 C C      2 anys -1 400,000 M2 2,60 0,1000 1.040,00 40,0000 

 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics:  Escopidor exterior general  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació 
de la fixació al suport.  
 C C  X   3 anys -1 0,000 M 1,20 0,0500 0,00 0,0000 

 
Elements singulars\ Balcó/Terrassa/Galeria: Conjunt  terrassa exterior  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt terrassa exterior: Inspecció de l'estat general de conservació. Els elements estructurals de suport no han de presentar 
fissures, esquerdes, deformacions o degradacions que puguin posar en dubte l'estabilitat de l'element. Els elements de formigó 

vist no han de presentar taques d'òxids ni armadures vistes. Els elements d'acer no han de presentar oxidacions. Tanmateix els 
revestiments i els paviments han d'estar correctament ancorats o adherits a l'element que els suporta. Les baranes han d'estar 
correctament fixades i no han de presentar fissures, ruptures o oxidacions en els punts d'encastament.  
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Elements singulars\ Balcó/Terrassa/Galeria\ Pavimen t\ Ceràmic: Paviment ceràmic balcó  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Paviment ceràmic balcó: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les peces al suport, l'estat dels junts i la 
inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o despreniments així com que conserva les seves propietats antilliscants, si 
és el cas. 
 C C      2 anys -1 250,000 M2 0,72 0,0300 180,00 7,5000 

 
Elements singulars\ Balcó/Terrassa/Galeria\ Acabat inferior\ Revestiment continu\ Estuc monocapa: 
Estucat monocapa balcó  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Estucat monocapa balcó: Revisió de l'estat de conservació observant la inexistència fissures, esquerdes, desploms, humitats, 
taques o problemes d'adherència del revestiment.  
 C C  X   3 anys -1 250,000 M2 0,60 0,0250 150,00 6,2500 

 
Elements singulars\ Coronaments: Conjunt coronament  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt coronament: Inspecció de l'estat general observant l'absència de ruptures, fissures, esquerdes, deformacions, i qualsevol 
altre símptoma que posi en evidència una manca de fixació de l'element amb l'obra. En els coronaments metàl·lics no hi ha 
d'haver oxidacions ni en el mateix element ni en les fixacions amb l'obra. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Elements singulars\ Coronaments\ Formigó/Pedra arti ficial: Coronament exterior de pedra artificial  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Coronament exterior de pedra artificial: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de despreniments, humitats, 
taques, defectes d'estabilitat, fixació o estanquitat de junts.. S'inclou el segellat o repàs de les fixacions que ho requereixin.  
 C C  X   3 anys -1 800,000 M 4,40 0,1500 3.520,00 120,0000 

 
Elements singulars\ Portes de garatge\ Batents\ Ace r\ Pintat\ Motoritzat: Porta garatge batent d'acer pintat 
motoritzat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Porta garatge batent d'acer pintat motoritzat: Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra, dels 
mecanismes i greixatge.Comprovació del motor, de l'obertura manual, de les connexions elèctriques i mecanismes d'obertura i de 
seguretat 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,80 0,2500 6,80 0,2500 
Porta garatge batent d'acer pintat motoritzat: Repintat amb dues mans d'esmalt sintètic, previ sanejament de la superfície a 
tractar.Cas de presència d'òxids es procedirà a la seva total eliminació i al pintat amb dues mans de mini previ al pintat d'acabat 
 C C      5 anys -1 12,000 M2 23,78 0,8200 285,36 9,8400 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Tancaments i divi sòries interiors 
 
Identificació: Tancaments interiors 

 
Fusteria: Conjunt fusteria  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt fusteria: Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació dels marcs i dels plafons, verificant l'absència de ruptures o 
degradacions i observant la fixació de les fusteries al suport, el bon funcionament dels mecanismes i dels ferratges dels elements 
practicables. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\ Pintad a: Porta de fusta pintada interior  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Porta de fusta pintada interior: Repintat de les portes a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior si s'escau. 
 C C      5 anys -1 120,000 Ut 78,49 2,7800 9.418,80 333,6000 
Porta de fusta pintada interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de 
paviment, així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels 
ferratges de penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització 
estigui en condicions, si és el cas. 
 C C      5 anys -1 120,000 Ut 2,52 0,1000 302,40 12,0000 

 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada: Marc de fu sta pintada  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Marc de fusta pintada: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C      5 anys -1 120,000 Ut 1,98 0,0800 237,60 9,6000 

 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre muntants\ Acer\  Pintat: Barana interior passamà d'acer pintat sobr e 
muntan  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Barana interior passamà d'acer pintat sobre muntan: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió 
amb els altres components(muntants, travessers i plafons), verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, 
ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho 
requereixin.També s'inclouen els repassos de pintura. 
 C C      5 anys -1 60,000 M 1,24 0,0500 74,40 3,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Revestiments i pa viments 
 
Identificació: Revestiments i paviments 

 
Parets\ Enguixats: Conjunt enguixat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt enguixat: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels enguixats, verificant especialment que no hagi perill per a 
les persones i comprovant la inexistència d'erosions, fissuracions, humitats, bufats o despreniments. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Parets\ Enguixats\ Pintats a la cola: Enguixat  pin tat a la cola  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Enguixat  pintat a la cola: Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la capa anterior i 
massillat, si s'escau. 
 C C      5 anys -1 2.000,00

0 
M2 8,18 0,3000 16.360,00 600,0000 

Enguixat  pintat a la cola: Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la inexistència d'erosions, 
esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats. 
 C C      5 anys -1 2.000,00

0 
M2 0,48 0,0200 960,00 40,0000 

 
Parets\ Enrajolats: Conjunt enrajolat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt enrajolat: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels enrajolats, verificant especialment que no hagi perill per a 
les persones, i comprovant l'afermament de les peces al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions, 
humitats, bombaments, trencaments, despreniments, taques o manca de rejuntat. 
 C T      5 anys -1 2.000,00

0 
Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Paviments\ Rígids: Conjunt paviment rígid  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt paviment rígid: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments rígids, comprovant la seva planor, l'estat 
dels junts i la inexistència d'humitats, fissuracions, degradacions, oxidacions, trencaments o despreniments. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica: Paviment ceràmic inter ior  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Paviment ceràmic interior: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les peces al suport, l'estat dels junts i la 
inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o despreniments així com que conserva les seves propietats antilliscants, si 
és el cas. 
 C C      2 anys -1 6.400,00

0 
M2 0,72 0,0300 4.608,00 192,0000 

 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Rajola ceràmica: Sòcol  de rajola ceràmica natural interior  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Sòcol de rajola ceràmica natural interior: Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements al 
seu suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, despreniments, ni degradació del material i el correcte 
estat dels junts. 
 C C      2 anys -1 800,000 M 0,02 0,0010 16,00 0,8000 

 
Paviments\ Graons\ Exterior\ Pedra natural: Graó de  pedra natural natural exterior  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Graó de pedra natural natural exterior: Revisió de l'estat de conservació del graó, comprovant l'afermament dels elements al seu 
suport, la conservació de la geometria original, la inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats 
antilliscants. 
 C C      2 anys -1 10,000 M 0,07 0,0030 0,70 0,0300 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació d'ai gua 
 
Identificació: Aigua 

 
Aigua freda: Xarxa distribució d'aigua  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Xarxa distribució d'aigua: Neteja de la instal·lació complerta i, si s'escau, desinfecció de la mateixa. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 101,83 4,0000 101,83 4,0000 
Xarxa distribució d'aigua: Revisió del circuit d'aigua freda fent com a mínim les comprovacions següents: 
- comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet; 
- verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal; 
- control de la despesa general d'aigua freda; 
- control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits; 
- control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i detecció de fuites; 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 101,03 4,0000 101,03 4,0000 

 
Aigua freda: Conjunt instal·lació d'aigua  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt instal·lació d'aigua: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el funcionament 
i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Compta dor: Comptador  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Comptador: Inspecció de l'estat de corrosió i de l'estanquitat, així com control de la mesura correcta del comptador. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 7,44 0,3000 7,44 0,3000 

 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució\ En castada: Canalització  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords. 
 C C      2 anys -1 100,000 M2 0,02 0,0010 2,00 0,1000 
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
 C C      2 anys -1 100,000 M2 0,02 0,0010 2,00 0,1000 
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
 C C      2 anys -1 100,000 M2 0,05 0,0020 5,00 0,2000 

 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes  temporitzades: Aixeta temporitzada  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Aixeta temporitzada: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es 
desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 30,000 Ut 4,19 0,1600 125,70 4,8000 
Aixeta temporitzada: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 30,000 Ut 1,46 0,0500 43,80 1,5000 
Aixeta temporitzada: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 30,000 Ut 0,43 0,0200 12,90 0,6000 

 
Aigua calenta sanitària: Conjunt instal·lació d'A.C .S. instal·lació col·lec  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt instal·lació d'A.C.S. instal·lació col·lec: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant 
l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació tèrmica compl eta\ >70kW: Instal.lació tèrmica completa major de 70 

kW 
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Instal.lació tèrmica completa major de 70 kW: Es comprovarà que la temperatura de l'aire en els recintes calefactats no serà 
superior a 21ºC o que la temperatura en recintes refrigerats no serà inferior a 26ºC segons sigui el cas hivern o estiu. 
 C E  X   6 mesos -1 1,000 Ut 0,25 0,0100 0,25 0,0100 

 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ Caldera\ Mixta gas natural: Caldera mixta de gas natural  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Caldera mixta de gas natural: Comprovació del funcionament correcte, del consum d'aigua i del rendiment de la caldera. Mesura 
de la temperatura de l'aigua a l'entrada i a la sortida de la caldera. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Caldera mixta de gas natural: Inspecció de l'estanquitat dels circuits i del funcionament dels elements de mesura i de control. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Caldera mixta de gas natural: Inspecció de l'estat de les fixacions, de l'escura-xemeneies i de la unitat de purga. 
Comprovació de l'absència d'incrustacions a les diferents parts de la caldera. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Caldera mixta de gas natural: Desmuntatge i neteja de l'injector, fer el reglatge i l'orientació de la flama del pilot, desmuntar la 
rampa d'encesa i el cap del pilot i controlar i reglar l'encesa piezoelèctrica. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 57,59 2,0000 57,59 2,0000 
Caldera mixta de gas natural: Inspecció i neteja de la sortida de fum. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 16,40 0,5000 16,40 0,5000 
Caldera mixta de gas natural: Revisió preceptiva de la caldera individual a gas: 
 - prova de rendiment i de les prestacions de la caldera als circuits d'aigua i de fum, amb comprovació de l'estat de conservació i 
de l'estanquitat del circuit de fum, així com de les connexions hidràuliques i elèctriques. 
 - desmuntar-la i netejar-la. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 198,40 8,0000 198,40 8,0000 
Caldera mixta de gas natural: Verificar que la posada en servei inicial i la combustió són correctes. 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 
Caldera mixta de gas natural: Inspecció periòdica eficiència energètica 
 C E  X   5 anys -1 1,000 Ut 99,20 4,0000 99,20 4,0000 
Caldera mixta de gas natural: Mesura de la temperatura dels gasos de combustió, el contingut de CO en els gasos de combustió i 
el tiratge a la caixa de fum de la caldera. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 49,60 2,0000 49,60 2,0000 

 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ Canonades enc astades: Canonades no afectat pel RITE  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C      2 anys -1 100,000 M2 0,02 0,0010 2,00 0,1000 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C      2 anys -1 100,000 M2 0,05 0,0020 5,00 0,2000 
Canonades no afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i 
ràcords. 
 C C      2 anys -1 100,000 M2 0,02 0,0010 2,00 0,1000 

 
Aigua calenta sanitària\ Consum\ Aixetes temporitza des: Aixeta temporitzada  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Aixeta temporitzada: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es 
desinfectaran. 
 C C  X   1 any -1 10,000 Ut 4,19 0,1600 41,90 1,6000 
Aixeta temporitzada: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C  X   1 any -1 10,000 Ut 1,46 0,0500 14,60 0,5000 
Aixeta temporitzada: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
 C C  X   1 setmana -1 10,000 Ut 0,43 0,0200 4,30 0,2000 

 
Aigua calenta sanitària\ Acumulador: Unitat acumula dora interacumulador  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Unitat acumuladora interacumulador: Comprovació de l'estat de corrosió, i verificació de l'estat dels suports, els tubs del 
bescanviador, les fixacions i l'ànode i les resistències elèctriques (si n'hi ha). 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Unitat acumuladora interacumulador: Es controlarà la temperatura comprovant que estigui per sobre dels 60°C. 
 C C  X   1 dia -1 1,000 Ut 1,24 0,0500 1,24 0,0500 
Unitat acumuladora interacumulador: Desmuntar el dipòsit, i comprovar l'absència d'incrustacions. 
 C C      1 any -1 0,500 M3 90,39 3,0000 45,20 1,5000 
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Unitat acumuladora interacumulador: Es netejarà a fons amb els medis adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i 
adherències i es desinfectarà 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 54,87 2,0000 54,87 2,0000 
Unitat acumuladora interacumulador: Es realitzarà la purga del fons de la unitat acumuladora 
 C C  X   1 setmana -1 1,000 Ut 2,68 0,1000 2,68 0,1000 
Unitat acumuladora interacumulador: Es comprovarà el correcte funcionament i bon estat de conservació i neteja 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 14,19 0,2500 14,19 0,2500 
Unitat acumuladora interacumulador: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 5,32 0,2500 5,32 0,2500 
Unitat acumuladora interacumulador: Verificació de l'estanquitat de la unitat acumuladora i de la vàlvula de seguretat. 
 C C      6 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 

 
Aparells sanitaris\ Dutxa: Aparell sanitari dutxa  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Aparell sanitari dutxa: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 10,000 Ut 0,62 0,0250 6,20 0,2500 

 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 50,000 Ut 0,62 0,0250 31,00 1,2500 

 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C      3 mesos -1 50,000 Ut 0,62 0,0250 31,00 1,2500 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació elèc trica 
 
Identificació: Electricitat 

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa: Conjunt instal ·lació elèctrica  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt instal·lació elèctrica : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctric a: Xarxa elèctrica habitatges menor que 100 kW  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Xarxa elèctrica habitatges menor que 100 kW: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà 
inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors, 
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de 
protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les 
seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra 
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les 
connexions, així com la continuïtat de les línies. 
 C I    X 5 anys -1 1,000 Ut 347,97 0,0000 347,97 0,0000 

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Compt adors: Comptador elèctric  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Comptador elèctric:  - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta estigui normalitzat i que hi hagi una 
senyalització correcta. 
 - Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja 
 - Comprovar que la lectura es pugui fer correctament 
 - Verificar els precintes dels comptadors 
 - Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona correctament 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 9,92 0,4000 9,92 0,4000 
Comptador elèctric: Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels terminals. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctr ics\ Quadre general de protecció: Caixa general de 
protecció  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ E ncastada: Derivació encastat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Derivació encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell. 
 C C      1 any -1 100,000 M2 0,02 0,0010 2,00 0,1000 
Derivació encastat: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C      1 any -1 100,000 M2 0,20 0,0080 20,00 0,8000 

Derivació encastat: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 100,000 M2 0,02 0,0010 2,00 0,1000 

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ E ncastada: Línia repartidora encastat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Línia repartidora encastat: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C      1 any -1 3,000 Ut 12,40 0,5000 37,20 1,5000 
Línia repartidora encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia. També cal verificar l'estat dels 
precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C      1 any -1 100,000 M2 0,01 0,0006 1,00 0,0600 
Línia repartidora encastat: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C      1 any -1 100,000 M2 0,02 0,0010 2,00 0,1000 

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consu m\ Endolls: Endoll  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També cal 
netejar-los. 
 C C      1 any -1 12,000 M2 0,02 0,0010 0,24 0,0120 

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consu m\ Interruptors: Interruptor  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C      1 any -1 12,000 M2 0,02 0,0010 0,24 0,0120 

 
Enllumenat: Conjunt instal·lació enllumenat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt instal·lació enllumenat: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Llu menera de superfície interior fluorescent  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 
 C C  X   1 any -1 440,000 Ut 1,64 0,0500 721,60 22,0000 

 
Enllumenat\ Emergència/senyalització: Llumeneres de  senyalització emergència  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Llumeneres de senyalització emergència: Comprovar el funcionament i visibilitat dels pilots, les connexions elèctriques i la 
correcta fixació de la llumenera al suport. S'inclou la substitució dels pilots fosos. 
 C C  X   1 any -1 20,000 Ut 2,14 0,0800 42,80 1,6000 

 
Enllumenat\ Emergència/senyalització: Bateries d'en llumenat d'emergència  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Bateries d'enllumenat d'emergència: Comprovar l'estat de les bateries i la seva càrrega. 
 C C  X   1 any -1 20,000 Ut 1,98 0,0800 39,60 1,6000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de g as-combustible 
 
Identificació: Gas Natural 

 
Gas natural: Conjunt instal·lació gas natural  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt instal·lació gas natural : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat, el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Gas natural: Aparells de mesura gas natural  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Aparells de mesura gas natural: Comprovar les indicacions dels elements de mesura com ara: manòmetres, termòmetres, 
ventòmetres i d'altres que puguin haver-hi. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 

 
Gas natural: Vàlvules seguretat gas natural  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Vàlvules seguretat gas natural: Comprovació del disparament de les vàlvules de seguretat. 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 7,44 0,3000 7,44 0,3000 

 
Gas natural: Regulador de pressió gas natural  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Regulador de pressió gas natural : Neteja dels reguladors de pressió i dels filtres. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 8,15 0,3000 8,15 0,3000 
Regulador de pressió gas natural : Reglatge i comprovació del taratge dels grups de regulació, comprovant el funcionament 
correcte. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 

 
Gas natural: Xarxa distribució gas natural  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Xarxa distribució gas natural: Comprovació de l'estat de conservació de les canalitzacions, les aixetes, les vàlvules i els altres 
elements de la instal·lació. 
També s'ha de fer una comprovació de l'estat de les fixacions i dels suports i el repintat de les canalitzacions i dels suports, si és 
necessari. 
 C C      2 anys -1 100,000 M 0,83 0,0300 83,00 3,0000 

 
Gas natural: Instal·lació privada  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Instal·lació privada: Revisió periòdica obligatòria a cada instal·lació privada, comprovant, com a mínim, els següents aspectes: 
 - l'estanquitat de les aixetes de pas, les canalitzacions, el comptador de gas i de l'aixeta de tancament del pericó de connexió; 
 - l'estat i la pintura de les canalitzacions i dels comptadors; 
 - les fixacions i les connexions en general. 
 C E  X X 5 anys -1 1,000 Ut 28,08 0,0000 28,08 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de s anejament 
 
Identificació: Sanejament 

 
Xarxa de desguàs: Conjunt instal·lació sanejament  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt instal·lació sanejament : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat, el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PV C: Baixant vist  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la 
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  
 C C      5 anys -1 50,000 M 1,20 0,0500 60,00 2,5000 

 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els 
desperfectes puntuals localitzats. 
 C C      2 anys -1 25,000 M 7,20 0,2200 180,00 5,5000 
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el 
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
 C C      6 mesos -1 25,000 M 2,81 0,1000 70,25 2,5000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de c alefacció 
 
Identificació: Calefacció 

 
Per aigua\ Producció\ Caldera presuritzada\ Gas nat ural: Caldera de gas natural menys de 70 kW  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Revisió general de caldera de gas. 
 C E  X   1 any -1 1,000 Ut 28,80 1,0000 28,80 1,0000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació del consum d'aigua. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de l'estat i del funcionament de les vàlvules de seguretat, així com la 
verificació del seu valor de tall respecte a les pressions de funcionament corresponents. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació dels feixos tubulars i dels junts de la porta. 
 C C      1 mes -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Inspecció de l'estat de l'aïllament amb material refractari del cos de la caldera. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,13 0,1000 2,13 0,1000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Contrastar la mesura dels termòmetres i dels manòmetres amb un patró, ajustant-los en 
cas necessari. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 3,72 0,1500 3,72 0,1500 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Controlar i ajustar els termòstats i els pressòstats de comandament i de seguretat als 
seus valors correctes de funcionament (els de comandament) i de tall (els de seguretat) en cas d'excés de temperatura i de 
pressió respectivament. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Revisió de l'estat de les connexions elèctriques, la corrosió, les fixacions i l'estanquitat 
dels junts. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 10,64 0,5000 10,64 0,5000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovar l'estat de corrosió. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovar l'estat dels contactes de força dels contactors, de la connexió elèctrica i de 
les fixacions. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Control del consum d'energia elèctrica i del combustible. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Detecció de fuites a la xarxa de combustible 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Verificar la seguretat i l'enclavament dels cremadors, verificar i regular la pressió del 
combustible, controlar el consum d'energia, els pressòstats i els altres elements de seguretat. 
 C C      3 mesos -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Revisió de l'estat de l'aïllament de la xemeneia, tant dins com fora de la sala de 
calderes. 
 C C  X   1 mes -1 1,000 Ut 6,38 0,3000 6,38 0,3000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació i neteja, en cas necessari, de la xemeneia i dels conductes de fum. 
 C C  X   1 any -1 1,000 M 13,12 0,5000 13,12 0,5000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Inspecció dels generadors de calor que consistirà en: 
- Anàlisi i avaluació del rendiment. 
- Inspecció del registre oficial de les operacions de manteniment i comprovació del compliment del Manual d'ús i manteniment a la 
instal·lació existent. 
- La inspecció inclourà la instal·lació d'energia solar, cas de que n'hi hagi, i comprendrà la avaluació de la contribució solar 
mínima en la producció d'ACS i calefacció solar. 
 C E  X X 5 anys -1 1,000 Ut 311,53 0,0000 311,53 0,0000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de la temperatura o pressió del fluid portador a l'entrada i sortida del 
generador de calor. 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de l'estanquitat entre el cremador i el cos de la caldera. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 2,07 0,0833 2,07 0,0833 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació i neteja, cas que sigui necessari, del circuit de fums de la caldera. 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovar visualment la correcta combustió, verificar la pressió correcta d'arribada de 
combustible i controlar el soroll. 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Neteja i verificació dels següents elements: els brocs, l'espiera, el plat reflector, la 
cèl·lula fotoelèctrica, els elèctrodes, el circuit d'aire (si n'hi ha) i els filtres de combustible (si és el cas). 
 C C  X   1 any -1 1,000 Ut 61,59 2,0000 61,59 2,0000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de la temperatura dels gasos de combustió 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 1,98 0,0800 1,98 0,0800 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de l'índex d'opacitat dels fums de combustibles sòlids o líquids i 

comprovació del contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 31,99 1,0000 31,99 1,0000 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Mesura del contingut de CO i CO2 del fum producte de la combustió a la caldera. 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 27,33 0,0800 27,33 0,0800 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Controlar i ajustar la regulació del tiratge de fum. 
 C E  X   2 anys -1 1,000 Ut 18,60 0,7500 18,60 0,7500 

 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure: Canonades no a fectat pel RITE  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 C C      2 anys -1 100,000 M2 0,02 0,0010 2,00 0,1000 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C      2 anys -1 100,000 M2 0,05 0,0020 5,00 0,2000 
Canonades no afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i 
ràcords. 
 C C      2 anys -1 100,000 M2 0,02 0,0010 2,00 0,1000 

 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de control: Vàlvules no afectat pel RITE  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Vàlvules no afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 

 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de seguretat: Vàlvule s no afectat pel RITE  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Vàlvules no afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,92 0,1000 2,92 0,1000 

 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Fosa: Radiador  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del detentor 
si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C      6 mesos -1 100,000 Ut 3,72 0,1500 372,00 15,0000 
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 
 C C      1 any -1 100,000 Ut 5,86 0,2000 586,00 20,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de v entilació 
 
Identificació: Ventilació 

 
Sistema natural\ Magatzem residus\ Obertura: Obertu ra de ventilació habitatges  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Obertura de ventilació habitatges: Comprovació de l'absència d'obstruccions, de l'estat geomètric i de les fixacions al suport. 
 C C      2 anys -1 10,000 Ut 1,24 0,0500 12,40 0,5000 
Obertura de ventilació habitatges: Neteja de la brutícia de l'obertura. 
 C C  X   1 any -1 10,000 Ut 0,93 0,0700 9,30 0,7000 

 
Sistema natural\ Traster\ Obertura: Obertura de ven tilació habitatges  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Obertura de ventilació habitatges: Comprovació de l'absència d'obstruccions, de l'estat geomètric i de les fixacions al suport. 
 C C      2 anys -1 10,000 Ut 1,24 0,0500 12,40 0,5000 
Obertura de ventilació habitatges: Neteja de la brutícia de l'obertura. 
 C C  X   1 any -1 10,000 Ut 0,93 0,0700 9,30 0,7000 

 
Sistema natural\ Aparcament-garatge\ Obertura: Ober tura de ventilació aparcament  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Obertura de ventilació aparcament: Comprovació de l'absència d'obstruccions, de l'estat geomètric i de les fixacions al suport. 
 C C      2 anys -1 0,000 Ut 1,24 0,0500 0,00 0,0000 
Obertura de ventilació aparcament: Neteja de la brutícia de l'obertura. 
 C C  X   1 any -1 0,000 Ut 0,93 0,0700 0,00 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Protecció contra incendis 
 
Identificació: Contra incendis 

 
Inst. de prevenció\ Parallamps: Parallamps  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Parallamps: Comprovació de l'estat general de conservació, de l'aïllament i de la continuïtat de les connexions i repàs de la 
fixació dels ancoratges. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 46,88 2,0000 46,88 2,0000 
Parallamps: Inspecció de la connexió a terra al pou de terres del parallamps. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 46,08 2,0000 46,08 2,0000 
Parallamps: Neteja del cap de l'element de captació, si n'hi ha. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 54,08 2,0000 54,08 2,0000 

 
Inst. protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica: Sirena  acústica  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Sirena acústica: Verificació del funcionament  de l'estat de la sirena  i de les seves connexions i ancoratges. 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 0,25 0,0100 0,25 0,0100 

 
Inst. protecció/detecció\ Centraleta de control: Ce ntral control  d'incendis  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Central control  d'incendis: Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., de l'estat de la centraleta, de les connexions 
elèctriques i del funcionament correcte. 
 
 C C  X   3 mesos -1 1,000 Ut 24,00 1,0000 24,00 1,0000 
Central control  d'incendis: Comprovació integral verificant els components del sistema, en especial, els dispositius de posada en 
marxa automàtica i els d'actuació sobre els ventiladors, les comportes tallafoc, etc. A més s'ha de fer la neteja i el reglatge dels 
relés. També s'ha de fer una regulació de les tensions i de les intensitats, verificar els equips de transmissió i d'alarma i fer una 
prova amb cada font de subministrament elèctric. 
 C E  X   1 any -1 1,000 Ut 69,12 3,0000 69,12 3,0000 

 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalen t: Extintor manual  de pols seca  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Extintor manual  de pols seca: Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques. 
 C C  X   3 mesos -1 20,000 Ut 3,60 0,1500 72,00 3,0000 
Extintor manual  de pols seca: Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa. 
 C E  X   5 anys -1 20,000 Ut 48,80 0,0000 976,00 0,0000 
Extintor manual  de pols seca: Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i recarregar-lo, si cal. 
 C E  X   1 any -1 20,000 Ut 8,13 0,0000 162,60 0,0000 
Extintor manual  de pols seca: Inspecció periòdica de nivell C, segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que consistirà, 
com a mínim, en una inspecció de nivell B a més d'una prova de pressió hidrostàtica, en les condicions i pressions iguals a les de 
la primera prova, o la indicada en l'etiquetat de l'apartat 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o qualsevol prova especial 
substitutiva d'aquesta que hagi estat expressament indicada pel fabricant en les seves instruccions o prèviament autoritzada per 
l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent a l'emplaçament de l'equip o instal·lació. 
 C E  X X 5 anys -1 0,000 Ut 225,80 0,0000 0,00 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions de  transport 
 
Identificació: Ascensor 

 
Ascensors\ Electromecànic: Ascensor elèctric, ús ha bitatges  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Ascensor elèctric, ús habitatges: Revisió de conservació de l'ascensor per contracte de manteniment. 
 C E  X   1 mes -1 1,000 U 12,42 0,0000 12,42 0,0000 
Ascensor elèctric, ús habitatges: Inspecció periòdica de l'ascensor per una OCA (Organisme de Control Autoritzat). 
 C I  X X 4 anys -1 1,000 Ut 165,47 0,0000 165,47 0,0000 

 
Ascensors\ Electromecànic: Conjunt instal·lació tra nsport  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt instal·lació transport: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Ascensors\ Electromecànic\ Portes\ D'acer inoxidabl e: Porta d'ascensor d'acer inoxidable  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra i dels mecanismes. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 3,20 0,1000 3,20 0,1000 



LLIBRE DE L'EDIFICI  
Carrer Sant Joan Evangelista, 22 
08918 - Badalona (Barcelona) 
 

 
Alejandro Ferreras Rodríguez Pàgina 73 
 

 
 
FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions au diovisuals 
 
Identificació: Audiovisual 

 
Comunicació\ Porter electrònic: Equip d'alimentació  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Equip d'alimentació: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació de la tensió, les connexions i el funcionament. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 16,40 0,5000 16,40 0,5000 

 
Comunicació\ Porter electrònic: Central de conserge ria  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Central de consergeria: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament i de les connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 25,20 1,0000 25,20 1,0000 

 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Boto nera general àudio  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Botonera general àudio: Comprovar que el timbre, l'altaveu i el micròfon funcionen correctament. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 6,20 0,2500 6,20 0,2500 

 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Term inal d'usuari àudio  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Terminal d'usuari àudio: Comprovar que cada timbre funciona correctament, i també l'altaveu, el micròfon, el pilot de cada timbre. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 24,80 1,0000 24,80 1,0000 

 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Pest ell elèctric  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Pestell elèctric: Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de conservació i verificar que les 
connexions i les fixacions són adients. 
 C C      2 anys -1 1,000 Ut 3,19 0,1500 3,19 0,1500 

 
Telefonia: Instal·lació telefonia  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Instal·lació telefonia : Es revisaran els següents elements i s'efectuaran les operacions indicades: 
 - armari d'enllaç/de base/de registre/centraleta 
     - cal comprovar les fixacions, les corrosions i l'absència d'humitat 
     - cal comprovar l'estat de les connexions i dels automatismes i el funcionament correcte 
 - canalització d'enllaç/distribució 
     - comprovació les fixacions 
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a les caixes 
 - línia 
     - verificació de l'estat dels conductors 
     - inspecció de l'estat de l'aïllament dels conductors 
 - caixa 
     - comprovació de les fixacions 
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a la caixa 
 - aparell de telèfon 
     - verificació de les connexions 
     - comprovació del funcionament correcte. 
 C E      2 anys -1 1,000 Ut 427,17 0,0000 427,17 0,0000 

 
Televisió\ Sistema receptor: Conjunt instal·lació à udio  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Conjunt instal·lació àudio : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el funcionament i 
determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T      5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 

 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de  connexió TV  
Operació  

 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Caixa de connexió TV: Comprovar que el senyal que arriba és correcte. Comprovació de l'estat de connexions i fixacions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 7,00 0,2500 7,00 0,2500 

 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de  derivació TV  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Caixa de derivació TV: Comprovació de l'estat de les connexions i de les fixacions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,13 0,1000 2,13 0,1000 

 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Cablejat  de distribució TV  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Cablejat de distribució TV: Comprovació de l'estat del tub protector i dels ancoratges. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,77 0,6000 12,77 0,6000 

 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip d' amplificació i distribució TV  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Equip d'amplificació i distribució TV: Comprovació del guany en senyal de l'amplificador, mesurant el senyal a l'entrada i a la 
sortida del mateix. 
Verificar les connexions, fixacions i el llum interior de l'armari si n'hi ha. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 10,72 0,4000 10,72 0,4000 
Equip d'amplificació i distribució TV: Verificar que el llum de l'interior de l'armari de protecció funciona, i que les connexions i les 
fixacions de l'equip són correctes. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 4,96 0,2000 4,96 0,2000 

 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip de  captació TV  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Equip de captació TV: Verificació de l'estat de l'ancoratge, de la verticalitat, de l'estat del màstil (especialment la corrosió), del 
cablatge i de les connexions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 12,40 0,5000 12,40 0,5000 

 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITU: Recin te RITU 
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Recinte RITU: Es realitzaran les següents comprovacions : 
- Que la porta del recinte funciona correctament inclòs el pany de clau. 
- Que l'interior del recinte està net de pols i de brutícia. 
- Es comprovarà que el recinte estigui sec i ventilat.  
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,40 0,1000 2,40 0,1000 
Recinte RITU: Es comprovarà el funcionament de l'enllumenat normal del recinte, de l'enllumenat d'emergència i que les preses 
de corrent estiguin en bones condicions. 
 C C      1 any -1 1,000 Ut 2,48 0,1000 2,48 0,1000 

 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Enlla ç\ Encastada: Canalització enllaç encastat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Canalització enllaç encastat: S'efectuaran les següents comprovacions : 
- Que les fixacions estan correctes. 
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions 
 
 C C      2 anys -1 100,000 M 0,02 0,0010 2,00 0,1000 

 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Princ ipal\ Encastada: Canalització principal encastat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Canalització principal encastat: S'efectuaran les següents comprovacions : 
- Que les fixacions estan correctes. 
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions 
 
 C C      2 anys -1 100,000 M 0,02 0,0010 2,00 0,1000 

 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Secun dària\ Encastada: Canalització secundària encastat  
Operació  
 T R Ct O C Per Des Amid  UA Preu (Eur)  T.Unit (h)  Cost (Eur)  Temps (h)  
Canalització secundària encastat: S'efectuaran les següents comprovacions : 
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- Que les fixacions estan correctes. 
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions 
 
 C C      2 anys -1 100,000 M 0,02 0,0010 2,00 0,1000 
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Calendari d’actuacions de manteniment 
preventiu  

 
 

Aquest capítol conté el calendari del manteniment preventiu previst per a cada any mes a mes, en què s’ha de 
realitzar en l’edifici. Les operacions s’agrupen per subsistemes i identificadors.  
 
Per a cada operació es senyala  el responsable de la seva execució, d’acord amb la següent relació:  
 
C: Contractat 
E: Especialista 
T: Tècnic 
U: Usuari 
I: Organisme de control autoritzat (OCA) 

 
A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat inferior a un 
mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes. 
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Any 2014 
 
Subsistema: Cobertes 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Cobertes 
Terrats \ No transitables \ Convencional  

 Acabat de terrat general no flotant: 
Neteja  

                      C 
C 

   
 

Bonera de terrat general altres: 
Neteja 

          C 
C 

          C 
C 

   
 Bonera de terrat general altres: 

Revisió 
                      C 

C 
   

 
Gàrgola de coberta: Revisió i 
neteja 

                      C 
C 

   
 Embornal lineal : Neteja i 

verificació 
          C 

C 
          C 

C 
Elements singulars \ Claraboies \ De celoberts  

 
Claraboia in situ: Neteja                       C 

C 
 
Subsistema: Façanes 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Façanes 
Elements singulars \ Portes de garatge \ 
Batents\ Acer\ Pintat\ Motoritzat  Porta garatge batent d'acer pintat 

motoritzat: Comprovació i greixatge 
                      C 

- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Aigua 
Aigua freda  

 Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 

                      C 
- 

Aigua freda \ Subministrament xarxa \ Consum \ 
Aixetes temporitzades  

Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 

                      C 
- 

   
 Aixeta temporitzada: Revisió                       C 

- 
   

* 
Aixeta temporitzada: Obertura 
aixeta 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Producció \ Caldera \ 
Mixta gas natural  

Caldera mixta de gas natural: 
Comprovació funcionament, 
rendiment i consum 

                      C 
- 

   
 

Caldera mixta de gas natural: 
Inspecció estanquitat i elements 
mesura i control 

                      C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Inspecció estat 
                      C 

- 
   

 Caldera mixta de gas natural: 
Neteja i reglatge 

                      C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Neteja sortida de fum 
                      C 

- 
   

 Caldera mixta de gas natural: 
Revisió  general caldera individual 

                      C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Verificacions 
C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Mesures combustió 
                      C 

- 
Aigua calenta sanitària \ Acumulador  

 
Unitat acumuladora 
interacumulador: Comprovació 
estat 

                      C 
- 

   
* 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Control de la 
temperatura 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Desmuntatge 

                      C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Neteja i 
desinfecció 

                      C 
- 

   
* Unitat acumuladora 

interacumulador: Purga 
C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

    Unitat acumuladora     C     C     C     C 

interacumulador: Revisió - - - - 
   

 
Unitat acumuladora 
interacumulador: Revisió de 
l'aïllament 

                      C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Verificació 
estanquitat i vàlvula seguretat 

          C 
- 

          C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Consum \ Aixetes 
temporitzades  Aixeta temporitzada: Neteja i 

desinfecció 
                      C 

- 
   

 Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 

   
* Aixeta temporitzada: Obertura 

aixeta 
C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

Aparells sanitaris \ Dutxa  
 Aparell sanitari dutxa: 

Comprovació estat i funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
Aparells sanitaris \ Inodor  

 Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

Aparells sanitaris \ Lavabo  
 Aparell sanitari lavabo: 

Comprovació estat i funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
Aigua calenta sanitària \ Instal·lació tè rmica 
completa\ >70kW  

Instal.lació tèrmica completa major 
de 70 kW: Verificació 
periòd.temp.aire 

          E 
- 

          E 
- 

 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Electricitat 
Enllumenat \ Interior \ Fluorescència \ Estàndard  

 Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 

                      C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Control \ 
Comptadors  Comptador elèctric: 

Comprovacions d'estat 
                      C 

- 
   

 Comptador elèctric: Inspecció de 
fusibles, connexions i terminals 

                      C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ 
Distribució\ Encastada  Derivació encastat: Comprovacions 

línies 
                      C 

- 
   

 
Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 

                      C 
- 

   
 Derivació encastat: Verificacions                       C 

- 
   

 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 

                      C 
- 

   
 

Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 

                      C 
- 

   
 Línia repartidora encastat: 

Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 

- 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Punts de 
consum\ Endolls  

Endoll : Comprovació i neteja                       C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Punts de 
consum\ Interruptors  Interruptor : Comprovació i neteja                       C 

- 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Quadres 
elèctrics\ Quadre general de protecció  

Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 

                      C 
- 

   
 

Caixa general de protecció : Neteja 
i verificació tanca 

                      C 
- 

Enllumenat \ Emergè ncia/senyalització  
 

Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 

                      C 
- 

   
 

Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 

                      C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Gas Natural 
Gas natural  

 Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 

                      C 
- 

   
 

Vàlvules seguretat gas natural: 
Disparament vàlvules seguretat 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 Regulador de pressió gas natural : 

Neteja 
                      C 

- 
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 Regulador de pressió gas natural : 

Reglatge 
                      C 

- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Sanejament 
Xarxa de desguàs \ Embornal lineal  

 Embornal lineal : Neteja i 
verificació 

          C 
- 

          C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Calefacció 
Per aigua \ Vàlvules \ Vàlvules de control  

 Vàlvules no afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 

                      C 
- 

Per aigua \ Vàlvules \ Vàlvules de seguretat  
 Vàlvules no afectat pel RITE: 

Verificació estat i funcionament 
                      C 

- 
Per aigua \ Emissors \ Radiadors \ Fosa 

 Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 

          C 
- 

          C 
- 

   
 Radiador: Inspecció i neteja                       C 

- 
Per aigua \ Producció \ Caldera presuritzada \ 
Gas natural  Caldera de gas natural menys de 

70 kW: Revisió general 
                      E 

- 
   

 
Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
de consum aigua 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
interior cos caldera 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
material refractari 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Contrast i 
ajust elements de mesura 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Control i ajust 
termostats i pressòstats 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació de 
corrosió 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació 
estat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Consum 
d'energia elèctrica i combustible 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Detecció fuites 
combustible 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Verificacions de 
seguretat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: Revisió 
aïllament 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: 
Comprovació i neteja xemeneia 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
estanquitat cremador-caldera 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació i 
neteja fums caldera 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació 
combustió i soroll 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    Caldera de gas natural menys de                       C 

70 kW: Cremador: Neteja i 
verificació 

- 

 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Ventilació 
Sistema natural \ Magatzem residus \ Obertura  

 Obertura de ventilació habitatges: 
Neteja 

                      C 
- 

Sistema natural \ Traster \ Obertura  
 

Obertura de ventilació habitatges: 
Neteja 

                      C 
- 

Sistema natural \ Aparcament -garatge \ Obertura  
 Obertura de ventilació aparcament: 

Neteja 
                      C 

- 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Contra incendis 
Inst. de prevenció \ Parallamps  

 Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 

                      C 
- 

   
 Parallamps: Inspecció de la 

connexió a terra 
                      C 

- 
   

 Parallamps: Neteja del capçal                       C 
- 

Inst. protecció/detecció \ Centraleta de control  
 Central control  d'incendis: 

Comprovació estat i funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
   

 Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 

                      E 
- 

Inst. d'extinció \ Extintors manuals \ Pols 
polivalent  Extintor manual  de pols seca: 

Comprovació de l'estat 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
   

 Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 

                      E 
- 

Inst. protecció/detecció \ Sirenes \ Acústica  
 Sirena acústica: Verificar estat i 

funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Ascensor 
Ascensors \ Electromecànic  

 Ascensor elèctric, ús habitatges: 
Revisió de conservació  

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

Ascensors \ Electromecànic \ Portes \ D'acer 
inoxidable  

Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 
Comprovació 

                      C 
- 

 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Audiovisual 
Comunicació \ Porter electrònic  

 Equip d'alimentació: Inspecció i 
comprovació 

                      C 
- 

   
 Central de consergeria: Inspecció i 

comprovació 
                      C 

- 
Televisió \ Sistema receptor \ Antena dipol  

 Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 

                      C 
- 

   
 Caixa de derivació TV: 

Comprovació estat i fixacions 
                      C 

- 
   

 Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 

                      C 
- 

   
 Equip d'amplificació i distribució 

TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 

- 
   

 Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 

                      C 
- 

   
 Equip de captació TV: Verificació 

estat 
                      C 

- 
Infraestr. telecomunicacions \ Recintes \ RITU 

 
Recinte RITU: Comprovació recinte 
i verificació porta 

                      C 
- 

   
 Recinte RITU: Verificació 

instal.lació elèctrica 
                      C 

- 
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Any 2015 
 
Subsistema: Estructura 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Estructura 
Vertical \ Pilars \ Formigó in situ  

 Pilar de formigó vist interior pintat: 
Inspecció ordinària 

                      C 
- 

   
 

Pilar de formigó vist exterior pintat: 
Inspecció ordinària 

                      C 
- 

Horitzontal \ Jàsseres \ Formigó in situ  
 Jàssera de formigó vist interior 

pintat: Inspecció ordinària 
                      C 

- 
   

 
Jàssera de formigó vist exterior 
pintat: Inspecció ordinària 

                      C 
- 

Sostres \ Unidireccional \ Ceràmic  
 Biguetes ceràmiques vist exterior: 

Inspecció ordinària 
                      C 

- 
Escales \ Lloses \ Formigó \ Exterior \ Vist \ 
Acabat pintat  

Escala de llosa de formigó vist 
exterior pintat: Inspecció ordinària 

                      C 
- 

Rampes \ Lloses \ Formigó \ Exterior \ Vist \ 
Acabat pintat  Rampa de formigó vist exterior 

pintat: Inspecció ordinària 
                      C 

- 
Llosanes de balcó \ Formigó \ Exterior \ Vist \ 
Acabat natural  

Llosana de formigó vist natural: 
Inspecció ordinària 

                      C 
- 

 
Subsistema: Cobertes 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Cobertes 
Terrats \ No transitables \ Convencional  

 Acabat de terrat general no flotant: 
Neteja  

                      C 
C 

   
 Bonera de terrat general altres: 

Neteja 
          C 

C 
          C 

C 
   

 Bonera de terrat general altres: 
Revisió 

                      C 
C 

   
 Gàrgola de coberta: Revisió i 

neteja 
                      C 

C 
   

 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 

C 
   

 Embornal lineal : Neteja i 
verificació 

          C 
C 

          C 
C 

Elements singulars \ Claraboies \ De celoberts  
 

Claraboia in situ: Neteja                       C 
C 

 
Subsistema: Façanes 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Façanes 
Exteriors \ Tancaments pesats \ Obertures \ 
Alumini lacat  Finestra general exterior: 

Comprovació i greixatge 
                      C 

- 
Exteriors \ Tancaments pesats \ Persianes \ 
Enrotllables\ PVC  

Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 

                      C 
- 

Elements singulars \ Balcó/Terrassa/Galeria \ 
Paviment\ Ceràmic  Paviment ceràmic balcó: Revisió                       C 

- 
Elements singulars \ Portes de garatge \ 
Batents\ Acer\ Pintat\ Motoritzat  

Porta garatge batent d'acer pintat 
motoritzat: Comprovació i greixatge 

                      C 
- 

 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: Revestiments i paviments 
Paviments \ Rígids \ Ceràmica  

 
Paviment ceràmic interior: Revisió                       C 

- 
Paviments \ Sòcols \ Interior \ Rajola ceràmica  

 Sòcol de rajola ceràmica natural 
interior: Revisió 

                      C 
- 

Paviments \ Graons \ Exterior \ Pedra natural  
 

Graó de pedra natural natural 
exterior: Revisió 

                      C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Aigua 

Aigua freda  
 Xarxa distribució d'aigua: Neteja 

instal·lació 
                      C 

- 
   

 Xarxa distribució d'aigua: 
Comprovacions circuit 

                      C 
- 

Aigua freda \ Subministrament xarxa \ Control \ 
Comptador  Comptador: Inspecció estat i 

control mesura 
                      C 

- 
Aigua freda \ Subministrament xarxa \ 
Distribució\ Encastada  Canalització: Comprovar 

estanquitat 
                      C 

- 
   

 Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 

   
 Canalització: Revisió estat 

conservació 
                      C 

- 
Aigua freda \ Subministrament xarxa \ Consum \ 
Aixetes temporitzades  

Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 

                      C 
- 

   
 Aixeta temporitzada: Revisió                       C 

- 
   

* 
Aixeta temporitzada: Obertura 
aixeta 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Producció \ Caldera \ 
Mixta gas natural  

Caldera mixta de gas natural: 
Comprovació funcionament, 
rendiment i consum 

                      C 
- 

   
 

Caldera mixta de gas natural: 
Inspecció estanquitat i elements 
mesura i control 

                      C 
- 

   
 

Caldera mixta de gas natural: 
Inspecció estat 

                      C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Neteja i reglatge 
                      C 

- 
   

 
Caldera mixta de gas natural: 
Neteja sortida de fum 

                      C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Revisió  general caldera individual 
                      C 

- 
   

 
Caldera mixta de gas natural: 
Verificacions 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Mesures combustió 
                      C 

- 
Aigua calenta sanitària \ Acumulador  

 
Unitat acumuladora 
interacumulador: Comprovació 
estat 

                      C 
- 

   
* 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Control de la 
temperatura 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Desmuntatge 

                      C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Neteja i 
desinfecció 

                      C 
- 

   
* Unitat acumuladora 

interacumulador: Purga 
C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 Unitat acumuladora 

interacumulador: Revisió 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
   

 
Unitat acumuladora 
interacumulador: Revisió de 
l'aïllament 

                      C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Verificació 
estanquitat i vàlvula seguretat 

          C 
- 

          C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Distribució \ 
Canonades encastades  

Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 

                      C 
- 

   
 Canonades no afectat pel RITE: 

Revisió estat conservació 
                      C 

- 
   

 
Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 

                      C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Consum \ Aixetes 
temporitzades  Aixeta temporitzada: Neteja i 

desinfecció 
                      C 

- 
   

 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 

- 
   

* Aixeta temporitzada: Obertura 
aixeta 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

Aparells sanitaris \ Dutxa  
 

Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

Aparells sanitaris \ Inodor  
 Aparell sanitari inodor: 

Comprovació estat i funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
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Aparells sanitaris \ Lavabo  
 Aparell sanitari lavabo: 

Comprovació estat i funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
Aigua calenta sanitària \ Instal·lació tèrmica 
completa\ >70kW  

Instal.lació tèrmica completa major 
de 70 kW: Verificació 
periòd.temp.aire 

          E 
- 

          E 
- 

 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Electricitat 
Enllumenat \ Interior \ Fluorescència \ Estàndard  

 Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 

                      C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Control \ 
Comptadors  

Comptador elèctric: 
Comprovacions d'estat 

                      C 
- 

   
 Comptador elèctric: Inspecció de 

fusibles, connexions i terminals 
                      C 

- 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ 
Distribució\ Encastada  

Derivació encastat: Comprovacions 
línies 

                      C 
- 

   
 

Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 

                      C 
- 

   
 Derivació encastat: Verificacions                       C 

- 
   

 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 

                      C 
- 

   
 Línia repartidora encastat: 

Comprovacions i verificacions 
                      C 

- 
   

 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 

                      C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Punts de 
consum\ Endolls  Endoll : Comprovació i neteja                       C 

- 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Punts de 
consum\ Interruptors  

Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Quadres 
elèctrics\ Quadre general de protecció  

Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 

                      C 
- 

   
 Caixa general de protecció : Neteja 

i verificació tanca 
                      C 

- 
Enllumenat \ Emergè ncia/senyalització  

 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 

                      C 
- 

   
 

Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 

                      C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: Gas Natural 
Gas natural  

 
Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 

                      C 
- 

   
 Vàlvules seguretat gas natural: 

Disparament vàlvules seguretat 
C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 

                      C 
- 

   
 Regulador de pressió gas natural : 

Reglatge 
                      C 

- 
   

 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estat i repintat 

                      C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Sanejament 
Xarxa de desguàs \ Embornal lineal  

 Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 

   
 Embornal lineal : Neteja i 

verificació 
          C 

- 
          C 

- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Calefacció 
Per aigua \ Canonades \ Vistes \ Coure  

 Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 

                      C 
- 

   
 Canonades no afectat pel RITE: 

Revisió estat conservació 
                      C 

- 
   

 Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 

                      C 
- 

Per aigua \ Vàlvules \ Vàlvules de control  
 Vàlvules no afectat pel RITE: 

Verificació estat i funcionament 
                      C 

- 
Per aigua \ Vàlvules \ Vàlvules de seguretat  

 
Vàlvules no afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 

                      C 
- 

Per aigua \ Emissors \ Radiadors \ Fosa 
 Radiador: Comprovació estat i 

funcionament i purga 
          C 

- 
          C 

- 
   

 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 

- 
Per aigua \ Producció \ Caldera presuritzada \ 
Gas natural  Caldera de gas natural menys de 

70 kW: Revisió general 
                      E 

- 
   

 
Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
de consum aigua 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
interior cos caldera 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
material refractari 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Contrast i 
ajust elements de mesura 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Control i ajust 
termostats i pressòstats 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Revisió estat 
general i estanquitat 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació de 
corrosió 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació 
estat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Consum 
d'energia elèctrica i combustible 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Detecció fuites 
combustible 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Verificacions de 
seguretat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: Revisió 
aïllament 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: 
Comprovació i neteja xemeneia 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
de temperatura o pressió 

                      E 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
estanquitat cremador-caldera 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació i 
neteja fums caldera 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació 
combustió i soroll 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 Caldera de gas natural menys de 

70 kW: Cremador: Neteja i 
                      C 

- 
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verificació 
   

 
Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: 
Comprovació temperatura gasos 

                      E 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: Índex 
d'opacitat de fums 

                      E 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: Mesura 
CO del fum 

                      E 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: Tiratge de 
fums 

                      E 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 
Identificaci ó: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Ventilació 
Sistema natural \ Magatzem residus \ Obertura  

 Obertura de ventilació habitatges: 
Comprovació  

                      C 
- 

   
 

Obertura de ventilació habitatges: 
Neteja 

                      C 
- 

Sistema natural \ Traster \ Obertura  
 Obertura de ventilació habitatges: 

Comprovació  
                      C 

- 
   

 
Obertura de ventilació habitatges: 
Neteja 

                      C 
- 

Sistema natural \ Aparcament -garatge \ Obertura  
 Obertura de ventilació aparcament: 

Comprovació  
                      C 

- 
   

 
Obertura de ventilació aparcament: 
Neteja 

                      C 
- 

 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Contra incendis 
Inst. de prevenció \ Parallamps  

 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 

                      C 
- 

   
 Parallamps: Inspecció de la 

connexió a terra 
                      C 

- 
   

 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 

- 
Inst. protecció/detecció \ Centraleta de control  

 Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 

                      E 
- 

Inst. d'extinció \ Extintors manuals \ Pols 
polivalent  Extintor manual  de pols seca: 

Comprovació de l'estat 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
   

 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 

                      E 
- 

Inst. protecció/detecció \ Sirenes \ Acústica  
 Sirena acústica: Verificar estat i 

funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Ascensor 
Ascensors \ Electromecànic  

 
Ascensor elèctric, ús habitatges: 
Revisió de conservació  

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

Ascensors \ Electromecànic \ Portes \ D'acer 
inoxidable  Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 

Comprovació 
                      C 

- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Audiovisual 
Comunicació \ Porter electrònic  

 Equip d'alimentació: Inspecció i 
comprovació 

                      C 
- 

   
 

Central de consergeria: Inspecció i 
comprovació 

                      C 
- 

Comunicació \ Porter electrònic \ Sistema àudio  
 Botonera general àudio: 

Comprovació funcionament 
                      C 

- 
    Terminal d'usuari àudio:                       C 

Comprovació funcionament - 
   

 
Pestell elèctric: Comprovació 
funcionament i estat i neteja 

                      C 
- 

Telefonia  
 Instal·lació telefonia : Revisió 

periòdica 
                      E 

- 
Televisió \ Sistema receptor \ Antena dipol  

 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 

                      C 
- 

   
 Caixa de derivació TV: 

Comprovació estat i fixacions 
                      C 

- 
   

 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 

                      C 
- 

   
 Equip d'amplificació i distribució 

TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 

- 
   

 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 

                      C 
- 

   
 Equip de captació TV: Verificació 

estat 
                      C 

- 
Infraestr. telecomunicacions \ Recintes \ RITU 

 
Recinte RITU: Comprovació recinte 
i verificació porta 

                      C 
- 

   
 Recinte RITU: Verificació 

instal.lació elèctrica 
                      C 

- 
Infraestr. telecomunicacions \ Canalitzacions \ 
Enllaç\ Encastada  

Canalització enllaç encastat: 
Revisió periòdica 

                      C 
- 

Infraestr. telecomunicacions \ Canalitzacions \ 
Principal\ Encastada  Canalització principal encastat: 

Revisió periòdica 
                      C 

- 
Infraestr. telecomunicacions \ Canalitzacions \ 
Secundària\ Encastada  

Canalització secundària encastat: 
Revisió periòdica 

                      C 
- 
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Any 2016 
 
Subsistema: Cobertes 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Cobertes 
Terrats \ No transitables \ Convencional  

 Acabat de terrat general no flotant: 
Neteja  

                      C 
C 

   
 

Acabat de terrat general no flotant: 
Revisió 

                      C 
C 

   
 Bonera de terrat general altres: 

Neteja 
          C 

C 
          C 

C 
   

 
Bonera de terrat general altres: 
Revisió 

                      C 
C 

   
 Gàrgola de coberta: Revisió i 

neteja 
                      C 

C 
   

 
Junt de dilatació coberta: Revisió i 
repàs 

                      C 
C 

   
 Junt estructural terrat general no 

transitable: Revisió 
                      C 

C 
   

 
Minvell de terrat general: Revisió i 
repàs 

                      C 
C 

   
 Embornal lineal : Neteja i 

verificació 
          C 

C 
          C 

C 
Elements singulars \ Claraboies \ De celoberts  

 
Claraboia in situ: Neteja                       C 

C 
   

 Claraboia in situ: Revisió                        C 
C 

 
Subsistema: Façanes 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Façanes 
Exteriors \ Tancaments pesats \ Escopidors \ 
Ceràmics  Escopidor exterior general: Revisió 

de l'estat 
                      C 

- 
Elements singulars \ Balcó/Terrassa/Galeria \ 
Acabat inferior\ Revestiment continu\ Estuc 
monocapa 

 
Estucat monocapa balcó: Revisió                        C 

- 

Elements singulars \ Coronaments \ 
Formigó/Pedra artificial  Coronament exterior de pedra 

artificial: Revisió estat 
                      C 

- 
Elements singulars \ Portes de garatge \ 
Batents\ Acer\ Pintat\ Motoritzat  Porta garatge batent d'acer pintat 

motoritzat: Comprovació i greixatge 
                      C 

- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: Aigua 
Aigua freda  

 
Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 

                      C 
- 

Aigua freda \ Subministrament xarxa \ Consum \ 
Aixetes temporitzades  Aixeta temporitzada: Neteja i 

desinfecció 
                      C 

- 
   

 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 

- 
   

* Aixeta temporitzada: Obertura 
aixeta 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Producció \ Caldera \ 
Mixta gas natural  

Caldera mixta de gas natural: 
Comprovació funcionament, 
rendiment i consum 

                      C 
- 

   
 

Caldera mixta de gas natural: 
Inspecció estanquitat i elements 
mesura i control 

                      C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Inspecció estat 
                      C 

- 
   

 Caldera mixta de gas natural: 
Neteja i reglatge 

                      C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Neteja sortida de fum 
                      C 

- 
   

 Caldera mixta de gas natural: 
Revisió  general caldera individual 

                      C 
- 

    Caldera mixta de gas natural: C C C C C C C C C C C C 

Verificacions - - - - - - - - - - - - 
   

 
Caldera mixta de gas natural: 
Mesures combustió 

                      C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Acumulador  
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Comprovació 
estat 

                      C 
- 

   
* 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Control de la 
temperatura 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 Unitat acumuladora 

interacumulador: Desmuntatge 
                      C 

- 
   

 
Unitat acumuladora 
interacumulador: Neteja i 
desinfecció 

                      C 
- 

   
* Unitat acumuladora 

interacumulador: Purga 
C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Revisió 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Revisió de 
l'aïllament 

                      C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Verificació 
estanquitat i vàlvula seguretat 

          C 
- 

          C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Consum \ Aixetes 
temporitzades  Aixeta temporitzada: Neteja i 

desinfecció 
                      C 

- 
   

 Aixeta temporitzada: Revisió                       C 
- 

   
* Aixeta temporitzada: Obertura 

aixeta 
C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

Aparells sanitaris \ Dutxa  
 Aparell sanitari dutxa: 

Comprovació estat i funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
Aparells sanitaris \ Inodor  

 Aparell sanitari inodor: 
Comprovació estat i funcionament 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

Aparells sanitaris \ Lavabo  
 Aparell sanitari lavabo: 

Comprovació estat i funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
Aigua calenta sanitària \ Instal·lació tèrmica 
completa\ >70kW  

Instal.lació tèrmica completa major 
de 70 kW: Verificació 
periòd.temp.aire 

          E 
- 

          E 
- 

 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Electricitat 
Enllumenat \ Interior \ Fluorescència \ Estàndard  

 Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 

                      C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Control \ 
Comptadors  

Comptador elèctric: 
Comprovacions d'estat 

                      C 
- 

   
 Comptador elèctric: Inspecció de 

fusibles, connexions i terminals 
                      C 

- 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ 
Distribució\ Encastada  

Derivació encastat: Comprovacions 
línies 

                      C 
- 

   
 

Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 

                      C 
- 

   
 Derivació encastat: Verificacions                       C 

- 
   

 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 

                      C 
- 

   
 Línia repartidora encastat: 

Comprovacions i verificacions 
                      C 

- 
   

 Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 

                      C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Punts de 
consum\ Endolls  Endoll : Comprovació i neteja                       C 

- 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Punts de 
consum\ Interruptors  Interruptor : Comprovació i neteja                       C 

- 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Quadres 
elèctrics\ Quadre general de protecció  

Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 

                      C 
- 

   
 Caixa general de protecció : Neteja 

i verificació tanca 
                      C 

- 
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Enllumenat \ Emergència/senyalització  
 

Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 

                      C 
- 

   
 

Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 

                      C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Gas Natural 
Gas natural  

 Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 

                      C 
- 

   
 Vàlvules seguretat gas natural: 

Disparament vàlvules seguretat 
C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 Regulador de pressió gas natural : 

Neteja 
                      C 

- 
   

 Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 

                      C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: Sanejament 
Xarxa de desguàs \ Embornal lineal  

 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 

          C 
- 

          C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Calefacció 
Per aigua \ Vàlvules \ Vàlvules de control  

 Vàlvules no afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 

                      C 
- 

Per aigua \ Vàlvules \ Vàlvules de seguretat  
 

Vàlvules no afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 

                      C 
- 

Per aigua \ Emissors \ Radiadors \ Fosa 
 Radiador: Comprovació estat i 

funcionament i purga 
          C 

- 
          C 

- 
   

 Radiador: Inspecció i neteja                       C 
- 

Per aigua \ Producció \ Caldera presuritzada \ 
Gas natural  Caldera de gas natural menys de 

70 kW: Revisió general 
                      E 

- 
   

 
Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
de consum aigua 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
interior cos caldera 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
material refractari 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Contrast i 
ajust elements de mesura 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Control i ajust 
termostats i pressòstats 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació de 
corrosió 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació 
estat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Consum 
d'energia elèctrica i combustible 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Detecció fuites 
combustible 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 Caldera de gas natural menys de 

70 kW: Cremador: Verificacions de 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 

seguretat 
   

 
Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: Revisió 
aïllament 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: 
Comprovació i neteja xemeneia 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
estanquitat cremador-caldera 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació i 
neteja fums caldera 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació 
combustió i soroll 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Neteja i 
verificació 

                      C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Ventilació 
Sistema natural \ Magatzem residus \ Obertura  

 Obertura de ventilació habitatges: 
Neteja 

                      C 
- 

Sistema natural \ Traster \ Obertura  
 Obertura de ventilació habitatges: 

Neteja 
                      C 

- 
Sistema natural \ Aparcament -garatge \ Obertura  

 Obertura de ventilació aparcament: 
Neteja 

                      C 
- 

 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: Contra incendis 
Inst. de prevenció \ Parallamps  

 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 

                      C 
- 

   
 Parallamps: Inspecció de la 

connexió a terra 
                      C 

- 
   

 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 

- 
Inst. protecció/detecció \ Centraleta de control  

 Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 

                      E 
- 

Inst. d'extinció \ Extintors manuals \ Pols 
polivalent  Extintor manual  de pols seca: 

Comprovació de l'estat 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
   

 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 

                      E 
- 

Inst. protecció/detecció \ Sirenes \ Acústica  
 Sirena acústica: Verificar estat i 

funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Ascensor 
Ascensors \ Electromecànic  

 Ascensor elèctric, ús habitatges: 
Revisió de conservació  

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

Ascensors \ Electromecànic \ Portes \ D'acer 
inoxidable  Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 

Comprovació 
                      C 

- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Audiovisual 
Comunicació \ Porter electrònic  

 Equip d'alimentació: Inspecció i 
comprovació 

                      C 
- 

   
 

Central de consergeria: Inspecció i 
comprovació 

                      C 
- 

Televisió \ Sistema receptor \ Antena dipol  
 Caixa de connexió TV: 

Comprovació senyal i estat 
                      C 

- 
   

 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 

                      C 
- 
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 Cablejat de distribució TV: 

Comprovació estat 
                      C 

- 
   

 Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 

                      C 
- 

   
 Equip d'amplificació i distribució 

TV: Verificació estat i connexions 
                      C 

- 
   

 Equip de captació TV: Verificació 
estat 

                      C 
- 

Infraestr. telecomunicacions \ Recintes \ RITU 
 Recinte RITU: Comprovació recinte 

i verificació porta 
                      C 

- 
   

 Recinte RITU: Verificació 
instal.lació elèctrica 

                      C 
- 
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Any 2017 
 
Subsistema: Estructura 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Estructura 
Vertical \ Pilars \ Formigó in situ  

 Pilar de formigó vist interior pintat: 
Inspecció ordinària 

                      C 
- 

   
 

Pilar de formigó vist exterior pintat: 
Inspecció ordinària 

                      C 
- 

Horitzontal \ Jàsseres \ Formigó in situ  
 Jàssera de formigó vist interior 

pintat: Inspecció ordinària 
                      C 

- 
   

 
Jàssera de formigó vist exterior 
pintat: Inspecció ordinària 

                      C 
- 

Sostres \ Unidireccional \ Ceràmic  
 Biguetes ceràmiques vist exterior: 

Inspecció ordinària 
                      C 

- 
Escales \ Lloses \ Formigó \ Exterior \ Vist \ 
Acabat pintat  

Escala de llosa de formigó vist 
exterior pintat: Inspecció ordinària 

                      C 
- 

Rampes \ Lloses \ Formigó \ Exterior \ Vist \ 
Acabat pintat  Rampa de formigó vist exterior 

pintat: Inspecció ordinària 
                      C 

- 
Llosanes de balcó \ Formigó \ Exterior \ Vist \ 
Acabat natural  

Llosana de formigó vist natural: 
Inspecció ordinària 

                      C 
- 

 
Subsistema: Cobertes 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Cobertes 
Terrats \ No transitables \ Convencional  

 Acabat de terrat general no flotant: 
Neteja  

                      C 
C 

   
 Bonera de terrat general altres: 

Neteja 
          C 

C 
          C 

C 
   

 Bonera de terrat general altres: 
Revisió 

                      C 
C 

   
 Gàrgola de coberta: Revisió i 

neteja 
                      C 

C 
   

 
Embornal lineal : Inspecció estat                       C 

C 
   

 Embornal lineal : Neteja i 
verificació 

          C 
C 

          C 
C 

Elements singulars \ Claraboies \ De celoberts  
 

Claraboia in situ: Neteja                       C 
C 

 
Subsistema: Façanes 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Façanes 
Exteriors \ Tancaments pesats \ Obertures \ 
Alumini lacat  Finestra general exterior: 

Comprovació i greixatge 
                      C 

- 
Exteriors \ Tancaments pesats \ Persianes \ 
Enrotllables\ PVC  

Persiana enrotllable general 
exterior: Comprovació i greixatge 

                      C 
- 

Elements singulars \ Balcó/Terrassa/Galeria \ 
Paviment\ Ceràmic  Paviment ceràmic balcó: Revisió                       C 

- 
Elements singulars \ Portes de garatge \ 
Batents\ Acer\ Pintat\ Motoritzat  

Porta garatge batent d'acer pintat 
motoritzat: Comprovació i greixatge 

                      C 
- 

 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: Revestiments i paviments 
Paviments \ Rígids \ Ceràmica  

 
Paviment ceràmic interior: Revisió                       C 

- 
Paviments \ Sòcols \ Interior \ Rajola ceràmica  

 Sòcol de rajola ceràmica natural 
interior: Revisió 

                      C 
- 

Paviments \ Graons \ Exterior \ Pedra natural  
 

Graó de pedra natural natural 
exterior: Revisió 

                      C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Aigua 

Aigua freda  
 Xarxa distribució d'aigua: Neteja 

instal·lació 
                      C 

- 
   

 Xarxa distribució d'aigua: 
Comprovacions circuit 

                      C 
- 

Aigua freda \ Subministrament xarxa \ Control \ 
Comptador  Comptador: Inspecció estat i 

control mesura 
                      C 

- 
Aigua freda \ Subministrament xarxa \ 
Distribució\ Encastada  Canalització: Comprovar 

estanquitat 
                      C 

- 
   

 Canalització: Revisió aïllament                       C 
- 

   
 Canalització: Revisió estat 

conservació 
                      C 

- 
Aigua freda \ Subministrament xarxa \ Consum \ 
Aixetes temporitzades  

Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 

                      C 
- 

   
 Aixeta temporitzada: Revisió                       C 

- 
   

* 
Aixeta temporitzada: Obertura 
aixeta 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Producció \ Caldera \ 
Mixta gas natural  

Caldera mixta de gas natural: 
Comprovació funcionament, 
rendiment i consum 

                      C 
- 

   
 

Caldera mixta de gas natural: 
Inspecció estanquitat i elements 
mesura i control 

                      C 
- 

   
 

Caldera mixta de gas natural: 
Inspecció estat 

                      C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Neteja i reglatge 
                      C 

- 
   

 
Caldera mixta de gas natural: 
Neteja sortida de fum 

                      C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Revisió  general caldera individual 
                      C 

- 
   

 
Caldera mixta de gas natural: 
Verificacions 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Mesures combustió 
                      C 

- 
Aigua calenta sanitària \ Acumulador  

 
Unitat acumuladora 
interacumulador: Comprovació 
estat 

                      C 
- 

   
* 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Control de la 
temperatura 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Desmuntatge 

                      C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Neteja i 
desinfecció 

                      C 
- 

   
* Unitat acumuladora 

interacumulador: Purga 
C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 Unitat acumuladora 

interacumulador: Revisió 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
   

 
Unitat acumuladora 
interacumulador: Revisió de 
l'aïllament 

                      C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Verificació 
estanquitat i vàlvula seguretat 

          C 
- 

          C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Distribució \ 
Canonades encastades  

Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 

                      C 
- 

   
 Canonades no afectat pel RITE: 

Revisió estat conservació 
                      C 

- 
   

 
Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 

                      C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Consum \ Aixetes 
temporitzades  Aixeta temporitzada: Neteja i 

desinfecció 
                      C 

- 
   

 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 

- 
   

* Aixeta temporitzada: Obertura 
aixeta 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

Aparells sanitaris \ Dutxa  
 

Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

Aparells sanitaris \ Inodor  
 Aparell sanitari inodor: 

Comprovació estat i funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
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Aparells sanitaris \ Lavabo  
 Aparell sanitari lavabo: 

Comprovació estat i funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
Aigua calenta sanitària \ Instal·lació tèrmica 
completa\ >70kW  

Instal.lació tèrmica completa major 
de 70 kW: Verificació 
periòd.temp.aire 

          E 
- 

          E 
- 

 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Electricitat 
Enllumenat \ Interior \ Fluorescència \ Estàndard  

 Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 

                      C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Control \ 
Comptadors  

Comptador elèctric: 
Comprovacions d'estat 

                      C 
- 

   
 Comptador elèctric: Inspecció de 

fusibles, connexions i terminals 
                      C 

- 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ 
Distribució\ Encastada  

Derivació encastat: Comprovacions 
línies 

                      C 
- 

   
 

Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 

                      C 
- 

   
 Derivació encastat: Verificacions                       C 

- 
   

 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 

                      C 
- 

   
 Línia repartidora encastat: 

Comprovacions i verificacions 
                      C 

- 
   

 
Línia repartidora encastat: 
Verificació plaques tallafoc i colors 

                      C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Punts de 
consum\ Endolls  Endoll : Comprovació i neteja                       C 

- 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Punts de 
consum\ Interruptors  

Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Quadres 
elèctrics\ Quadre general de protecció  

Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 

                      C 
- 

   
 Caixa general de protecció : Neteja 

i verificació tanca 
                      C 

- 
Enllumenat \ Emergè ncia/senyalització  

 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 

                      C 
- 

   
 

Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 

                      C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: Gas Natural 
Gas natural  

 
Aparells de mesura gas natural: 
Comprovació elements de mesura 

                      C 
- 

   
 Vàlvules seguretat gas natural: 

Disparament vàlvules seguretat 
C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Regulador de pressió gas natural : 
Neteja 

                      C 
- 

   
 Regulador de pressió gas natural : 

Reglatge 
                      C 

- 
   

 
Xarxa distribució gas natural: 
Comprovació estat i repintat 

                      C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Sanejament 
Xarxa de desguàs \ Embornal lineal  

 Embornal lineal : Inspecció estat                       C 
- 

   
 Embornal lineal : Neteja i 

verificació 
          C 

- 
          C 

- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Calefacció 
Per aigua \ Canonades \ Vistes \ Coure  

 Canonades no afectat pel RITE: 
Revisió aïllament 

                      C 
- 

   
 Canonades no afectat pel RITE: 

Revisió estat conservació 
                      C 

- 
   

 Canonades no afectat pel RITE: 
Comprovar estanquitat 

                      C 
- 

Per aigua \ Vàlvules \ Vàlvules de control  
 Vàlvules no afectat pel RITE: 

Verificació estat i funcionament 
                      C 

- 
Per aigua \ Vàlvules \ Vàlvules de seguretat  

 
Vàlvules no afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 

                      C 
- 

Per aigua \ Emissors \ Radiadors \ Fosa 
 Radiador: Comprovació estat i 

funcionament i purga 
          C 

- 
          C 

- 
   

 
Radiador: Inspecció i neteja                       C 

- 
Per aigua \ Producció \ Caldera presuritzada \ 
Gas natural  Caldera de gas natural menys de 

70 kW: Revisió general 
                      E 

- 
   

 
Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
de consum aigua 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
interior cos caldera 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
material refractari 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Contrast i 
ajust elements de mesura 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Control i ajust 
termostats i pressòstats 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Revisió estat 
general i estanquitat 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació de 
corrosió 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació 
estat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Consum 
d'energia elèctrica i combustible 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Detecció fuites 
combustible 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Verificacions de 
seguretat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: Revisió 
aïllament 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: 
Comprovació i neteja xemeneia 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
de temperatura o pressió 

                      E 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
estanquitat cremador-caldera 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació i 
neteja fums caldera 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació 
combustió i soroll 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 Caldera de gas natural menys de 

70 kW: Cremador: Neteja i 
                      C 

- 
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verificació 
   

 
Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: 
Comprovació temperatura gasos 

                      E 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: Índex 
d'opacitat de fums 

                      E 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: Mesura 
CO del fum 

                      E 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: Tiratge de 
fums 

                      E 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Ventilació 
Sistema natural \ Magatzem residus \ Obertura  

 Obertura de ventilació habitatges: 
Comprovació  

                      C 
- 

   
 

Obertura de ventilació habitatges: 
Neteja 

                      C 
- 

Sistema natural \ Traster \ Obertura  
 Obertura de ventilació habitatges: 

Comprovació  
                      C 

- 
   

 
Obertura de ventilació habitatges: 
Neteja 

                      C 
- 

Sistema natural \ Aparcament -garatge \ Obertura  
 Obertura de ventilació aparcament: 

Comprovació  
                      C 

- 
   

 
Obertura de ventilació aparcament: 
Neteja 

                      C 
- 

 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Contra incendis 
Inst. de prevenció \ Parallamps  

 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 

                      C 
- 

   
 Parallamps: Inspecció de la 

connexió a terra 
                      C 

- 
   

 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 

- 
Inst. protecció /detecció \ Centraleta de control  

 Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 

                      E 
- 

Inst. d'extinció \ Extintors manuals \ Pols 
polivalent  Extintor manual  de pols seca: 

Comprovació de l'estat 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
   

 
Extintor manual  de pols seca: 
Verificació 

                      E 
- 

Inst. protecció/detecció \ Sirenes \ Acústica  
 Sirena acústica: Verificar estat i 

funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Ascensor 
Ascensors \ Electromecànic  

 
Ascensor elèctric, ús habitatges: 
Revisió de conservació  

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

   
 Ascensor elèctric, ús habitatges: 

Inspecció periòdica 
                      I 

- 
Ascensors \ Electromecànic \ Portes \ D'acer 
inoxidable  Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 

Comprovació 
                      C 

- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: Audiovisual 
Comunicació \ Porter electrònic  

 
Equip d'alimentació: Inspecció i 
comprovació 

                      C 
- 

   
 Central de consergeria: Inspecció i 

comprovació 
                      C 

- 
Comunicació \ Porter electrònic \ Sistema àudio   Botonera general àudio:                       C 

Comprovació funcionament - 
   

 
Terminal d'usuari àudio: 
Comprovació funcionament 

                      C 
- 

   
 Pestell elèctric: Comprovació 

funcionament i estat i neteja 
                      C 

- 
Telefonia  

 
Instal·lació telefonia : Revisió 
periòdica 

                      E 
- 

Televisió \ Sistema receptor \ Antena dipol  
 Caixa de connexió TV: 

Comprovació senyal i estat 
                      C 

- 
   

 
Caixa de derivació TV: 
Comprovació estat i fixacions 

                      C 
- 

   
 Cablejat de distribució TV: 

Comprovació estat 
                      C 

- 
   

 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Comprovació senyals i equip 

                      C 
- 

   
 Equip d'amplificació i distribució 

TV: Verificació estat i connexions 
                      C 

- 
   

 
Equip de captació TV: Verificació 
estat 

                      C 
- 

Infraestr. telecomunicacions \ Recintes \ RITU 
 Recinte RITU: Comprovació recinte 

i verificació porta 
                      C 

- 
   

 
Recinte RITU: Verificació 
instal.lació elèctrica 

                      C 
- 

Infraestr. telecomunicacions \ Canalitzacions \ 
Enllaç\ Encastada  Canalització enllaç encastat: 

Revisió periòdica 
                      C 

- 
Infraestr. telecomunicacions \ Canalitzacions \ 
Principal\ Encastada  

Canalització principal encastat: 
Revisió periòdica 

                      C 
- 

Infraestr. telecomunicacions \ Canalitzacions \ 
Secundària\ Encastada  Canalització secundària encastat: 

Revisió periòdica 
                      C 

- 
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Any 2018 
 
Subsistema: Infraestructura 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Contenció de terres 
Contacte amb el sòl \ Cambra sanitària \ 
Accessible  

Cambra sanitària accessible no 
ventilada: Neteja i comprovació 
accés 

                      C 
- 

Fonaments  
 Conjunt fonament: Inspecció 

tècnica 
                      T 

- 
 
Subsistema: Estructura 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Estructura 
Vertical \ Pilars \ Formigó in situ  

 
Pilar de formigó vist interior pintat: 
Repintat 

                      C 
- 

   
 Conjunt estructura de formigó: 

Inspecció tècnica 
                      T 

- 
   

 
Conjunt estructura de formigó: 
Inspecció tècnica 

                      T 
- 

Horitzontal \ Jàsseres \ Formigó in situ  
 Jàssera de formigó vist interior 

pintat: Repintat 
                      C 

- 
   

 
Conjunt estructura de formigó: 
Inspecció tècnica 

                      T 
- 

   
 Conjunt estructura de formigó: 

Inspecció tècnica 
                      T 

- 
Sostres \ Unidireccional \ Ceràmic  

 
Conjunt sostre unidireccional 
ceràmic: Inspecció tècnica 

                      T 
- 

Escales \ Lloses \ Formigó  
 Conjunt escala de formigó: 

Inspecció tècnica 
                      T 

- 
Rampes \ Lloses \ Formigó  

 Conjunt escala de formigó: 
Inspecció tècnica 

                      T 
- 

Llosanes de balcó \ Formigó  
 Conjunt llosana de formigó: 

Inspecció tècnica 
                      T 

- 
 
Subsistema: Cobertes 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Cobertes 
Terrats \ No transitables \ Convencional  

 Acabat de terrat general no flotant: 
Neteja  

                      C 
C 

   
 

Bonera de terrat general altres: 
Neteja 

          C 
C 

          C 
C 

   
 Bonera de terrat general altres: 

Revisió 
                      C 

C 
   

 
Gàrgola de coberta: Revisió i 
neteja 

                      C 
C 

   
 Terrat general altres: Inspecció 

tècnica 
                      T 

- 
   

 
Embornal lineal : Neteja i 
verificació 

          C 
C 

          C 
C 

Elements singulars \ Claraboies \ De celoberts  
 Claraboia in situ: Neteja                       C 

C 
   

 
Claraboia in situ: Repintat                        C 

C 
   

 Conjunt claraboia in situ: Inspecció 
tècnica 

                      T 
- 

 
Subsistema: Façanes 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Façanes 
Exteriors \ Tancaments pesats \ Acabats \ Obra 
de fàbrica vista\ Ceràmica  Paret tanc. d'obra de fàbrica  

exterior no ventila: Revisió paret  
                      C 

- 
   

 
Conjunt paret tancament obra de 
fàbrica de ceràmic: Inspecció 
tècnica 

                      T 
- 

Exteriors \ Tancaments pesats \ Obertures   Conjunt obertura de façana:                       T 

Inspecció tècnica - 
Elements singulars \ Balcó/Terrassa/Galeria  

 
Conjunt terrassa exterior: Inspecció 
tècnica 

                      T 
- 

Elements singulars \ Coronaments  
 Conjunt coronament: Inspecció 

tècnica 
                      T 

- 
Elements singulars \ Portes de garatge \ 
Batents\ Acer\ Pintat\ Motoritzat  

Porta garatge batent d'acer pintat 
motoritzat: Comprovació i greixatge 

                      C 
- 

   
 Porta garatge batent d'acer pintat 

motoritzat: Repintat 
                      C 

- 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Tancaments interiors 
Fusteria  

 Conjunt fusteria: Inspecció tècnica                       T 
- 

Fusteria \ Portes \ Accionament manual \ Fusta \ 
Pintada  Porta de fusta pintada interior: 

Repintat 
                      C 

- 
   

 Porta de fusta pintada interior: 
Revisió i repassos 

                      C 
- 

Fusteria \ Marcs \ Vistos \ Fusta \ Pintada  
 Marc de fusta pintada: Revisió                        C 

- 
Baranes interiors \ Passamans \ Sobre 
muntants\ Acer\ Pintat  

Barana interior passamà d'acer 
pintat sobre muntan: Revisió i 
repassos 

                      C 
- 

 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Revestiments i paviments 
Parets \ Enguixats  

 Conjunt enguixat: Inspecció tècnica                       T 
- 

Parets \ Enguixats \ Pintats a la cola  
 Enguixat  pintat a la cola: Repintat                       C 

- 
   

 Enguixat  pintat a la cola: Revisió i 
repassos 

                      C 
- 

Parets \ Enrajolats  
 

Conjunt enrajolat: Inspecció 
tècnica 

                      T 
- 

Paviments \ Rígids  
 Conjunt paviment rígid: Inspecció 

tècnica 
                      T 

- 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Aigua 
Aigua calenta sanitària  

 
Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec: Inspecció 
tècnica 

                      T 
- 

Aigua freda  
 

Xarxa distribució d'aigua: Neteja 
instal·lació 

                      C 
- 

   
 Conjunt instal·lació d'aigua: 

Inspecció tècnica 
                      T 

- 
Aigua freda \ Subministrament xarxa \ Consum \ 
Aixetes temporitzades  

Aixeta temporitzada: Neteja i 
desinfecció 

                      C 
- 

   
 Aixeta temporitzada: Revisió                       C 

- 
   

* 
Aixeta temporitzada: Obertura 
aixeta 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Producció \ Caldera \ 
Mixta gas natural  

Caldera mixta de gas natural: 
Comprovació funcionament, 
rendiment i consum 

                      C 
- 

   
 

Caldera mixta de gas natural: 
Inspecció estanquitat i elements 
mesura i control 

                      C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Inspecció estat 
                      C 

- 
   

 Caldera mixta de gas natural: 
Neteja i reglatge 

                      C 
- 

   
 Caldera mixta de gas natural: 

Neteja sortida de fum 
                      C 

- 
   

 Caldera mixta de gas natural: 
Revisió  general caldera individual 

                      C 
- 
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 Caldera mixta de gas natural: 

Verificacions 
C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Caldera mixta de gas natural: 
Inspecció periòdica eficiència 
energètica 

                      E 
- 

   
 

Caldera mixta de gas natural: 
Mesures combustió 

                      C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Acumulador  
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Comprovació 
estat 

                      C 
- 

   
* 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Control de la 
temperatura 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 Unitat acumuladora 

interacumulador: Desmuntatge 
                      C 

- 
   

 
Unitat acumuladora 
interacumulador: Neteja i 
desinfecció 

                      C 
- 

   
* Unitat acumuladora 

interacumulador: Purga 
C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 Unitat acumuladora 

interacumulador: Revisió 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
   

 
Unitat acumuladora 
interacumulador: Revisió de 
l'aïllament 

                      C 
- 

   
 

Unitat acumuladora 
interacumulador: Verificació 
estanquitat i vàlvula seguretat 

          C 
- 

          C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Consum \ Aixetes 
temporitzades  Aixeta temporitzada: Neteja i 

desinfecció 
                      C 

- 
   

 
Aixeta temporitzada: Revisió                       C 

- 
   

* Aixeta temporitzada: Obertura 
aixeta 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

Aparells sanitaris \ Dutxa  
 

Aparell sanitari dutxa: 
Comprovació estat i funcionament 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

Aparells sanitaris \ Inodor  
 Aparell sanitari inodor: 

Comprovació estat i funcionament 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
Aparells sanitaris \ Lavabo  

 
Aparell sanitari lavabo: 
Comprovació estat i funcionament 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

Aigua calenta sanitària \ Instal·lació tèrmica 
completa\ >70kW  

Instal.lació tèrmica completa major 
de 70 kW: Verificació 
periòd.temp.aire 

          E 
- 

          E 
- 

 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Electricitat 
Enllumenat  

 Conjunt instal·lació enllumenat: 
Inspecció tècnica 

                      T 
- 

Enllumenat \ Interior \ Fluoresc ència \ Estàndard  
 

Llumenera de superfície interior 
fluorescent: Revisió periòdica 

                      C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa  
 Conjunt instal·lació elèctrica : 

Inspecció tècnica 
                      T 

- 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Control \ 
Comptadors  

Comptador elèctric: 
Comprovacions d'estat 

                      C 
- 

   
 Comptador elèctric: Inspecció de 

fusibles, connexions i terminals 
                      C 

- 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ 
Distribució\ Encastada  

Derivació encastat: Comprovacions 
línies 

                      C 
- 

   
 

Derivació encastat: Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 

                      C 
- 

   
 Derivació encastat: Verificacions                       C 

- 
   

 
Línia repartidora encastat: 
Comprovació potència instal·lada i 
caiguda de tensió 

                      C 
- 

   
 

Línia repartidora encastat: 
Comprovacions i verificacions 

                      C 
- 

   
 Línia repartidora encastat: 

Verificació plaques tallafoc i colors 
                      C 

- 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Punts de  Endoll : Comprovació i neteja                       C 

consum \ Endolls  - 
Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Punts de 
consum\ Interruptors  

Interruptor : Comprovació i neteja                       C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Quadres 
elèctrics\ Quadre general de protecció  

Caixa general de protecció : 
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 

                      C 
- 

   
 Caixa general de protecció : Neteja 

i verificació tanca 
                      C 

- 
Enllumenat \ Emergència/senyalització  

 
Llumeneres de senyalització 
emergència: Comprovació estat i 
funcionament 

                      C 
- 

   
 

Bateries d'enllumenat 
d'emergència: Comprovació estat i 
càrrega 

                      C 
- 

Baixa tensió \ Subministrament xarxa \ Xarxa 
elèctrica  Xarxa elèctrica habitatges menor 

que 100 kW: Inspecció periòdica 
                      I 

- 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Gas Natural 
Gas natural  

 Conjunt instal·lació gas natural : 
Inspecció tècnica 

                      T 
- 

   
 Aparells de mesura gas natural: 

Comprovació elements de mesura 
                      C 

- 
   

 Vàlvules seguretat gas natural: 
Disparament vàlvules seguretat 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 Regulador de pressió gas natural : 

Neteja 
                      C 

- 
   

 Regulador de pressió gas natural : 
Reglatge 

                      C 
- 

   
 Instal·lació privada: Revisió 

periòdica privada 
                      E 

- 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Sanejament 
Xarxa de desguàs  

 Conjunt instal·lació sanejament : 
Inspecció tècnica 

                      T 
- 

Xarxa de desguàs \ Baixants \ 
Vistos/Registrables\ PVC  

Baixant vist: Inspecció general                       C 
- 

Xarxa de desguàs \ Embornal lineal  
 Embornal lineal : Neteja i 

verificació 
          C 

- 
          C 

- 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Calefacció 
Per aigua \ Vàlvules \ Vàlvules de control  

 Vàlvules no afectat pel RITE: 
Verificació estat i funcionament 

                      C 
- 

Per aigua \ Vàlvules \ Vàlvules de seguretat  
 Vàlvules no afectat pel RITE: 

Verificació estat i funcionament 
                      C 

- 
Per aigua \ Emissors \ Radiadors \ Fosa 

 Radiador: Comprovació estat i 
funcionament i purga 

          C 
- 

          C 
- 

   
 Radiador: Inspecció i neteja                       C 

- 
Per aigua \ Producció \ Caldera presuritzada \ 
Gas natural  Caldera de gas natural menys de 

70 kW: Revisió general 
                      E 

- 
   

 
Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
de consum aigua 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
interior cos caldera 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
material refractari 

                      C 
- 

   
 Caldera de gas natural menys de 

70 kW: Cos caldera: Contrast i 
                      C 

- 
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ajust elements de mesura 
   

 
Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Control i ajust 
termostats i pressòstats 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació de 
corrosió 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació 
estat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Consum 
d'energia elèctrica i combustible 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Detecció fuites 
combustible 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Verificacions de 
seguretat 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: Revisió 
aïllament 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Sortida de fums: 
Comprovació i neteja xemeneia 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Inspecció periòdica 
eficiència energètica 

                      E 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació 
estanquitat cremador-caldera 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cos caldera: Comprovació i 
neteja fums caldera 

                      C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Comprovació 
combustió i soroll 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Caldera de gas natural menys de 
70 kW: Cremador: Neteja i 
verificació 

                      C 
- 

 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Ventilació 
Sistema natural \ Magatzem residus \ Obertura  

 Obertura de ventilació habitatges: 
Neteja 

                      C 
- 

Sistema natural \ Traster \ Obertura  
 Obertura de ventilació habitatges: 

Neteja 
                      C 

- 
Sistema natural \ Aparcament -garatge \ Obertura  

 Obertura de ventilació aparcament: 
Neteja 

                      C 
- 

 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 
Identificació: Contra incendis 
Inst. de prevenció \ Parallamps  

 
Parallamps: Comprovació estat i 
connexions 

                      C 
- 

   
 Parallamps: Inspecció de la 

connexió a terra 
                      C 

- 
   

 
Parallamps: Neteja del capçal                       C 

- 
Inst. protecció/detecció \ Centraleta de control  

 Central control  d'incendis: 
Comprovació estat i funcionament 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

   
 

Central control  d'incendis: 
Comprovació integral 

                      E 
- 

Inst. d'extinció \ Extintors manuals \ Pols 
polivalent  Extintor manual  de pols seca: 

Comprovació de l'estat 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
    C 

- 
   

 
Extintor manual  de pols seca: 
Retimbrat i recàrrega 

                      E 
- 

   
 Extintor manual  de pols seca: 

Verificació 
                      E 

- 
    Extintor manual  de pols seca:                       E 

Inspecció de nivell C - 
Inst. protecció/detecció \ Sirenes \ Acústica  

 
Sirena acústica: Verificar estat i 
funcionament 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

    C 
- 

 
Subsistema: Instal·lacions de transport 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Ascensor 
Ascensors \ Electromecànic  

 Ascensor elèctric, ús habitatges: 
Revisió de conservació  

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

E 
- 

   
 Conjunt instal·lació transport: 

Inspecció tècnica 
                      T 

- 
Ascensors \ Electromecànic \ Portes \ D'acer 
inoxidable  Porta d'ascensor d'acer inoxidable: 

Comprovació 
                      C 

- 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Audiovisual 
Comunicació \ Porter electrònic  

 Equip d'alimentació: Inspecció i 
comprovació 

                      C 
- 

   
 

Central de consergeria: Inspecció i 
comprovació 

                      C 
- 

Televisió \ Sistema receptor  
 Conjunt instal·lació àudio : 

Inspecció tècnica 
                      T 

- 
Televisió \ Sistema receptor \ Antena dipol  

 
Caixa de connexió TV: 
Comprovació senyal i estat 

                      C 
- 

   
 Caixa de derivació TV: 

Comprovació estat i fixacions 
                      C 

- 
   

 
Cablejat de distribució TV: 
Comprovació estat 

                      C 
- 

   
 Equip d'amplificació i distribució 

TV: Comprovació senyals i equip 
                      C 

- 
   

 
Equip d'amplificació i distribució 
TV: Verificació estat i connexions 

                      C 
- 

   
 Equip de captació TV: Verificació 

estat 
                      C 

- 
Infraestr. telecomunicacions \ Recintes \ RITU 

 
Recinte RITU: Comprovació recinte 
i verificació porta 

                      C 
- 

   
 Recinte RITU: Verificació 

instal.lació elèctrica 
                      C 

- 
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Calendari pressupostari de manteniment 
preventiu  

 
 

Aquest capítol conté el calendari pressupostari del manteniment preventiu previst que s’ha de realitzar en l’edifici 
en un període fixat. Els  valors es distribueixen per anys i subsistemes. (Els preus de referència que s’inclouen a 
tots els anys del calendari pressupostari de manteniment preventiu, han estat aplicats amb data de la versió del 
programa o en el seu cas, de l’actualització de la base de dades que s’hagi realitzat o del preus introduïts per 
l’usuari). Aquests preus no inclouen el benefici industrial, ni les despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació. 
 
En primer lloc, apareixen relacionades les operacions obligatòries i l’import total per a cada any per a aquest tipus 
d’operació, i a continuació, la relació de les operacions recomanades també amb l’import total per a cada any per 
a les operacions recomanades. 
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OPERACIONS OBLIGATÒRIES  
 
Subsistema: Estructura 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Estructura 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 

pintat:Inspecció ordinària 
0,00 120,00 0,00 120,00 0,00   

   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 

0,00 120,00 0,00 120,00 0,00   

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ Jàssera de formigó vist 
interior pintat:Inspecció 
ordinària 

0,00 120,00 0,00 120,00 0,00   

   Jàssera de formigó vist 
exterior pintat:Inspecció 
ordinària 

0,00 120,00 0,00 120,00 0,00   

Escales\ Lloses\ Formigó\ Exterior\ Vist\ 
Acabat pintat 

Escala de llosa de formigó 
vist exterior pintat:Inspecció 
ordinària 

0,00 12,00 0,00 12,00 0,00   

Rampes\ Lloses\ Formigó\ Exterior\ Vist\ 
Acabat pintat 

Rampa de formigó vist 
exterior pintat:Inspecció 
ordinària 

0,00 1,20 0,00 1,20 0,00   

Llosanes de balcó\ Formigó\ Exterior\ 
Vist\ Acabat natural 

Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 

0,00 4,80 0,00 4,80 0,00   

Total per subsistema  0,00 498,00 0,00 498,00 0,00   

 
Subsistema: Cobertes (Amidament incomplert) 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Cobertes 
Terrats\ No transitables\ Convencional Acabat de terrat general no 

flotant:Revisió 
0,00 0,00 408,00 0,00 0,00   

   Bonera de terrat general 
altres:Neteja 

62,70 62,70 62,70 62,70 62,70   

   Bonera de terrat general 
altres:Revisió 

48,00 48,00 48,00 48,00 48,00   

   Gàrgola de coberta:Revisió i 
neteja 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 

0,00 0,00 51,20 0,00 0,00   

   Junt estructural terrat 
general no 
transitable:Revisió 

0,00 0,00 176,00 0,00 0,00   

   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 

0,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00   

Elements singulars\ Claraboies\ De 
celoberts 

Claraboia in situ:Revisió  0,00 0,00 12,00 0,00 0,00   

Total per subsistema  110,70 110,70 2.037,90 110,70 110,70   

 
Subsistema: Façanes (Amidament incomplert) 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Façanes 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 

Paret tanc. d'obra de fàbrica  
exterior no ventila:Revisió 
paret  

0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00   

Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Ceràmics 

Escopidor exterior 
general:Revisió de l'estat 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Elements singulars\ 
Balcó/Terrassa/Galeria\ Acabat inferior\ 
Revestiment continu\ Estuc monocapa 

Estucat monocapa 
balcó:Revisió  

0,00 0,00 150,00 0,00 0,00   

Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 

Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 

0,00 0,00 3.520,00 0,00 0,00   

Total per subsistema  0,00 0,00 3.670,00 0,00 6.000,00   

 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 

d'aigua:Neteja instal·lació 
101,83 101,83 101,83 101,83 101,83   

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes temporitzades 

Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 

125,70 125,70 125,70 125,70 125,70   

   Aixeta temporitzada:Revisió 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80   
   Aixeta 

temporitzada:Obertura 
aixeta 

670,80 670,80 683,70 670,80 619,20   

Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 

Caldera mixta de gas 
natural:Revisió  general 
caldera individual 

198,40 198,40 198,40 198,40 198,40   

   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció periòdica 
eficiència energètica 

0,00 0,00 0,00 0,00 99,20   

Aigua calenta sanitària\ Acumulador Unitat acumuladora 
interacumulador:Control de 
la temperatura 

452,60 452,60 453,84 452,60 415,40   

   Unitat acumuladora 
interacumulador:Neteja i 
desinfecció 

54,87 54,87 54,87 54,87 54,87   

   Unitat acumuladora 
interacumulador:Purga 

139,36 139,36 142,04 139,36 128,64   

   Unitat acumuladora 
interacumulador:Revisió 

56,76 56,76 56,76 56,76 56,76   

   Unitat acumuladora 
interacumulador:Revisió de 
l'aïllament 

5,32 5,32 5,32 5,32 5,32   

Aigua calenta sanitària\ Consum\ 
Aixetes temporitzades 

Aixeta temporitzada:Neteja i 
desinfecció 

41,90 41,90 41,90 41,90 41,90   

   Aixeta temporitzada:Revisió 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60   
   Aixeta 

temporitzada:Obertura 
aixeta 

223,60 223,60 227,90 223,60 206,40   

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació 
tèrmica completa\ >70kW 

Instal.lació tèrmica completa 
major de 70 kW:Verificació 
periòd.temp.aire 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50   

Total per subsistema  2.130,04 2.130,04 2.151,16 2.130,04 2.112,52   

 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Electricitat 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 

Llumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 

721,60 721,60 721,60 721,60 721,60   

Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 

42,80 42,80 42,80 42,80 42,80   

   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 

39,60 39,60 39,60 39,60 39,60   

Total per subsistema  804,00 804,00 804,00 804,00 804,00   

 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Gas Natural 
Gas natural Instal·lació privada:Revisió 

periòdica privada 
0,00 0,00 0,00 0,00 28,08   

Total per subsistema  0,00 0,00 0,00 0,00 28,08   

 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 

Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 

28,80 28,80 28,80 28,80 28,80   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 

2,07 2,07 2,07 2,07 2,07   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Revisió aïllament 

76,56 76,56 76,56 76,56 76,56   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació i neteja 
xemeneia 

13,12 13,12 13,12 13,12 13,12   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Inspecció 
periòdica eficiència 

0,00 0,00 0,00 0,00 311,53   
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energètica 
   Caldera de gas natural 

menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 

0,00 2,07 0,00 2,07 0,00   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
estanquitat 
cremador-caldera 

2,07 2,07 2,07 2,07 2,07   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
neteja fums caldera 

12,40 12,40 12,40 12,40 12,40   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 

19,84 19,84 19,84 19,84 19,84   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 

61,59 61,59 61,59 61,59 61,59   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 

0,00 1,98 0,00 1,98 0,00   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 

0,00 31,99 0,00 31,99 0,00   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 

0,00 27,33 0,00 27,33 0,00   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 

0,00 18,60 0,00 18,60 0,00   

Total per subsistema  216,45 298,42 216,45 298,42 527,98   

 
Subsistema: Instal·lació de ventilació (Amidament i ncomplert) 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Ventilació 
Sistema natural\ Magatzem residus\ 
Obertura 

Obertura de ventilació 
habitatges:Neteja 

9,30 9,30 9,30 9,30 9,30   

Sistema natural\ Traster\ Obertura Obertura de ventilació 
habitatges:Neteja 

9,30 9,30 9,30 9,30 9,30   

Sistema natural\ Aparcament-garatge\ 
Obertura 

Obertura de ventilació 
aparcament:Neteja 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Total per subsistema  18,60 18,60 18,60 18,60 18,60   

 
Subsistema: Protecció contra incendis (Amidament in complert) 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Contra incendis 
Inst. protecció/detecció\ Centraleta de 
control 

Central control  
d'incendis:Comprovació 
estat i funcionament 

96,00 96,00 96,00 96,00 96,00   

   Central control  
d'incendis:Comprovació 
integral 

69,12 69,12 69,12 69,12 69,12   

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 

Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 

288,00 288,00 288,00 288,00 288,00   

   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 

0,00 0,00 0,00 0,00 976,00   

   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 

162,60 162,60 162,60 162,60 162,60   

   Extintor manual  de pols 
seca:Inspecció de nivell C 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Inst. protecció/detecció\ Sirenes\ 
Acústica 

Sirena acústica:Verificar 
estat i funcionament 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

Total per subsistema  616,72 616,72 616,72 616,72 1.592,72   

 
Subsistema: Instal·lacions de transport 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Ascensor 
Ascensors\ Electromecànic Ascensor elèctric, ús 

habitatges:Revisió de 
conservació  

149,04 149,04 149,04 149,04 149,04   

   Ascensor elèctric, ús 
habitatges:Inspecció 
periòdica 

0,00 0,00 0,00 165,47 0,00   

Total per subsistema  149,04 149,04 149,04 314,51 149,04   

 
TOTALS 
 
Subsistema 2014 

(Eur)  
2015 
(Eur)  

2016 
(Eur)  

2017 
(Eur)  

2018 
(Eur)  

2019 
(Eur)  

Estructura  0,00 498,00 0,00 498,00 0,00  
Cobertes (Amidament incomplert)  110,70 110,70 2.037,90 110,70 110,70  
Façanes (Amidament incomplert)  0,00 0,00 3.670,00 0,00 6.000,00  
Instal·lació d'aigua  2.130,04 2.130,04 2.151,16 2.130,04 2.112,52  
Instal·lació elèctrica  804,00 804,00 804,00 804,00 804,00  
Instal·lació de gas-combustible  0,00 0,00 0,00 0,00 28,08  
Instal·lació de calefacció  216,45 298,42 216,45 298,42 527,98  
Instal·lació de ventilació (Amidament incomplert)  18,60 18,60 18,60 18,60 18,60  
Protecció contra incendis (Amidament incomplert)  616,72 616,72 616,72 616,72 1.592,72  
Instal·lacions de transport  149,04 149,04 149,04 314,51 149,04  
Total  4.045,55 4.625,52 9.663,87 4.790,99 11.343,64  
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OPERACIONS RECOMANADES  
 
Subsistema: Infraestructura 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Contenció de terres 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ 
Accessible 

Cambra sanitària accessible 
no ventilada:Neteja i 
comprovació accés 

0,00 0,00 0,00 0,00 816,00   

Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Total per subsistema  0,00 0,00 0,00 0,00 816,00   

 
Subsistema: Estructura 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Estructura 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 

pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,30   

   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ Jàssera de formigó vist 
interior pintat:Repintat 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,00   

   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Sostres\ Unidireccional\ Ceràmic Biguetes ceràmiques vist 
exterior:Inspecció ordinària 

0,00 12,00 0,00 12,00 0,00   

   Conjunt sostre 
unidireccional 
ceràmic:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Total per subsistema  0,00 12,00 0,00 12,00 2.464,30   

 
Subsistema: Cobertes (Amidament incomplert) 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Cobertes 
Terrats\ No transitables\ Convencional Acabat de terrat general no 

flotant:Neteja  
476,00 476,00 476,00 476,00 476,00   

   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Embornal lineal :Inspecció 
estat 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Elements singulars\ Claraboies\ De 
celoberts 

Claraboia in situ:Neteja 22,45 22,45 22,45 22,45 22,45   

   Claraboia in situ:Repintat  0,00 0,00 0,00 0,00 60,30   
   Conjunt claraboia in 

situ:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Total per subsistema  498,45 498,45 498,45 498,45 558,75   

 
Subsistema: Façanes (Amidament incomplert) 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Façanes 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Obra de fàbrica vista\ Ceràmica 

Conjunt paret tancament 
obra de fàbrica de 
ceràmic:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures 

Conjunt obertura de 
façana:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures\ Alumini lacat 

Finestra general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ PVC 

Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 

0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00   

Elements singulars\ 
Balcó/Terrassa/Galeria 

Conjunt terrassa 
exterior:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Elements singulars\ 
Balcó/Terrassa/Galeria\ Paviment\ 
Ceràmic 

Paviment ceràmic 
balcó:Revisió 

0,00 180,00 0,00 180,00 0,00   

Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Batents\ Acer\ Pintat\ Motoritzat 

Porta garatge batent d'acer 
pintat 
motoritzat:Comprovació i 
greixatge 

6,80 6,80 6,80 6,80 6,80   

   Porta garatge batent d'acer 
pintat motoritzat:Repintat 

0,00 0,00 0,00 0,00 285,36   

Total per subsistema  6,80 1.226,80 6,80 1.226,80 292,16   

 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Tancaments interiors 
Fusteria Conjunt fusteria:Inspecció 

tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 

Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 

0,00 0,00 0,00 0,00 9.418,80   

   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 

0,00 0,00 0,00 0,00 302,40   

Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Revisió  

0,00 0,00 0,00 0,00 237,60   

Baranes interiors\ Passamans\ Sobre 
muntants\ Acer\ Pintat 

Barana interior passamà 
d'acer pintat sobre 
muntan:Revisió i repassos 

0,00 0,00 0,00 0,00 74,40   

Total per subsistema  0,00 0,00 0,00 0,00 10.033,20   

 
Subsistema: Revestiments i paviments 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Enguixats Conjunt enguixat:Inspecció 

tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Parets\ Enguixats\ Pintats a la cola Enguixat  pintat a la 
cola:Repintat 

0,00 0,00 0,00 0,00 16.360,00   

   Enguixat  pintat a la 
cola:Revisió i repassos 

0,00 0,00 0,00 0,00 960,00   

Parets\ Enrajolats Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Paviments\ Rígids Conjunt paviment 
rígid:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 

0,00 4.608,00 0,00 4.608,00 0,00   

Paviments\ Sòcols\ Interior\ Rajola 
ceràmica 

Sòcol de rajola ceràmica 
natural interior:Revisió 

0,00 16,00 0,00 16,00 0,00   

Paviments\ Graons\ Exterior\ Pedra 
natural 

Graó de pedra natural 
natural exterior:Revisió 

0,00 0,70 0,00 0,70 0,00   

Total per subsistema  0,00 4.624,70 0,00 4.624,70 17.320,00   

 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 

instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Comprovacions 
circuit 

0,00 101,03 0,00 101,03 0,00   

   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 

Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 

0,00 7,44 0,00 7,44 0,00   

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 

Canalització:Comprovar 
estanquitat 

0,00 2,00 0,00 2,00 0,00   

   Canalització:Revisió 
aïllament 

0,00 2,00 0,00 2,00 0,00   

   Canalització:Revisió estat 
conservació 

0,00 5,00 0,00 5,00 0,00   
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Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 

Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 

12,40 12,40 12,40 12,40 12,40   

   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 

4,96 4,96 4,96 4,96 4,96   

   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 

12,40 12,40 12,40 12,40 12,40   

   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 

57,59 57,59 57,59 57,59 57,59   

   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 

16,40 16,40 16,40 16,40 16,40   

   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 

74,40 74,40 74,40 74,40 74,40   

   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 

49,60 49,60 49,60 49,60 49,60   

Aigua calenta sanitària\ Acumulador Unitat acumuladora 
interacumulador:Comprovac
ió estat 

12,40 12,40 12,40 12,40 12,40   

   Unitat acumuladora 
interacumulador:Desmuntat
ge 

45,20 45,20 45,20 45,20 45,20   

   Unitat acumuladora 
interacumulador:Verificació 
estanquitat i vàlvula 
seguretat 

9,92 9,92 9,92 9,92 9,92   

Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades encastades 

Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament 

0,00 2,00 0,00 2,00 0,00   

   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 

0,00 5,00 0,00 5,00 0,00   

   Canonades no afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 

0,00 2,00 0,00 2,00 0,00   

Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 

24,80 24,80 24,80 24,80 24,80   

Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 

124,00 124,00 124,00 124,00 124,00   

Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 

124,00 124,00 124,00 124,00 124,00   

Total per subsistema  568,07 694,54 568,07 694,54 568,07   

 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Electricitat 
Enllumenat Conjunt instal·lació 

enllumenat:Inspecció 
tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptadors 

Comptador 
elèctric:Comprovacions 
d'estat 

9,92 9,92 9,92 9,92 9,92   

   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 

6,20 6,20 6,20 6,20 6,20   

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Encastada 

Derivació 
encastat:Comprovacions 
línies 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00   

   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00   

   Derivació 
encastat:Verificacions 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00   

   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 

37,20 37,20 37,20 37,20 37,20   

   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00   

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 

Endoll :Comprovació i neteja 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24   

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 

Interruptor :Comprovació i 
neteja 

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24   

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 

Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06   

   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 

2,48 2,48 2,48 2,48 2,48   

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Xarxa elèctrica 

Xarxa elèctrica habitatges 
menor que 100 
kW:Inspecció periòdica 

0,00 0,00 0,00 0,00 347,97   

Total per subsistema  83,34 83,34 83,34 83,34 431,31   

 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Gas Natural 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 

natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 

24,80 24,80 24,80 24,80 24,80   

   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 

89,28 89,28 89,28 89,28 89,28   

   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 

8,15 8,15 8,15 8,15 8,15   

   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 

24,80 24,80 24,80 24,80 24,80   

   Xarxa distribució gas 
natural:Comprovació estat i 
repintat 

0,00 83,00 0,00 83,00 0,00   

Total per subsistema  147,03 230,03 147,03 230,03 147,03   

 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 

sanejament :Inspecció 
tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Xarxa de desguàs\ Baixants\ 
Vistos/Registrables\ PVC 

Baixant vist:Inspecció 
general 

0,00 0,00 0,00 0,00 60,00   

Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Inspecció 
estat 

0,00 180,00 0,00 180,00 0,00   

   Embornal lineal :Neteja i 
verificació 

140,50 140,50 140,50 140,50 140,50   

Total per subsistema  140,50 320,50 140,50 320,50 200,50   

 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 

RITE:Revisió aïllament 
0,00 2,00 0,00 2,00 0,00   

   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 

0,00 5,00 0,00 5,00 0,00   

   Canonades no afectat pel 
RITE:Comprovar estanquitat 

0,00 2,00 0,00 2,00 0,00   

Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de control Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 

2,92 2,92 2,92 2,92 2,92   

Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de 
seguretat 

Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 

2,92 2,92 2,92 2,92 2,92   

Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Fosa Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 

744,00 744,00 744,00 744,00 744,00   

   Radiador:Inspecció i neteja 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00   
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 

Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 

19,84 19,84 19,84 19,84 19,84   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 

297,60 297,60 297,60 297,60 297,60   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13   
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caldera: Comprovació 
material refractari 

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 

3,72 3,72 3,72 3,72 3,72   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termostats i pressòstats 

49,60 49,60 49,60 49,60 49,60   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Revisió estat 
general i estanquitat 

0,00 10,64 0,00 10,64 0,00   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 

9,92 9,92 9,92 9,92 9,92   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 

19,84 19,84 19,84 19,84 19,84   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 

49,60 49,60 49,60 49,60 49,60   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 

49,60 49,60 49,60 49,60 49,60   

   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 

99,20 99,20 99,20 99,20 99,20   

Total per subsistema  1.936,89 1.956,53 1.936,89 1.956,53 1.936,89   

 
Subsistema: Instal·lació de ventilació (Amidament i ncomplert) 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Ventilació 
Sistema natural\ Magatzem residus\ 
Obertura 

Obertura de ventilació 
habitatges:Comprovació  

0,00 12,40 0,00 12,40 0,00   

Sistema natural\ Traster\ Obertura Obertura de ventilació 
habitatges:Comprovació  

0,00 12,40 0,00 12,40 0,00   

Sistema natural\ Aparcament-garatge\ 
Obertura 

Obertura de ventilació 
aparcament:Comprovació  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Total per subsistema  0,00 24,80 0,00 24,80 0,00   

 
Subsistema: Protecció contra incendis 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Contra incendis 
Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps:Comprovació 

estat i connexions 
46,88 46,88 46,88 46,88 46,88   

   Parallamps:Inspecció de la 
connexió a terra 

46,08 46,08 46,08 46,08 46,08   

   Parallamps:Neteja del 
capçal 

54,08 54,08 54,08 54,08 54,08   

Total per subsistema  147,04 147,04 147,04 147,04 147,04   

 
Subsistema: Instal·lacions de transport 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Ascensor 
Ascensors\ Electromecànic Conjunt instal·lació 

transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Ascensors\ Electromecànic\ Portes\ 
D'acer inoxidable 

Porta d'ascensor d'acer 
inoxidable:Comprovació 

3,20 3,20 3,20 3,20 3,20   

Total per subsistema  3,20 3,20 3,20 3,20 3,20   

 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 
Element  Operació 2014 

(Eur) 
2015 
(Eur) 

2016 
(Eur) 

2017 
(Eur) 

2018 
(Eur) 

2019 
(Eur) 

Identificació: Audiovisual 
Comunicació\ Porter electrònic Equip 

d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 

16,40 16,40 16,40 16,40 16,40   

   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 

25,20 25,20 25,20 25,20 25,20   

Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema Botonera general 0,00 6,20 0,00 6,20 0,00   

àudio àudio:Comprovació 
funcionament 

   Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 

0,00 24,80 0,00 24,80 0,00   

   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 

0,00 3,19 0,00 3,19 0,00   

Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 

0,00 427,17 0,00 427,17 0,00   

Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 

Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00   

   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13   

   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 

12,77 12,77 12,77 12,77 12,77   

   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 

10,72 10,72 10,72 10,72 10,72   

   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 

4,96 4,96 4,96 4,96 4,96   

   Equip de captació 
TV:Verificació estat 

12,40 12,40 12,40 12,40 12,40   

Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 

Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 

2,40 2,40 2,40 2,40 2,40   

   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 

2,48 2,48 2,48 2,48 2,48   

Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Enllaç\ Encastada 

Canalització enllaç 
encastat:Revisió periòdica 

0,00 2,00 0,00 2,00 0,00   

Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Principal\ Encastada 

Canalització principal 
encastat:Revisió periòdica 

0,00 2,00 0,00 2,00 0,00   

Infraestr. telecomunicacions\ 
Canalitzacions\ Secundària\ Encastada 

Canalització secundària 
encastat:Revisió periòdica 

0,00 2,00 0,00 2,00 0,00   

Total per subsistema  96,46 563,82 96,46 563,82 96,46   

 
TOTALS 
 
Subsistema 2014 

(Eur)  
2015 
(Eur)  

2016 
(Eur)  

2017 
(Eur)  

2018 
(Eur)  

2019 
(Eur)  

Infraestructura  0,00 0,00 0,00 0,00 816,00  
Estructura  0,00 12,00 0,00 12,00 2.464,30  
Cobertes (Amidament incomplert)  498,45 498,45 498,45 498,45 558,75  
Façanes (Amidament incomplert)  6,80 1.226,80 6,80 1.226,80 292,16  
Tancaments i divisòries interiors  0,00 0,00 0,00 0,00 10.033,20  
Revestiments i paviments  0,00 4.624,70 0,00 4.624,70 17.320,00  
Instal·lació d'aigua  568,07 694,54 568,07 694,54 568,07  
Instal·lació elèctrica  83,34 83,34 83,34 83,34 431,31  
Instal·lació de gas-combustible  147,03 230,03 147,03 230,03 147,03  
Instal·lació de sanejament  140,50 320,50 140,50 320,50 200,50  
Instal·lació de calefacció  1.936,89 1.956,53 1.936,89 1.956,53 1.936,89  
Instal·lació de ventilació (Amidament incomplert)  0,00 24,80 0,00 24,80 0,00  
Protecció contra incendis  147,04 147,04 147,04 147,04 147,04  
Instal·lacions de transport  3,20 3,20 3,20 3,20 3,20  
Instal·lacions audiovisuals  96,46 563,82 96,46 563,82 96,46  
Total  3.627,78 10.385,75 3.627,78 10.385,75 35.014,91  
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RESUM PRESSUPOSTARI DE TOTES LES OPERACIONS  
 
A continuació es mostren els imports totals per a cada subsistema, incloent les operacions obligatòries i 
recomanades, i per tots els anys que engloba la durada total del pla.  
 
TOTALS 
 
Subsistema 2014 

(Eur)  
2015 
(Eur)  

2016 
(Eur)  

2017 
(Eur)  

2018 
(Eur)  

2019 
(Eur)  

Infraestructura  0,00 0,00 0,00 0,00 816,00  
Estructura  0,00 510,00 0,00 510,00 2.464,30  
Cobertes (Amidament incomplert)  609,15 609,15 2.536,35 609,15 669,45  
Façanes (Amidament incomplert)  6,80 1.226,80 3.676,80 1.226,80 6.292,16  
Tancaments i divisòries interiors  0,00 0,00 0,00 0,00 10.033,20  
Revestiments i paviments  0,00 4.624,70 0,00 4.624,70 17.320,00  
Instal·lació d'aigua  2.698,11 2.824,58 2.719,23 2.824,58 2.680,59  
Instal·lació elèctrica  887,34 887,34 887,34 887,34 1.235,31  
Instal·lació de gas-combustible  147,03 230,03 147,03 230,03 175,11  
Instal·lació de sanejament  140,50 320,50 140,50 320,50 200,50  
Instal·lació de calefacció  2.153,34 2.254,95 2.153,34 2.254,95 2.464,87  
Instal·lació de ventilació (Amidament incomplert)  18,60 43,40 18,60 43,40 18,60  
Protecció contra incendis (Amidament incomplert)  763,76 763,76 763,76 763,76 1.739,76  
Instal·lacions de transport  152,24 152,24 152,24 317,71 152,24  
Instal·lacions audiovisuals  96,46 563,82 96,46 563,82 96,46  
Total  7.673,33 15.011,27 13.291,65 15.176,74 46.358,55  

 
Subsistema Total per subsistema  
Infraestructura 816,00 
Estructura 3.484,30 
Cobertes (Amidament incomplert) 5.033,25 
Façanes (Amidament incomplert) 12.429,36 
Tancaments i divisòries interiors 10.033,20 
Revestiments i paviments 26.569,40 
Instal·lació d'aigua 13.747,09 
Instal·lació elèctrica 4.784,67 
Instal·lació de gas-combustible 929,23 
Instal·lació de sanejament 1.122,50 
Instal·lació de calefacció 11.281,45 
Instal·lació de ventilació (Amidament incomplert) 142,60 
Protecció contra incendis (Amidament incomplert) 4.794,80 
Instal·lacions de transport 926,67 
Instal·lacions audiovisuals 1.417,02 

 
Total pressupost de manteniment preventiu per tota la durada del pla  97.511,54 
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Plecs de condicions  
 
 

Formen part d’aquest capítol els plecs de condicions tècniques particulars del manteniment preventiu dels 
diferents subsistemes que composen l’edifici. En general els plecs contenen la definició del seu àmbit d’aplicació, 
la normativa tècnica de referència, ja sigui obligatòria o recomanada, i finalment, les operacions de manteniment 
que s’han de realitzar d’acord amb el pla de manteniment preventiu de l’edifici, agrupades pel responsable de la 
seva realització. 
 
Les taules que s’inclouen en el punt ‘‘Operacions de manteniment’’ contenen les següents dades: 
 

− en la primera columna es descriu l’operació a dur a terme. 
− si a la segona columna hi ha un asterisc (*), vol dir que és una operació que s’ha de controlar en els 

calendaris d’operacions. 
− la tercera columna correspon a la periodicitat de l’operació. 
− la quarta columna correspon al responsable de l’operació. 
− en la cinquena columna apareix una “X” si l’operació és obligatòria. 
− i en la sisena apareix una “X” si l’operació és certificada. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PINFU003C) 
 

INFRAESTRUCTURA 
SOSTRES SANITARIS I SOLERES  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació als 
sostres sanitaris i a les soleres que separen l’edifici del contacte directe amb el sòl i l'aïllen de la seva humitat. 
 
 
 
NORMATIVA  
 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-C- Cimientos".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.  
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
dels sostres sanitaris i de les soleres presents a l'edifici. 
 
Cas que es detectin incidències que puguin afectar els elements estructurals, es redactarà un dictamen sobre 
l'estat de l'element i es proposaran les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús 
d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de 
persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat 
suficients. 
 
  
 
 

 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar les condicions 
òptimes d'ús i de conservació dels sostres sanitaris i de les soleres, d'acord amb les seves característiques de 
disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les 
prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en 
especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
L'empresa adjudicatària haurà de dur a terme les operacions de manteniment que segueixen amb la periodicitat 
que s'indica en el pla de manteniment. 
 
Si s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d’alguna part de l'edifici, l'empresa adjudicatària haurà 
d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic 
qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata ho 
posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Contenció de terres 

 
Contacte amb el sòl\ Cambra sanitària\ Accessible  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Cambra sanitària accessible no ventilada 
Neteja de la cambra sanitària d'elements estranys, d'animals rosegadors, de brossa, i 
comprovació de l'estat correcte de la trapa o porta d'accés. 
(amidament de la superfície del sostre sanitari) 

* 5 anys Contractat 
 

    

 

  
 
 



LLIBRE DE L'EDIFICI  
Carrer Sant Joan Evangelista, 22 
08918 - Badalona (Barcelona) 
 

 
Alejandro Ferreras Rodríguez Pàgina 99 
 

 
 
Plec de condicions tècniques de manteniment (PINFU001C) 
 

INFRAESTRUCTURES 
FONAMENTS  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació als 
fonaments de l'edifici. 
 
Els fonaments dels edificis resten ocults gaire bé sempre. Per tant, no és possible realitzar operacions concretes 
de manteniment preventiu. El que aquest plec tracta són les observacions periòdiques que cal fer al conjunt de 
l’edifici per tal d’observar l’aparició de símptomes que puguin posar de manifest algun defecte relacionat amb els 
fonaments. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-C- Cimientos".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.  
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-CSZ. Cimentaciones. Superficiales: zapatas.  
Orden del 04/12/1986 
BOE del 16/12/1986 
 
NTE-CSV. Cimentaciones. Superficiales: vigas flotantes.  
Orden del 23/07/1982 
BOE del 01/09/1982 
 
NTE-CSL. Cimentaciones. Superficiales: losas.  
Orden del 12/04/1984 
BOE del 18/05/1984 
 
NTE-CSC. Cimentaciones. Superficiales: corridos.  
Orden del 04/10/1984 
BOE del 15/10/1984 
 
NTE-CPP. Cimentaciones. Pilotes: prefabricados.  
Orden del 06/07/1978 
BOE del 29/07/1978, 06/08/1978 

 
NTE-CPI. Cimentaciones. Pilotes: in situ.  
Orden del 25/11/1977 
BOE del 10/12/1977, 17/12/1977 
 
NTE-CPE. Cimentaciones. Pilotes: encepados.  
Orden del 30/10/1978 
BOE del 28/11/1978 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu , les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció dels fonaments a través de 
l'observació dels elements estructurals directament relacionats i per l'observació d'elements de tancament 
indirectament relacionats. 
 
En la inspecció es tindrà cura de detectar símptomes que puguin indicar lesions dels fonaments, i en especial de 
possibles moviments no relacionats amb assentaments normals en els primers anys després de l’acabament de 
l'obra. 
 
També caldrà fer inspeccions extraordinàries en els següents casos: 
 
- Després d'aiguats importants quan hi hagi símptomes d'erosions o esllavissaments en edificis propers a rius, 
rieres, torrents o similars. 
 
- Després d'inundacions importants tant de l'exterior com de l'interior de l'edifici. 
 
- Durant la realització d'obres alienes a l'edifici que el puguin afectar, com l'enderroc i la nova construcció d'edificis 
en mitgeres. 
 
Com a resultat d’aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment. Tanmateix, si 
es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un estudi o dictamen per tal 
de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a emprendre. Si les lesions poden 
afectar la seguretat d’ús d’alguna part de l’edifici o de la via pública, ho comunicarà a la propietat de forma 
immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l’ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a 
la normalitat amb condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Contenció de terres 

 
Fonaments  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt fonament 
Inspecció tècnica general de l'estat dels fonaments a través de l'observació 
d'elements estructurals directament relacionats o d'altres elements constructius 
indirectament relacionats, i en especial de possibles moviments no relacionats amb 
assentaments normals en els primers anys després de l'acabament de l'obra. 
Calen inspeccions extraordinàries després d'aiguats importants, d'inundacions de 
l'edifici, o quan es facin obres properes que puguin afectar els fonaments. 
(Amidament: 1U=1 Edifici). 

* 5 anys Tècnic 
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PESTU006C) 
 

ESTRUCTURA 
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a 
l'estructura de formigó armat que hi ha a l'edifici. 
 
S'inclou dins d'aquesta definició tots els elements estructurals de formigó armat, bé sigui formant pòrtics 
estructurals, bé sigui com a elements aïllats -pilars, jàsseres, parets i altres- inclosos en edificis en que 
l'estructura vertical predominant sigui d'un altre tipus. 
 
 
 
NORMATIVA  
 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.  
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 
 
NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre del 18/01/1994 
DOGC del 28/01/1994 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-EHZ. Estructuras de hormigón. Zancas.  
Orden del 27/11/1980 
BOE del 15/12/1980 
 
NTE-EHV. Estructuras de hormigón. Vigas.  
Orden del 16/09/1985 
BOE del 23/09/1985 
 
NTE-EHS. Estructuras de hormigón. Soportes.  
Orden del 12/12/1983 
BOE del 28/12/1983 
 
NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.  
Orden del 15/07/1988 
BOE del 01/08/1988 

 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
de l'estructura de formigó armat, i dels elements bàsics que la componen. 
 
La inspecció consistirà en l'observació de pilars, jàsseres, parets, mènsules, etc. que componen l'estructura de 
l'edifici. En els elements estructurals vistos l'observació es farà de forma directa sobre la tota l'estructura. En els 
elements estructurals fàcilment accessibles, a través dels registres o dels revestiments mòbils (per exemple 
celrasos practicables), es farà un observació directa sobre la part de l'estructura que el tècnic consideri prou 
representativa. Els elements estructurals ocults o no accessibles s'inspeccionaran observant l'estat dels 
tancaments o dels revestiments directament relacionats. 
 
En la inspecció s'observarà: la geometria dels elements amb especial atenció als possibles desploms i a les 
fletxes. S'observarà també l'estat dels materials, els quals no hauran de presentar disgregacions, fissures, 
esquerdes, armadures vistes, taques d'òxid o escrostonaments importants. 
 
En qualsevol cas, cal que s'observin també els elements indirectament relacionats, com els envans i els 
tancaments, per tal d'observar símptomes de possibles patologies. 
 
Cas que es detectin anomalies s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar l'estat de l'estructura i proposar les 
accions a emprendre. 
 
En la inspecció també es verificarà que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les previstes, 
ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic. 
 
És convenient que també es facin inspeccions en els següents casos: 
 
-. Abans i després d'obres a l'edifici que afectin l'estructura, com reformes de plantes o ampliacions, en especial 
quan s'hagin realitzat estintolaments o similars. 
 
-. Abans i després de modificacions en l’ús de zones de l'edifici. 
 
-. Durant la construcció d'edificis veïns i un cop acabada aquesta. 
 
-. Després d'accidents que puguin haver afectat elements estructurals, com incendis, explosions o aiguats en 
edificis que hi estiguin exposats. 
 
Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per adaptar-se 
a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen sobre 
l'estat de l’estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d’ús d'alguna 
part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús 
dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Estructura 

 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ  
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Descripció  V Periodicitat  Responsable  
(Categoria) 

O C 

Conjunt estructura de formigó 
Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes 
excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, 
símptomes de carbonatació i armadures vistes. També s'observaran els envans i els 
tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles 
patologies. 
(amidament 1U=1 edifici) 

* 5 anys Tècnic 
 

    

Conjunt estructura de formigó 
Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes 
excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, 
símptomes de carbonatació i armadures vistes. També s'observaran els envans i els 
tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles 
patologies. 
(amidament 1U=1 edifici) 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt estructura de formigó 
Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes 
excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, 
símptomes de carbonatació i armadures vistes. També s'observaran els envans i els 
tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles 
patologies. 
(amidament 1U=1 edifici) 

* 5 anys Tècnic 
 

    

Conjunt estructura de formigó 
Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes 
excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, 
símptomes de carbonatació i armadures vistes. També s'observaran els envans i els 
tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles 
patologies. 
(amidament 1U=1 edifici) 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat de 
l'estructura de formigó armat en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques 
de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les 
prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en 
especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
Amb la periodicitat que estableix el pla de manteniment, i en general en les seves visites a l’edifici, l'empresa 
adjudicatària tindrà cura d'observar que l'estructura no es troba sotmesa a increments de càrrega no previstos, a 
humitats permanents, i que no s'han fet alteracions per al pas d’instal·lacions o similars. Cas de detectar-se algun 
problema d'aquest tipus ho comunicarà al propietari de la finca de forma immediata per tal que s'endegui l'estudi o 
dictamen corresponent. 
 
Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, 
l’empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi 
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix 
temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Estructura 

 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ  

Descripció  V Periodicitat  Responsable  
(Categoria) 

O C 

Pilar de formigó vist interior pintat 
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà 
l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació, 
taques d'òxids o armadures vistes.  
 
(amidament d'unitats de pilar) 

* 2 anys Contractat 
 

X   

Pilar de formigó vist interior pintat 
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del 
suport. 
(Amidament de la superfície a repintar) 

* 5 anys Contractat 
 

    

Pilar de formigó vist exterior pintat 
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà 
l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació, 
taques d'òxids o armadures vistes.  
 
(amidament d'unitats de pilar) 

* 2 anys Contractat 
 

X   

Pilar de formigó vist exterior pintat 
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del 
suport. 
(Amidament de la superfície a repintar) 

* 10 anys Contractat 
 

    

 
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Jàssera de formigó vist interior pintat 
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà 
l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids o armadures vistes. 
(amidament d'unitats de jàsseres) 

* 2 anys Contractat 
 

X   

Jàssera de formigó vist interior pintat 
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del 
suport. 
(Amidament de la superfície a repintar) 

* 5 anys Contractat 
 

    

Jàssera de formigó vist exterior pintat 
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà 
l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids o armadures vistes. 
(amidament d'unitats de jàsseres) 

* 2 anys Contractat 
 

X   

Jàssera de formigó vist exterior pintat 
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del 
suport. 
(Amidament de la superfície a repintar) 

* 10 anys Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PESTU012C) 
 

ESTRUCTURA 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS CERÀMICS  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació als 
sostres unidireccionals ceràmics que hi hagi a l'edifici. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre del 18/01/1994 
DOGC del 28/01/1994 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.  
Orden del 15/07/1988 
BOE del 01/08/1988 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
del conjunt dels sostres ceràmics, i dels elements bàsics que els componen. 
 
La inspecció dels sostres consistirà en l'observació de les biguetes, dels recolzaments d'aquestes i de l’entrebigat. 
En els sostres vistos l'observació es podrà fer sobre la totalitat de superfície de sostres. En el cas d'existència de 
cel rasos practicables es farà una observació directa sobre els punts que el tècnic consideri prou representatius 

per avaluar l'estat de conservació. Es posarà especial èmfasi en la inspecció de les zones humides (cambres 
higièniques, vestidors, cuines, zones amb emmagatzematge o tractament d'aigües...). En els sostres ocults per 
cel rasos no practicables o enguixats directes, caldrà observar la inexistència de símptomes de lesions en els 
elements associats als sostres com els paviments, els envans, el mateix cel ras o l'enguixat. Aquests símptomes 
són, bàsicament, fissures, esquerdes, deformacions o bombaments i humitats permanents. 
 
En la inspecció directa dels elements que componen el sostre s'observarà: la seva geometria amb especial 
atenció a les fletxes, i la inexistència de taques d'òxids o ruptures de la ceràmica. 
 
Cas que es detectin anomalies en el sostre, en els cel rasos no practicables o en els elements suportats pel 
sostre, el tècnic haurà de valorar la necessitat de redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les 
accions a emprendre. 
 
En la inspecció s'observarà també que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les previstes, 
ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic. 
 
És convenient que també es facin inspeccions en els següents casos: 
 
-. Abans i després d'obres a l'edifici que afectin l'estructura, com reformes de plantes o ampliacions, en especial 
quan s'hagin realitzat estintolaments o similars. 
 
-. Abans i després de modificacions en l’ús de zones de l'edifici. 
 
-. Després d'accidents que puguin haver afectat elements estructurals, com incendis, explosions o aiguats en 
edificis que hi estiguin exposats. 
 
Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per adaptar-se 
a la nova situació. Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen sobre 
l'estat de l’estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna 
part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l’ús 
dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Estructura 

 
Sostres\ Unidireccional\ Ceràmic  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt sostre unidireccional ceràmic 
Inspecció dels sostres observant la possible presència de fissures, esquerdes, 
ruptures, trencaments dels revoltons, humitats, de possibles taques d'òxid i 
d'armadures vistes. S'observarà també l'estat dels envans i dels cel rasos 
directament relacionats. 
(amidament 1U=1 Edifici) 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
Amb la periodicitat que estableix el pla de manteniment, i en general en les visites que faci a l'edifici, l'empresa 
adjudicatària tindrà cura d'observar que l'estructura no es troba sotmesa a increments de càrrega no previstos, a 
humitats permanents, i que no s'han fet alteracions per al pas d’instal·lacions o similars. Cas de detectar-se algun 
problema d'aquest tipus ho comunicarà al propietari de la finca de forma immediata per tal que s'endegui l'estudi o 
el dictamen corresponent. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, 
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l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi 
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix 
temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Estructura 

 
Sostres\ Unidireccional\ Ceràmic  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Biguetes ceràmiques vist exterior 
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà 
l'absència de ruptures, deformacions o armadures vistes. 
En cas de detectar-se deficiències, es notificarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent, i es prendran les mesures de prevenció adients 
mentre no es realitzi la reparació. 
(amidament de M2 de superfície construïda) 

* 2 anys Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PESTU018C) 
 

ESTRUCTURA 
ESCALES  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació als 
elements estructurals que formen les lloses de les escales que hi ha a l'edifici. 
 
Es consideren incloses tres tipus d’escales:  
-. les de biguetes d'acer, les ceràmiques o les de formigó 
-. les de lloses de formigó 
-. les de volta ceràmica 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación.. "DB-SE-A- Acero".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.  
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 
 
NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre del 18/01/1994 
DOGC del 28/01/1994 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-EAV. Estructuras de acero. Vigas.  
Orden del 11/01/1975 
BOE del 18/01/1975, 25/01/1975 
 
NTE-EHV. Estructuras de hormigón. Vigas.  
Orden del 16/09/1985 
BOE del 23/09/1985 
 
NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.  
Orden del 15/07/1988 

BOE del 01/08/1988 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
de les escales. 
 
La inspecció consistirà en observar l'estat general de conservació de l'element estructural, el qual no ha de 
presentar deformacions, fletxes excessives, ruptures o degradacions que puguin fer minvar les condicions de 
seguretat d’ús de l’element. A més, tindrà en compte els següents aspectes d’acord amb el tipus d’escala: 
 
De perfils metàl·lics 
No hi ha d’haver oxidacions importants que puguin fer minvar la capacitat resistent dels elements. No es pot 
admetre la presència de peces que presentin exfoliació de l’acer o pèrdues de secció del ferro. 
 
De bigueta ceràmica 
No hi ha d'haver fissures, esquerdes, ruptures ni taques d'òxids o armadures vistes. 
 
De formigó 
No hi ha d'haver fissures, esquerdes, escrostonaments ni taques d'òxids o armadures vistes. 
 
Cas que es detectin anomalies s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar l'estat de l'estructura i proposar les 
accions a emprendre. 
 
En la inspecció es verificarà també que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les previstes, 
ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic. 
 
Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per adaptar-se 
a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen sobre 
l'estat de l'estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d’ús d'alguna 
part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús 
dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Estructura 

 
Escales\ Lloses\ Formigó  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt escala de formigó 
Inspecció de les lloses observant la possible presència de fissures, esquerdes, 
ruptures, humitats, taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. 
(amidament 1U=1 Edifici) 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
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L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat de les 
escales en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint 
cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
L'empresa adjudicatària tindrà cura en general d'observar, en les seves visites a l'edifici, que les escales no es 
troben sotmeses a increments de càrrega no previstos o a humitats permanents. Cas de detectar-se algun 
problema d'aquest tipus ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que s'endegui l'estudi o el 
dictamen corresponent.  
 
Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, 
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi 
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix 
temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Estructura 

 
Escales\ Lloses\ Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat pi ntat  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Escala de llosa de formigó vist exterior pintat 
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà 
l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids o armadures vistes. 
En cas de detectar-se deficiències, es notificarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent, i es prendran les mesures de prevenció adients 
mentre no es realitzi la reparació. (amidament de superfície de lloses) 

* 2 anys Contractat 
 

X   

Escala de llosa de formigó vist exterior pintat 
Repintat de la superfície de formigó amb pintura plàstica prèvi sanejament del suport. 
(Amidament de la superfície de parament a repintar) 

* 10 anys Contractat 
 

    

 

  
 
 



LLIBRE DE L'EDIFICI  
Carrer Sant Joan Evangelista, 22 
08918 - Badalona (Barcelona) 
 

 
Alejandro Ferreras Rodríguez Pàgina 107 
 

 
 
Plec de condicions tècniques de manteniment (PESTU019C) 
 

ESTRUCTURA 
RAMPES  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació als 
elements estructurals que formen les lloses de formigó que formen rampes d’accés rodat o peatonal que hi ha a 
l'edifici. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.  
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 
 
NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre del 18/01/1994 
DOGC del 28/01/1994 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-EHV. Estructuras de hormigón. Vigas.  
Orden del 16/09/1985 
BOE del 23/09/1985 
 
NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.  
Orden del 15/07/1988 
BOE del 01/08/1988 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 

Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
de les rampes. 
 
La inspecció consistirà en observar l'estat general de conservació de l'element estructural, el qual no ha de 
presentar deformacions, fletxes excessives, ruptures, degradacions o erosions que puguin fer minvar les 
condicions de seguretat d'ús de l’element. Tampoc hi ha d'haver fissures, esquerdes, escrostonaments ni taques 
d'òxids o armadures vistes. 
 
Cas que es detectin anomalies s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar l'estat de l'estructura i proposar les 
accions a emprendre. 
 
En la inspecció es verificarà també que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les previstes, 
ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic. 
 
Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per adaptar-se 
a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen sobre 
l'estat de l'estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna 
part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús 
dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Estructura 

 
Rampes\ Lloses\ Formigó  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt escala de formigó 
Inspecció de les lloses observant la possible presència de fissures, esquerdes, 
ruptures, humitats, taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. 
(amidament 1U=1 Edifici) 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat de les 
rampes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint 
cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, 
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi 
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix 
temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Estructura 

 
Rampes\ Lloses\ Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat pin tat  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Rampa de formigó vist exterior pintat * 2 anys Contractat X   
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Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà 
l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació, 
taques d'òxids o armadures vistes. 
 
En cas de detectar-se deficiències, es notificarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent, i es prendran les mesures de prevenció adients 
mentre no es realitzi la reparació. (amidament de superfície de rampa). Si l'acabat 
superior és de formigó, es comprovarà que conserva la propietat antilliscant. 

 

Rampa de formigó vist exterior pintat 
Repintat de la superfície de formigó amb pintura plàstica prèvi sanejament del suport. 
(Amidament de la superfície de parament a repintar) 

* 10 anys Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PESTU020C) 
 

ESTRUCTURA 
LLOSANES DE BALCONS  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a les 
llosanes de balcons que hi ha a l'edifici. 
 
S'inclouen tres tipus bàsics de llosanes: les de formigó, les de pedra natural i les de perfils metàl·lics. Dins de les 
llosanes de pedra natural es consideren les que són lloses de pedra en voladís, i les que són de lloses de pedra 
suportades per una perfileria d’acer en voladís. 
 
Aquest plec de condicions només conté el manteniment de la part estructural del balcó. Per al manteniment del 
paviment, les vores i els acabats inferiors, s’ha de consultar el plec "Façanes. Espais Exteriors/Balcons i 
Terrasses". 
 
 
 
NORMATIVA  
 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación.. "DB-SE-A- Acero".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.  
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 
 
NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre del 18/01/1994 
DOGC del 28/01/1994 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-EAV. Estructuras de acero. Vigas.  
Orden del 11/01/1975 
BOE del 18/01/1975, 25/01/1975 
 
NTE-EHV. Estructuras de hormigón. Vigas.  
Orden del 16/09/1985 
BOE del 23/09/1985 

 
NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.  
Orden del 15/07/1988 
BOE del 01/08/1988 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
de les llosanes dels balcons. 
 
La inspecció consistirà en observar l'estat general de conservació de la llosana com a element estructural, el qual 
no ha de presentar deformacions, fletxes excessives, ruptures o degradacions que puguin fer minvar les 
condicions de seguretat d’ús de l’element. A més, tindrà en compte els següents aspectes d'acord amb el tipus de 
llosana: 
 
De formigó vist 
No hi ha d'haver fissures, esquerdes, escrostonaments ni taques d'òxids o armadures vistes. 
 
De pedra 
En els casos de pedra en voladís s'observarà l'absència de fissures o esquerdes. Quan les lloses de pedra 
estiguin suportades per elements metàl·lics, s'observarà l'absència de taques d'òxids i de degradacions dels 
elements metàl·lics si són visibles. 
 
De perfils metàl·lics 
No hi ha d'haver oxidacions importants que puguin fer minvar la capacitat resistent dels elements. No es pot 
admetre la presència de peces que presentin exfoliació de l’acer o pèrdues de secció del ferro. 
 
Cas que es detectin anomalies s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar l'estat de l'estructura i proposar les 
accions a emprendre. 
 
En la inspecció es verificarà també que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les previstes, 
ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic. 
 
Com a resultat d’aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per adaptar-se 
a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen sobre 
l’estat de l’estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna 
part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús 
dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Estructura 

 
Llosanes de balcó\ Formigó  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt llosana de formigó 
Inspecció de l'estat observant la possible presència de fissures, esquerdes, humitats, 
taques d'òxid, armadures vistes i fletxes.  
(amidament 1U=1 Edifici) 

* 5 anys Tècnic 
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l’estat de les 
llosanes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint 
cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
Si en les visites a l'edifici s’observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, 
l’empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi 
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix 
temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Estructura 

 
Llosanes de balcó\ Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat natural  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Llosana de formigó vist natural 
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà 
l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació, 
taques d'òxids o armadures vistes. 
En cas de detectar-se deficiències, es notificarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent, i es prendran les mesures de prevenció adients 
mentre no es realitzi la reparació. (amidament de superfície de llosana) 

* 2 anys Contractat 
 

X   
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PCOBU002C) 
 

COBERTES 
TERRATS NO TRANSITABLES  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a tots 
els terrats de tipus no transitable que hi ha a l'edifici. 
 
S'entén com a terrat no transitable tot el que ha estat projectat tenint en compte que el pas de persones es 
redueixi al mínim necessari per a les operacions de manteniment i de reparació, el pendent del qual no supera el 
15%. 
 
Dins dels terrats no transitables es consideren les següents variants: 
 
-. Tradicionals. També anomenats calents, amb la làmina impermeable per sobre de l'aïllament. 
-. Invertits. Terrats amb l'aïllament col·locat per sobre de la impermeabilització. 
 
 
 
NORMATIVA  
 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-QAN. Cubiertas. Azoteas no transitables.  
Orden del 03/12/1973 
BOE del 15/12/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
del conjunt dels terrats no transitables, així com dels elements bàsics que els componen. Per a comprovar 
l'estanquitat del terrat serà necessari inspeccionar els espais immediatament per sota d'aquest, amb l'objecte 
d'observar que no hi hagi degoters, o taques que facin evident algun defecte. Pel que fa al terrat la inspecció es 
farà seguint les següents indicacions. 
 

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment. Tanmateix si 
es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen i proposi les accions a emprendre. Si 
les lesions poden afectar la seguretat d'ús d’alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma 
immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a 
la normalitat amb condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Cobertes 

 
Terrats\ No transitables\ Convencional  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Terrat general altres 
Inspecció tècnica general del conjunt del terrat consistent en la comprovació de:  
L'absència de ruptures, bombaments, o disgregacions del paviment i minvell. L'estat 
de conservació, continuïtat i estanquitat de junts estructurals , de dilatació, i canvis 
de pendent. L'estat de conservació i neteja de boneres, gàrgoles i qualsevol punt de 
desguàs, així com la seva connexió a baixants quan sigui el cas. L'estat de 
conservació i estabilitat de baranes, cornises i l'absència de possibles trencaments 
en l'obra degudes a les empentes del sostre. 
En els casos en què sigui possible, es comprovarà l'absència de degoters del terrat 
des de la planta inferior a aquest. 
 
(amidament 1U=1 Edifici) 
Es contrastarà la informació que calgui per esbrinar quin és el temps de garantia de 
la impermeabilització utilitzada. 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el funcionament 
dels terrats no transitables en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les característiques del seu 
disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les 
prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en 
especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
Els operaris que les realitzin adoptaran les mesures que calguin per tal de no malmetre elements del terrat. Quan 
hi hagi passeres o zones preparades per al trànsit de persones, els operaris circularan per aquestes, evitant de 
fer-ho per les zones no transitables sempre que sigui possible. En operacions en què calgui aixecar la grava 
s'evitaran acumulacions puntuals excessives. 
 
Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, 
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi 
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix 
temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Cobertes 

 
Terrats\ No transitables\ Convencional  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Acabat de terrat general no flotant 
Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin 
impedir el correcte desguàs. 

* 1 any Contractat 
(C - 

Conserge-enca
rregat entitat) 

    

Acabat de terrat general no flotant 
Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, bombaments, 

* 3 anys Contractat 
(C - 

X   
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disgregacions, defectes d'adherència o de rejuntat de peces. 
(amidament de la superfície de terrat). 
En cas de detectar-se deficiències es comunicarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent.  

Conserge-enca
rregat entitat) 

Bonera de terrat general altres 
Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir 
l'evacuació de l'aigua. 
També s'haurà de fer la neteja després de cada tempesta important. 
En cas que la bonera sigui sifònica s'haurà de mantenir plena d'aigua 
permanentment. 

* 6 mesos Contractat 
(C - 

Conserge-enca
rregat entitat) 

X   

Bonera de terrat general altres 
Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui 
necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per abocament d'aigua. 
En cas  de detectar-se que la reixa estigui degradada, deformada o no existeixi es 
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent. 

* 1 any Contractat 
(C - 

Conserge-enca
rregat entitat) 

X   

Gàrgola de coberta 
Revisió de l'estat de conservació comprovant la subjecció al suport i repassant els 
junts que ho necessitin. Neteja de la brossa que impedeixi el correcte desguàs. 
(amidament d'unitats de gàrgola) 
En cas de detectar-se deficiències, en especial les de fixació, es prendran les 
mesures provisionals de protecció adients i es comunicarà la necessitat de dur a 
terme l'operació correctora corresponent. 
S'hauran de netejar després de cada tempesta important. 

* 1 any Contractat 
(C - 

Conserge-enca
rregat entitat) 

X   

Junt de dilatació coberta 
Revisió de l'estat, l'estanquitat i la continuïtat del junt, i repàs de zones malmeses. 
(amidament de metres de junt) 
En cas de detectar-se deficiències d'estanquitat generalitzades es comunicarà la 
necessitat de dur a terme una operació correctora de substitució de tots els junts 

* 3 anys Contractat 
(C - 

Conserge-enca
rregat entitat) 

X   

Junt estructural terrat general no transitable 
Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt tant del material 
elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la seva 
fixació al suport. S'inclouen repassos puntuals. 
(amidament de metres de junt) 
En cas de detectar-se problemes d'estanquitat es comunicarà la necessitat de dur a 
terme l'operació correctora corresponent. 

* 3 anys Contractat 
(C - 

Conserge-enca
rregat entitat) 

X   

Minvell de terrat general 
Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o 
esquerdes que puguin permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
(amidament de longitud del minvell) 
En cas de detectar-se deficiències es comunicarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent. 

* 3 anys Contractat 
(C - 

Conserge-enca
rregat entitat) 

X   

Embornal lineal  
Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la 
canal. Es repararan els desperfectes puntuals localitzats. 
(amidament de longitud d'embornal) 
No s'admet que la canal estigui sense reixa protectora. 

* 2 anys Contractat 
(C - 

Conserge-enca
rregat entitat) 

    

Embornal lineal  
Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element 
que en pugui impedir el correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició 
correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
(amidament de longitud d'embornal) 

* 6 mesos Contractat 
(C - 

Conserge-enca
rregat entitat) 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PCOBU005C) 
 

COBERTES 
ELEMENTS SINGULARS  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a les que es fa referència en aquest plec, són d'aplicació als 
elements singulars situats en les cobertes de l'edifici com: 
 
-. Claraboies de tipus prefabricat. 
-. Claraboies per al cobriment de patis. 
-. Xemeneies de fum i de ventilació. 
-. Badalots de sortida a coberta de les caixes d'escala. 
-. Jardineres situades a terrats. 
-. Linies de vida 
-. Linies de vida 
 
 
 
NORMATIVA  
 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-QLC. Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas.  
Orden del 18/10/1973 
BOE del 27/10/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
dels elements singulars de les cobertes i dels terrats. La inspecció es farà seguint les següents indicacions. 
 
Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment. Tanmateix si 
es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen i proposi les accions a emprendre. Si 
les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma 
immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a 

la normalitat amb condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Cobertes 

 
Elements singulars\ Claraboies\ De celoberts  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt claraboia in situ 
Inspecció de l'estat general de conservació de l'estructura i de la coberta, observant 
l'absència d'oxidacions en els elements metàl·lics, els ancoratges i les fixacions dels 
vidres. Tanmateix es comprovarà l'absència de ruptures en l'element de cobertura. 
(amidament 1U=1 Edifici) 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon estat 
dels elements singulars de les cobertes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les 
característiques del seu disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels 
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de 
referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
En l'execució de les operacions de manteniment es prendran les mesures de seguretat adients, com l'ús de 
cinturons de seguretat i de calçat de sola tova i antilliscant en el cas de cobertes inclinades, evitant de transitar-hi 
quan aquesta sigui molla o glaçada, o el vent no permeti treballar en condicions de seguretat acceptables. 
L'empresa adjudicatària és responsable de mantenir en bon estat les preses de seguretat de la coberta a les que 
s'hauran de lligar els operaris mitjançant el cinturó de seguretat. Cas que es disposi de zones preparades per a la 
circulació en treballs de manteniment, es procurarà d'utilitzar-les, evitant trepitjar directament sobre altres zones 
de la coberta. 
 
Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, 
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi 
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix 
temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Cobertes 

 
Elements singulars\ Claraboies\ De celoberts  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Claraboia in situ 
Neteja de la superfície de la claraboia, dels junts i de les fixacions. 
(Amidament de la superfície de claraboia) 

* 1 any Contractat 
(C - 

Conserge-enca
rregat entitat) 

    

Claraboia in situ 
Repintat dels elements d'estructura metàl·lica amb un acabat similar al que hi hagi. 
(Amidament de la superfície de claraboia) 

* 5 anys Contractat 
(C - 

Conserge-enca
rregat entitat) 

    

Claraboia in situ 
Revisió de l'estat de conservació de la claraboia, comprovant que conserva la 
geometria original, que no hi han rotures, esquerdes, decoloracions ni degradació del 
material.També es comprovaran les seves fixacions amb l'obra, els junts 
d'estanquitat i el correcte estat del minvell perimetral. 
(Amidament de la superfície de claraboia) 
En cas de detectar-se ruptures o defectes d'estanquitat es comunicarà la necessitat 
de dur a terme l'operació correctora corresponent. 

* 3 anys Contractat 
(C - 

Conserge-enca
rregat entitat) 

X   
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Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser realitzades 
per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells casos en que, 
d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes 
inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFACU001C) 
 

FAÇANES 
PARETS EXTERIORS 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a les 
façanes a base de parets vistes o revestides que hi ha a l'edifici. Els tipus de parets vistes que es consideren són 
les de carreus, paredats i les d’obra de fàbrica amb les seves diferents variants, com les de ceràmica o les de 
blocs de morter. Pel que fa als revestiments de parets es consideren els continus (arrebossats, pintats, 
estucats...) i els de plaques (alumini, ceràmiques, pedra natural o artificial...). 
 
 
 
NORMATIVA  
 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-EFP. Estructuras. Fábrica de piedra.  
Orden del 16/05/1980 
BOE del 21/05/1980 
 
NTE-FFV. Fachadas. Fábrica de Vidrio.  
Orden del 17/05/1973 
BOE del 26/05/1973 
 
NTE-FFL. Fachadas. Fábrica de Ladrillo.  
Orden del 27/02/1979 
BOE del 18/04/1979 
 
NTE-FFB. Fachadas. Fábrica de Bloques.  
Orden del 09/04/1975 
BOE del 12/04/1975, 19/04/1975 
 
NTE-RPP. Revestimientos de Paramentos. Pinturas.  
Orden del 20/09/1976 
BOE del 25/09/1976, 02/10/1976 
 
NTE-RPE. Revestimientos de Paramentos. Enfoscados.  
Orden del 05/11/1974 
BOE del 09/11/1974, 23/11/1974 
 
NTE-RPC. Revestimientos de Paramentos. Chapados.  

Orden del 30/05/1973 
BOE del 16/06/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
de les parets exteriors de façanes. La inspecció es durà a terme observant, segons la solució constructiva, els 
següents aspectes: 
 
Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment. Tanmateix si 
es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un estudi o dictamen per tal 
de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a emprendre. Si les lesions poden 
afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o la via pública, ho comunicarà a la propietat de forma immediata 
per tal que impedeixi el pas de persones, o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la 
normalitat amb condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Façanes 

 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbr ica vista\ Ceràmica  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt paret tancament obra de fàbrica de ceràmic 
Inspecció tècnica observant possibles alteracions dels maons a causa dels agents 
atmosfèrics, així com la presència de fissures, esquerdes, desploms o peces soltes 
amb risc de despreniment. També s'inspeccionarà el bon estat dels junts entre 
peces. La paret no ha de presentar humitats ni sobrecàrregues o ancoratges 
d'elements no previstos. 
(amidament 1U=1 Edifici) 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat de les 
façanes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint 
cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en especial l'ús de 
cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars. S'adoptaran també les mesures 
de protecció adients per tal de no afectar tercers amb caiguda de materials o d'estris, sobretot a la via pública. No 
es realitzaran treballs de manteniment en les façanes quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses 
(vendavals, pluja, nevada). 
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En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original tant pel que fa als colors com a les textures 
dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no malmetre cap element 
de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de bastides, ponts, politges o 
similars. 
 
Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal. 
 
Si en les visites a l'edifici s'observen lesions o defectes d'adherència/fixació dels revestiments de façana que 
puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, l'empresa adjudicatària haurà 
d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin 
activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i 
de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Façanes 

 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbr ica vista\ Ceràmica  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila 
Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels junts 
entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del 
material, pèrdua de morter, humitats, eflorescències, desploms o altres 
deformacions.  
(Amidament de la superfície de la façana). En cas de detectar-se junts en mal estat 
que provoquin problemes d'estabilitat o d'estanquitat es comunicarà la necessitat de 
portar a terme l'operació correctora corresponent.  

* 5 anys Contractat 
 

X   

Junt estructural façana exterior 
Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert. 
(Amidament de la longitud de junt) 

* 10 anys Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFACU006C) 
 

FAÇANES 
OBERTURES 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a les 
obertures de les façanes de l'edifici. 
 
S’inclouen sota aquesta denominació els elements que componen les obertures de façana: brancals, escopidors i 
llindes, així com els elements de tancament i de protecció solar: finestres, balconeres i persianes. 
 
 
 
NORMATIVA  
 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas.  
Orden del 19/10/1974 
BOE del 26/10/1974, 02/11/1974 
 
NTE-FCM. Fachadas. Carpintería de: Madera.  
Orden del 23/11/1974 
BOE del 30/11/1974, 07/12/1974 
 
NTE-FCP. Fachadas. Carpintería de: Plástico.  
Orden del 22/03/1974 
BOE del 30/03/1974, 06/04/1974 
 
NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de: aleaciones Ligeras.  
Orden del 12/08/1974 
BOE del 17/08/1974, 24/08/1974 
 
NTE-FCA. Fachadas. Carpintería de: Acero.  
Orden del 28/01/1974 
BOE del 02/02/1974, 09/02/1974, 16/02/1974 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 

 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
de les obertures de façana. La inspecció es durà a terme observant, segons la solució constructiva, els següents 
aspectes: 
 
Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment. Tanmateix, si 
es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un estudi o dictamen per tal 
de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a emprendre. Si les lesions poden 
afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, ho comunicarà a la propietat de forma 
immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a 
la normalitat amb condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Façanes 

 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt obertura de façana 
Finestres i balconeres: 
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i l'estanquitat dels junts 
amb els vidres i amb l'obra. 
Persianes: 
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i la fixació amb l'obra. 
Brancals, escopidors i llindes: 
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, observant l'absència de fissures, 
esquerdes, ruptures, manques d'adherència o despreniment de peces, així com 
possibles defectes d'estanquitat en els junts amb l'obra i els tancaments. 
 
En les peces de formigó o de pedra artificial no s'ha d'admetre armadures vistes o 
taques d'òxid. Tampoc no s'ha d'admetre taques d'òxid en peces de pedra natural, 
que posen de manifest problemes en els ancoratges. En els elements de fusta no hi 
ha d'haver podriments ni atacs per xilòfags. 
(amidament 1U= Edifici) 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal de deixar les finestres, les 
balconeres i les persianes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de 
disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les 
prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en 
especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en especial l'ús de 
cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars. S'adoptaran també les mesures 
de protecció adients per tal de no afectar tercers amb la caiguda de materials o d'estris, sobretot a la via pública. 
No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes quan les circumstàncies meteorològiques siguin 
adverses (vendavals, pluja, nevada). 
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En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original, tant pel que fa als colors com a les textures 
dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no malmetre cap element 
de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de bastides, ponts, politges o 
similars. 
 
Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal. 
 
Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o la via 
pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes per a evitar que 
hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn 
a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Façanes 

 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini la cat  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Finestra general exterior 
Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els 
vidres.  
(amidament de superfície de tancament practicable). 
En cas de detectar-se defectes de funcionament o d'estanquitat es comunicarà la 
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent. 

* 2 anys Contractat 
 

    

 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllabl es\ PVC 
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Persiana enrotllable general exterior 
Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les 
fixacions amb l'obra i neteja de guies. 
(amidament de superfície de persiana) 

* 2 anys Contractat 
 

    

 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Escopidor exterior general 
Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de 
tancament, i comprovació de la fixació al suport.  
(amidament de longitud d'escopidors) 
En cas de detectar-se deficiències, en especial les que puguin produir un 
despreniment i caiguda de l'element, es comunicarà la necessitat de dura a terme 
l'operació correctora corresponent. Es prendran les mesures provisionals adients de 
protecció. 

* 3 anys Contractat 
 

X   
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFACU023C) 
 

FAÇANES 
ESPAIS EXTERIORS  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació als 
espais exteriors que es troben en les façanes de l'edifici. 
 
Dins d'aquesta definició queden inclosos els balcons i les terrasses que projecten els espais interiors cap a 
l'exterior de l'edifici. Aquest plec de condicions tracta el manteniment que cal fer sobre els acabats -paviment, 
vores o cantells, i acabat inferior de sostres o voladissos- d’aquests espais. Tot i tractar-se alguns aspectes 
relacionats amb l'estructura que suporta els balcons volats, se seguiran les prescripcions de manteniment que 
assenyala el plec de condicions "Estructura/Llloses de balcons". El manteniment a realitzar sobre les baranes, 
queda descrit en el plec de condicions tècniques de manteniment "Façanes Exteriors/Proteccions". 
 
 
 
NORMATIVA  
 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
dels espais exteriors de les façanes. La inspecció es durà a terme seguint les següents prescripcions: 
 
Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment. Tanmateix, si 
es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un estudi o dictamen per tal 
de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a emprendre. Si les lesions poden 
afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, ho comunicarà a la propietat de forma 
immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a 
la normalitat amb condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Façanes 

 
Elements singulars\ Balcó/Terrassa/Galeria  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt terrassa exterior 
Inspecció de l'estat general de conservació. Els elements estructurals de suport no 
han de presentar fissures, esquerdes, deformacions o degradacions que puguin 
posar en dubte l'estabilitat de l'element. Els elements de formigó vist no han de 
presentar taques d'òxids ni armadures vistes. Els elements d'acer no han de 
presentar oxidacions. Tanmateix els revestiments i els paviments han d'estar 
correctament ancorats o adherits a l'element que els suporta. Les baranes han 
d'estar correctament fixades i no han de presentar fissures, ruptures o oxidacions en 
els punts d'encastament.  
(amidament 1U=1Edifici) 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat dels 
espais exteriors de les façanes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves 
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es 
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència 
d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en especial l'ús de 
cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars. S'adoptaran també les mesures 
de protecció adients per tal de no afectar tercers amb caiguda de materials o estris, sobretot a la via pública. No 
es realitzaran treballs de manteniment en les façanes quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses 
(vendavals, pluja, nevada). 
 
En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original, tant pel que fa als colors com a les textures 
dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no malmetre cap element 
de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de bastides, ponts, politges o 
similars. 
 
Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.  
 
Si en les visites a l'edifici s'observen lesions o defectes que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de 
l'edifici o la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes 
per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i 
autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la 
propietat. 
 
 
Identificació: Façanes 

 
Elements singulars\ Balcó/Terrassa/Galeria\ Pavimen t\ Ceràmic  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Paviment ceràmic balcó 
Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les peces al suport, 
l'estat dels junts i la inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o 
despreniments així com que conserva les seves propietats antilliscants, si és el cas. 
(amidament de superfície de balcó) 
Cas de detectar-se defectes amb possibilitats de despreniment o caiguda de peces, 
es prendran les mesures provisionals de protecció adients i es comunicarà la 
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent. 

* 2 anys Contractat 
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Elements singulars\ Balcó/Terrassa/Galeria\ Acabat inferior\ Revestiment continu\ Estuc monocapa  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Estucat monocapa balcó 
 Repintat amb repàs previ dels desperfectes i sanejament de la superfície. 
(Amidament de la superfície de la façana)  

* 10 anys Contractat 
 

    

Estucat monocapa balcó 
Revisió de l'estat de conservació observant la inexistència fissures, esquerdes, 
desploms, humitats, taques o problemes d'adherència del revestiment.  
(Amidament de parament estucat).  
En cas de detectar-se deficiències, en especial les que puguin produir 
despreniments, es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora 
corresponent. S'adoptaran les mesures de protecció adients per tal de garantir la 
seguretat d'ús. 

* 3 anys Contractat 
 

X   
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFACU008C) 
 

FAÇANES 
ELEMENTS ORNAMENTALS  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació als 
elements ornamentals -cornises, coronaments, gàrgoles, jardineres, elements escultòrics- situats a la façana de 
l'edifici. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general de conservació dels 
elements ornamentals que hi hagi a la façana de l'edifici. La inspecció es durà a terme observant, els següents 
aspectes: 
 
Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment. Tanmateix, si 
es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un estudi o dictamen per tal 
de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a emprendre. Si les lesions poden 
afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, ho comunicarà a la propietat de forma 
immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a 
la normalitat amb condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Façanes 

 
Elements singulars\ Coronaments  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt coronament * 5 anys Tècnic     

Inspecció de l'estat general observant l'absència de ruptures, fissures, esquerdes, 
deformacions, i qualsevol altre símptoma que posi en evidència una manca de fixació 
de l'element amb l'obra. En els coronaments metàl·lics no hi ha d'haver oxidacions ni 
en el mateix element ni en les fixacions amb l'obra. 
(amidament 1U= 1 edifici) 

 

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar els elements 
ornamentals en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en especial l’ús de 
cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars. S'adoptaran també les mesures 
de protecció adients per tal de no afectar tercers amb caiguda de materials o estris, sobretot a la via pública. No 
es realitzaran treballs de manteniment en les façanes quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses 
(vendavals, pluja, nevada). 
 
En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original, tant pel que fa als colors com a les textures 
dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no malmetre cap element 
de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de bastides, ponts, politges o 
similars. 
 
Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.  
 
Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o la via 
pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes per a evitar que 
hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn 
a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Façanes 

 
Elements singulars\ Coronaments\ Formigó/Pedra arti ficial  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Coronament exterior de pedra artificial 
Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de despreniments, humitats, 
taques, defectes d'estabilitat, fixació o estanquitat de junts.. S'inclou el segellat o 
repàs de les fixacions que ho requereixin.  
(amidament de longitud de coronament) 
En cas de detectar-se deficiències, en especial d'estabilitat o que puguin provocar 
despreniments, es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora 
corresponent. Si hi ha risc de despreniments es prendran les mesures provisionals 
de protecció adients. 

* 3 anys Contractat 
 

X   
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Plec de condicions tècniques de manteniment ( ) 
 

FAÇANES 
PORTES DE GARATGE  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a les que es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a 
totes les portes de garatge de l'edifici. 
 
S'inclouen dins d'aquesta definició totes les portes de garatge, tant si són manuals com motoritzades. 
 
 
 
NORMATIVA  
 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
Periòdicament, d’acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions necessàries 
per tal d'assegurar l'estat de les portes de garatge de l'edifici, en condicions òptimes d'ús i de conservació, 
d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En 
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la 
normativa de referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Façanes 

 
Elements singulars\ Portes de garatge\ Batents\ Ace r\ Pintat\ Motoritzat  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Porta garatge batent d'acer pintat motoritzat 
Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra, dels 
mecanismes i greixatge.Comprovació del motor, de l'obertura manual, de les 
connexions elèctriques i mecanismes d'obertura i de seguretat 
Les operacions i inspeccions de manteniment, així com les instruccions d'ús, seràn 
les que aporti cada fabricant, les quals hauràn de registrarse en el llibre de 

* 1 any Contractat 
 

    

manteniment subministrat pel mateix. 
En cas de detectar-se deficiències, es comunicarà la necessitat de dur a terme les 
operacions correctores corresponents.  
Porta garatge batent d'acer pintat motoritzat 
Repintat amb dues mans d'esmalt sintètic, previ sanejament de la superfície a 
tractar.Cas de presència d'òxids es procedirà a la seva total eliminació i al pintat amb 
dues mans de mini previ al pintat d'acabat 
Amidament de la superfície de la porta 

* 5 anys Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PTANU001C) 
 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS 
ENVANS D’OBRA  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a tots 
els envans fixos d'obra que hi ha a l'edifici. 
 
S'inclouen dins d’aquesta definició els envans d'obra sense missió estructural per a separacions interiors bé 
siguin ceràmics, de morter de ciment, de vidre emmotllat o altres. 
 
No s'inclou en aquest plec la inspecció i el tractament dels diversos revestiments, que ja han estat descrits en el 
plec "Revestiments interiors de parets". 
 
 
 
NORMATIVA  
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-PTL. Particiones. Tabiques de: Ladrillo.  
Orden del 04/09/1973 
BOE del 15/09/1973 
 
NTE-FFV. Fachadas. Fábrica de Vidrio.  
Orden del 17/05/1973 
BOE del 26/05/1973 
 
NTE-FFB. Fachadas. Fábrica de Bloques.  
Orden del 09/04/1975 
BOE del 12/04/1975, 19/04/1975 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
dels envans d’obra a què fa referència aquest plec, verificant especialment que no hi hagin elements que generin 
perill per a les persones. 
 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma 
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat en 
condicions de seguretat suficients. 
 
 

Identificació: Tancaments interiors 
 
Fixos\ Envans d'obra  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt envà d'obra 
Inspecció de l'estat d'ús i de conservació, observant l'absència de fissures, 
esquerdes, humitats, ruptures o desploms i verificant si aquests defectes són de 
procedència intrínseca o provenen de patologies d'altres subsistemes. 

* 10 anys Tècnic 
 

    

 
Fusteria  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt fusteria 
Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació dels marcs i dels plafons, verificant 
l'absència de ruptures o degradacions i observant la fixació de les fusteries al suport, 
el bon funcionament dels mecanismes i dels ferratges dels elements practicables. 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària, realitzarà les operacions necessàries 
per tal d'assegurar l'estat dels envans d'obra en condicions òptimes de conservació, d'acord amb les seves 
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es 
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència 
d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
En les operacions de revisió, de reparació o de repàs d’envans d'obra en general se seguiran els següents 
criteris: 
 
-. L'empresa adjudicatària tindrà cura, en general, d'observar en les seves visites a l'edifici que no es detectin 
símptomes en els envans d'obra (fissuracions, esquerdes, humitats, desploms...) que puguin provenir de defectes 
o de patologies d'altres subsistemes.  
Si es detecten anomalies d'aquest nivell s'avisarà la propietat, perquè aquesta, via tècnic si s'escau, en dictamini 
les causes i les possibles correccions. 
 
-. Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones (grans esquerdes, desploms excessius...) 
l'empresa adjudicatària ho comunicarà a la propietat de forma immediata, per tal d’impedir l'ús dels espais 
afectats, adoptant les mesures protectores necessàries, fins que sigui possible retornar a la normalitat en 
condicions de seguretat suficients. 
 
-. Si les causes (humitats, moviments estructurals actius, etc.) que han provocat la lesió dificulten o impossibiliten 
la correcta execució de la reparació, aquesta no s’executarà fins que s'hagin eliminat les causes i els seus 
efectes, previ dictamen tècnic, si s'escau. 
 
-. L'empresa haurà d'utilitzar sempre material de reposició de les mateixes característiques que l'original o al més 
similar possible. Si això no és possible per esgotament d'aquest tipus de material en el mercat, s'haurà de 
comunicar a la propietat perquè aquesta decideixi si n'admet un altre o s'ha de procedir a la substitució de tot el 
parament on s'ha produït la reparació. 
 
  
 
 



LLIBRE DE L'EDIFICI  
Carrer Sant Joan Evangelista, 22 
08918 - Badalona (Barcelona) 
 

 
Alejandro Ferreras Rodríguez Pàgina 124 
 

 
 
Plec de condicions tècniques de manteniment (PTANU004C) 
 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS 
FUSTERIA 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a les que es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a 
tota la fusteria interior de l'edifici. 
 
S'inclouen dins d’aquesta definició totes les portes, portes peatonals automàtiques, àdhuc les que formen part 
d'un sistema de mampares, i totes les targes o finestres interiors tant si són fixes com practicables. 
 
 
 
NORMATIVA  
 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB. SUA- Seguridad de untilización y accesibilidad". Real Decreto 173/2010, 
de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  
Real decreto 173/2010 del 19/03/2010 
BOE del 11/03/2010 
 
Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-PPV. Particiones. Puertas de vidrio.  
Orden del 17/06/1975 
BOE del 21/06/1975, 28/06/1975 
 
NTE-PPM. Particiones. Puertas de Madera.  
Orden del 28/01/1975 
BOE del 03/02/1975, 08/02/1975 
 
NTE-PPA. Particiones. Puertas de Acero.  
Orden del 08/05/1976 
BOE del 17/05/1976, 22/05/1976 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 

 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
de les portes i les targes interiors de l'edifici a les que es fa referència en aquest plec, verificant especialment que 
no hi hagin elements que generin perill per a les persones. 
 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma 
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de tornar a la normalitat en condicions 
de seguretat suficients. 
 
Si en aquesta revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d'algun element és superior a la previsible, 
podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el tipus d'operacions, per tal 
d'evitar que es reprodueixi aquesta situació, especialment si hi ha perill per a les persones. 
 
 
Identificació: Tancaments interiors 

 
Fusteria  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt fusteria 
Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació dels marcs i dels plafons, verificant 
l'absència de ruptures o degradacions i observant la fixació de les fusteries al suport, 
el bon funcionament dels mecanismes i dels ferratges dels elements practicables. 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions necessàries 
per tal d'assegurar l'estat de la fusteria interior de l'edifici, en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord 
amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució 
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de 
referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Tancaments interiors 

 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\ Pintad a 
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Porta de fusta pintada interior 
Repintat de les portes a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior si 
s'escau. 

* 5 anys Contractat 
 

    

Porta de fusta pintada interior 
Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el 
entregues a nivell de paviment, així com dels fulls i de la seva fixació al suport. 
Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar. 
Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la 
senyalització de visualització estigui en condicions, si és el cas. 

* 5 anys Contractat 
 

    

 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Marc de fusta pintada 
Repintat dels marcs de fusta a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior 
si s'escau. 

* 7 anys Contractat 
 

    

Marc de fusta pintada * 5 anys Contractat     
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Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
En cas de detectar marcs malmesos o problemes de fixació es comunicarà la 
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent. 

 

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions seran realitzades per empreses especialistes degudament autoritzades. En aquells casos en què, 
d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes 
inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PTANU005C) 
 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS 
BARANES INTERIORS  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a les que es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a 
les baranes interiors situades a l'interior de l'edifici, ja siguin d'escales, de balconades, de desnivells o de buits 
espaials. 
 
S'inclouen dins d'aquesta definició les baranes pesants i les lleugeres. Dins de les primeres es contemplen les de 
ceràmica, bloc de morter o pedra natural. Es consideren baranes lleugeres les que es componen de muntants, 
travessers, plafons i passamans a base de perfils i materials industrialitzats i muntats en taller o en obra. 
 
No s'inclou en aquest plec la inspecció i el tractament dels diversos revestiments de les baranes d'obra, que ja 
han estat descrits en el plec de "Revestiments interiors de parets". 
 
 
 
NORMATIVA  
 

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-FDB. Fachadas. Defensas. Barandillas.  
Orden del 15/11/1976 
BOE del 20/11/1976, 27/11/1976 
 
NTE-FFL. Fachadas. Fábrica de Ladrillo.  
Orden del 27/02/1979 
BOE del 18/04/1979 
 
NTE-FFB. Fachadas. Fábrica de Bloques.  
Orden del 09/04/1975 
BOE del 12/04/1975, 19/04/1975 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
de les baranes interiors de l'edifici, verificant especialment que no hi hagin elements o situacions que generin 
perill per a les persones. 
 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma 
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible tornar a la normalitat en condicions de 
seguretat suficients. 

 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions necessàries 
per tal d'assegurar l'estat de les baranes interiors de l’edifici, en condicions òptimes de conservació i d'ús, d'acord 
amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució 
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de 
referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en especial l'ús de 
cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars. S'adoptaran també les mesures 
de protecció adients per tal de no afectar les persones amb caiguda de materials o estris. 
 
 
Identificació: Tancaments interiors 

 
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre muntants\ Acer\  Pintat  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Barana interior passamà d'acer pintat sobre muntan 
Repintat a l'esmalt sintètic, amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o 
degradades i aplicació de dues mans d'emprmació antioxidant abans de pintar. 
(L'amidament es farà per metre lineal de barana). 
S'adoptaran les mesures de seguretat adients, pel que fa a les bastides i als 
elements de protecció. 

* 10 anys Contractat 
 

    

Barana interior passamà d'acer pintat sobre muntan 
Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió amb els 
altres components(muntants, travessers i plafons), verificant la inexistència de 
desordres, desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la 
seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho 
requereixin.També s'inclouen els repassos de pintura. 
(L'amidament es farà per metre lineal de barana). 
Cas de detectar-se deficiències, en especial d'estabilitat, es comunicarà la necessitat 
de dur a terme l'operació correctora corresponent. Es prendran les mesures de 
seguretat provisionals que garanteixin la seguretat d'ús.  

* 5 anys Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PREVU001C) 
 

REVESTIMENTS INTERIORS 
PARETS  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a tots 
els revestiments interiors de parets que hi ha a l'edifici. 
 
S'inclou dins d’aquesta definició tots els revestiments de parets, bé siguin aplacats, arrebossats, enguixats, 
enrajolats, estucats, flexibles, plafons lleugers, tèxtils o altres tractaments especials. 
 
 
 
NORMATIVA  
 

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-RPT. Revestimientos de Paramentos Tejidos.  
Orden del 23/08/1976 
BOE del 04/09/1976, 11/09/1976 
 
NTE-RPR. Revestimientos de Paramentos Revocos.  
Orden del 20/01/1976 
BOE del 07/02/1976, 14/02/1976 
 
NTE-RPL. Revestimientos de Paramentos Ligeros.  
Orden del 28/05/1974 
BOE del 22/06/1974, 29/06/1974 
 
NTE-RPG. Revestimientos de Paramentos Guarnecidos y enlucidos.  
Orden del 25/04/1974 
BOE del 11/05/1974 
 
NTE-RPF. Revestimientos de Paramentos Flexibles.  
Orden del 21/11/1975 
BOE del 06/12/1975, 13/12/1975 
 
NTE-RPA. Revestimientos de Paramentos Alicatados.  
Orden del 25/05/1973 
BOE del 02/06/1973 
 
NTE-RPP. Revestimientos de Paramentos. Pinturas.  
Orden del 20/09/1976 
BOE del 25/09/1976, 02/10/1976 
 
NTE-RPE. Revestimientos de Paramentos. Enfoscados.  
Orden del 05/11/1974 
BOE del 09/11/1974, 23/11/1974 
 
NTE-RPC. Revestimientos de Paramentos. Chapados.  
Orden del 30/05/1973 
BOE del 16/06/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 

normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
dels revestiments de les parets, verificant especialment que no hi hagin elements que generin perill per a les 
persones. 
 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma 
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de tornar a la normalitat en condicions 
de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Revestiments i paviments 

 
Parets\ Enguixats  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt enguixat 
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels enguixats, verificant 
especialment que no hagi perill per a les persones i comprovant la inexistència 
d'erosions, fissuracions, humitats, bufats o despreniments. 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 
Parets\ Enrajolats  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt enrajolat 
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels enrajolats, verificant 
especialment que no hagi perill per a les persones, i comprovant l'afermament de les 
peces al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions, humitats, 
bombaments, trencaments, despreniments, taques o manca de rejuntat. 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions necessàries 
per tal d'assegurar l'estat dels revestiments, en condicions òptimes de conservació, d'acord amb les seves 
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es 
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència 
d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Revestiments i paviments 

 
Parets\ Enguixats\ Pintats a la cola  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Enguixat  pintat a la cola * 5 anys Contractat     
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Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la 
capa anterior i massillat, si s'escau. 

 

Enguixat  pintat a la cola 
Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la 
inexistència d'erosions, esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats. 
En cas de detectar-se deficiències es comunicarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent. Si hi ha possibilitats de despreniment es prendran 
les mesures provisionals de protecció per a garantir la seguretat d'ús. 

* 5 anys Contractat 
 

    

 
Parets\ Enrajolats  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Enrajolat 
Revisió de l'estat de conservació dels enrajolats, comprovant l'afermament de les 
peces al seu suport i la seva planor. S'observarà l'absència de defectes com fissures, 
ruptures, taques, manca de rejuntat, fongs o bombament de la superfície. 
En cas de detectar-se defectes, en especial els que puguin provocar despreniments, 
es prendran les mesures provisionals adients de protecció i es comunicarà la 
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent. 

* 7 anys Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PREVU002C) 
 

REVESTIMENTS INTERIORS 
PAVIMENTS 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació en els 
paviments que hi ha a l'edifici així com als següents paviments esportius d'instal·lacions esportives: 
- petris; 
- sintètics; 
- naturals; 
- gespes. 
 
S’inclou dins d'aquesta definició tots els paviments, els sòcols i els graons, bé siguin: continus, flexibles, flotants, 
rígids o soleres. 
També s'inclou les condicions tècniques de manteniment preventiu pel que fa referència al marcatge de pistes 
esportives en les seves diferents modalitats. 
 
 
 
NORMATIVA  
 

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-RSF. Revestimientos de suelos y escaleras. Flexibles.  
Orden del 15/02/1984 
BOE del 01/03/1984 
 
NTE-RSC. Revestimientos de suelos y escaleras. Continuos.  
Orden del 08/04/1986 
BOE del 18/04/1986 
 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos y escaleras. Rígidos.  
Orden del 15/02/1984 
BOE del 26/02/1984 
 
NTE-RSS. Revestimientos de suelos y escaleras. Soleras.  
Orden del 04/10/1973 
BOE del 13/10/1973 
 
Superficies para áreas deportivas. Determinación de las características de tracción de las superficies deportivas 
sintéticas.  
Sin rango normativo UNE-EN 12230:2003 del 25/07/2003 
BOE del 25/07/2003 
 
Pavimentos deportivos. Determinación del comportamiento bajo carga rodante.  
Sin rango normativo UNE-EN 1569:2000 del 28/02/2000 
BOE del 28/02/2000 
 
Pavimentos para superficies deportivas. Determinación de la resistencia al impacto.  
Sin rango normativo UNE-EN 1517:2000 del 21/09/2000 
BOE del 21/09/2000 
 
Pavimentos deportivos.  
Sin rango normativo UNE 41958:2000 IN del 12/12/2000 

BOE del 12/12/2000 
 
Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de riego automático en superficies de hierba natural 
para fútbol y rugby.  
Sin rango normativo UNE 41959-2:2002 IN del 23/04/2002 
BOE del 23/04/2002 
 
Pavimentos deportivos. Determianción de la resistencia de las juntas de los pavimentos sintéticos.  
Sin rango normativo UNE-EN 12228:2008 del 16/12/2002 
BOE del 16/12/2008 
 
Superificies para áreas deportivas. Determinación del comportamiento a la rodadura del balón.  
Sin rango normativo UNE-EN 12234:2002 del 26/12/2002 
BOE del 26/12/2002 
 
Superficies para áreas deportivas. Determinación del espesor de fieltro del césped natural.  
Sin rango normativo UNE-EN 12232:2003 del 27/06/2003 
BOE del 27/06/2006 
 
Pavimentos para superificies deportivas. Procedimineto para la preparación de probetas de ensayo de hierba 
artificial y moqueta.  
Sin rango normativo UNE-EN 12229:2000 del 21/05/2000 
BOE del 21/05/2000 
 
Superficies para áreas deportivas. Determinación del comportamiento a la rodadura del balón.  
Sin rango normativo UNE-EN 12234:2003 ERRATUM del 27/06/2006 
BOE del 27/06/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la absorcón de agua de minerales no aglomerados.  
Sin rango normativo UNE-EN 14952:2006 del 31/05/2006 
BOE del 31/05/2006 
 
Superficies para áreas deportivas. Determinación de la infiltración del agua.  
Sin rango normativo UNE-EN 12616:2003 del 12/09/2003 
BOE del 12/09/2003 
 
Superficies para áreas deportivas. Métodos de ensayo. Determinación de la cubierta vegetal del césped natural.  
Sin rango normativo UNE-EN 12231:2004 del 30/01/2004 
BOE del 30/01/2004 
 
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia a la abrasión del césped sintético sin relleno.  
Sin rango normativo UNE-EN 13672:2005 del 28/12/2005 
BOE del 28/12/2005 
 
Superficies deportivas. Determinación del comportamiento vertical de una pelota o balón.  
Sin rango normativo UNE-EN 12235:2006 del 08/02/2006 
BOE del 08/02/2006 
 
Superficies deportivas. Método de envejecimiento acelerado por inmersión en agua caliente.  
Sin rango normativo UNE-EN 13744:2006 del 08/02/2006 
BOE del 08/02/2006 
 
Superficies deportivas. Método de envejecimiento acelerado por exposición al aire caliente.  
Sin rango normativo UNE-EN 13817:2006 del 08/02/2006 
BOE del 08/02/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia a tracción de las fibras sintéticas.  
Sin rango normativo UNE-EN 13864:2006 del 08/02/2006 
BOE del 08/02/2006 
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Superficies para áreas deportivas. Determinación de la altura de la hierba del césped natural.  
Sin rango normativo UNE-EN 12233:2003 del 27/06/2003 
BOE del 27/06/2003 
 
Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interior. Especificación..  
Sin rango normativo UNE-EN 14904:2007 del 31/10/2007 
BOE del 31/10/2007 
 
Superficies deportivas. Determinación de la absorción de impactos.  
Sin rango normativo UNE-EN 14808:2006 del 28/06/2006 
BOE del 28/06/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la deformación vertical.  
Sin rango normativo UNE-EN 14809:2006 del 28/06/2006 
BOE del 26/01/2009 
 
Superficies deportivas. Determinación del comportamiento vertical de una pelota o balón.  
Sin rango normativo UNE-EN 12235:2006/AC:2006 del 05/07/2006 
BOE del 05/07/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación del contenido en agua de los suelos minerales no aglomerados para 
espacios deportivos de exterior.  
Sin rango normativo UNE-EN 14956:2006 del 05/07/2006 
BOE del 05/07/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación del comportamiento del rebote angular de la pelota. Tenis.  
Sin rango normativo UNE-EN 13865:2006 del 26/07/2006 
BOE del 26/07/2006 
 
Superficies sintéticas para espacios de exterior. Envejecimiento artificial.  
Sin rango normativo UNE-EN 14836:2006 del 20/09/2006 
BOE del 20/09/2006 
 
Supericies deportivas. Determinación de la resistencia de los clavos.  
Sin rango normativo UNE-EN 14810:2006 del 25/10/2006 
BOE del 25/10/2006 
 
Pavimentos para superficies deportivas. Determinación del espesor de pavimentos sintéticos para superficies 
deportivas.  
Sin rango normativo UNE-EN 1969:2000 del 14/07/2000 
BOE del 14/07/2000 
 
Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Requisitos.  
Sin rango normativo UNE-EN 14877:2006 del 20/12/2006 
BOE del 20/12/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de los cambios dimensionales debidos al efecto de condiciones variadas 
de agua, hielo y calor.  
Sin rango normativo UNE-EN 13476:2006 del 21/06/2006 
BOE del 21/06/2006 
 
Superficies deportivas de exterior. Exposición de la hierba artificial al uso simulado.  
Sin rango normativo UNE-EN 15306:2008 del 02/04/2008 
BOE del 02/04/2008 
 
Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interior. Especificación.  
Sin rango normativo UNE-EN 14904 del 01/10/2007 
BOE del 01/10/2007 
 
Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Requisitos.  

Sin rango normativo UNE-EN 14877 del 01/12/2006 
BOE del 01/12/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la reflectancia especular.  
Sin rango normativo UNE-EN 13745:2006 del 21/06/2006 
BOE del 21/06/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la composición y forma de las partículas de los suelos minerales no 
aglomerados para espacios deportivos de exterior.  
Sin rango normativo UNE-EN 14955:2006 del 21/05/2006 
BOE del 31/05/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación del espesor de los suelos minerales no aglomerados para espacios 
deportivos de exterior.  
Sin rango normativo UNE-EN 14953:2006 del 31/05/2006 
BOE del 31/05/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la dureza del césped natural y de los suelos minerales no aglomerados 
para espacios deportivos de exterior.  
Sin rango normativo UNE-EN 14954:2006 del 31/05/2006 
BOE del 31/05/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia al deslizamiento.  
Sin rango normativo UNE-EN 14837:2006 del 31/10/2006 
BOE del 31/10/2006 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions general, un tècnic 
competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació dels 
paviments, verificant especialment que no hi hagin elements que generin perill per a les persones. 
 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma 
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de tornar a la normalitat en condicions 
de seguretat suficients. 
 
Si en la revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d’algun element és superior a l'admissible, podrà 
proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el tipus d'operacions, per tal d'evitar 
que es reprodueixi la situació, especialment si hi ha perill per a les persones. 
 
 
Identificació: Revestiments i paviments 

 
Paviments\ Rígids  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt paviment rígid 
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments rígids, comprovant 
la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència d'humitats, fissuracions, 
degradacions, oxidacions, trencaments o despreniments. 

* 5 anys Tècnic 
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions necessàries 
per tal d'assegurar l'estat dels paviments, dels graons i dels sòcols en condicions òptimes de conservació, d'acord 
amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució 
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de 
referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Revestiments i paviments 

 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Paviment ceràmic interior 
Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les peces al suport, 
l'estat dels junts i la inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o 
despreniments així com que conserva les seves propietats antilliscants, si és el cas. 
(amidament de superfície de balcó) 
Cas de detectar-se deficiències, en especial les que puguin afectar a la seguretat de 
pas de persones, es senyalitzarà i es comunicarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent. 

* 2 anys Contractat 
 

    

 
Paviments\ Sòcols\ Interior\ Rajola ceràmica  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Sòcol de rajola ceràmica natural interior 
Revisió de l'estat de conservació del sòcol, comprovant l'afermament dels elements 
al seu suport, que conserva la geometria original, que no hi han ruptures, 
despreniments, ni degradació del material i el correcte estat dels junts. 
En cas de detectar-se deficiències, en especial les que puguin afectar la seguretat 
del pas de les persones, es senyalitzarà i es comunicarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent. 

* 2 anys Contractat 
 

    

 
Paviments\ Graons\ Exterior\ Pedra natural  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Graó de pedra natural natural exterior 
Revisió de l'estat de conservació del graó, comprovant l'afermament dels elements al 
seu suport, la conservació de la geometria original, la inexistència de ruptures, 
degradació del material i que conserva les propietats antilliscants. 
En cas de detectar-se deficiències, en especial, les que puguin afectar la seguretat 
de pas de les persones, es senyalitzarà i es comunicarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent. 

* 2 anys Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser realitzades 
per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells casos en que, 
d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes 
inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PREVU003C) 
 

REVESTIMENTS INTERIORS 
SOSTRES 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a tots 
els revestiments de sostres que hi ha a l'edifici. 
 
S'inclou dins d'aquesta definició tots els revestiments de sostres, bé siguin amb cel ras o bé sense cel ras. 
 
 
 
NORMATIVA  
 

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-RTC. Revestimientos de Techos. Continuos.  
Orden del 09/05/1973 
BOE del 19/05/1973 
 
NTE-RTP. Revestimientos de Techos. Placas.  
Orden del 27/07/1973 
BOE del 11/08/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació 
dels revestiments de sostres, verificant especialment que no hi hagin elements que generin perill per a les 
persones. 
 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma 
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat en 
condicions de seguretat suficients. 
 
Si en aquesta revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d'algun element és superior a l'admissible, 
podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el tipus d'operacions, per tal 
d'evitar que es reprodueixi aquesta situació, especialment si hi ha perill per a les persones. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 

 
Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions necessàries 
per tal d'assegurar l'estat dels revestiments de sostres, en condicions òptimes de conservació, d'acord amb les 
seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels 
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de 
referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PAIGU001C) 
 

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 
AIGUA FREDA  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a la 
instal·lació d'aigua freda a l'interior dels edificis des de l'escomesa de l'edifici fins als elements de consum. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.  
Resolució del 13/12/2000 
DOGC del 05/01/2001 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos 
a presión.  
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999 
BOE del 31/05/1999 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.  
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988 
BOE del 20/05/1988 
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..  
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008 
BOE del 05/02/2009 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Real decreto 865/2003 del 04/07/2003 
BOE del 18/07/2003 
 
Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi..  
Decret 352/2004 del 27/07/2004 
DOGC del 29/07/2004 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre 
recipientes a presión simples.  
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991 
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004 
 
Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos 
de presión.  
Resolución del 23/05/2003 
BOE del 12/06/2003 
 
NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.  
Orden del 07/06/1973 
BOE del 23/06/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un 
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre. 
 
 
Identificació: Aigua 

 
Aigua freda  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt instal·lació d'aigua 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per 
millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon estat de 
la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
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L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Aigua 

 
Aigua freda  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Xarxa distribució d'aigua 
Neteja de la instal·lació complerta i, si s'escau, desinfecció de la mateixa. 
Ut. de circuit d'aigua freda sanitària. 

* 1 any Contractat 
 

X   

Xarxa distribució d'aigua 
Revisió del circuit d'aigua freda fent com a mínim les comprovacions següents: 
- comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet; 
- verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal; 
- control de la despesa general d'aigua freda; 
- control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits; 
- control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i detecció 
de fuites; 
Ut. de circuit d'aigua freda sanitària. 

* 2 anys Contractat 
 

    

 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Compta dor  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Comptador 
Inspecció de l'estat de corrosió i de l'estanquitat, així com control de la mesura 
correcta del comptador. 

* 2 anys Contractat 
 

    

 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució\ En castada  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Canalització 
Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, 
junts i ràcords. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 
En cas de detectar-se deficiències, especialment fuites, es comunicarà la necessitatd 
de dur a terme l'operació correctora corresponent. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Canalització 
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 
En cas de detectar-se deficiències, es comunicarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Canalització 
Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
- inspecció dels suports i de les fixacions; 
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
- verificació de l'estat de corrosió; 
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la 
instal·lació; 
- verificació de l'absència de condensacions. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 
En cas de detectar-se fuites és notificarà la necessitat de dur a terme l'operació 
correctora corresponent. 

* 2 anys Contractat 
 

    

 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes  temporitzades  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Aixeta temporitzada 
Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació 
d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. 

* 1 any Contractat 
 

X   

Aixeta temporitzada 
Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de 
conservació i neteja. 

* 1 any Contractat 
 

X   

Aixeta temporitzada 
Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
Aquesta operació es durà a terme exclusivament en aquelles aixetes del circuit 
d'ACS que no s'utilitzen normalment. 

* 1 setmana Contractat 
 

X   

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser realitzades 
per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells casos en que, 
d'acord ambla normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes 
inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un OCA 
 
A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de vigència de 
les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions periòdiques 
reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions l'OCA lliurarà un 
certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa adjudicatària guardarà una còpia de 
la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els 
documents originals amb la major brevetat possible. L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització 
de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant en tot moment el seu treball. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari  
 
Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa adjudicatària 
quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en el pla de 
manteniment de la instal·lació. 
 
  
 
 



LLIBRE DE L'EDIFICI  
Carrer Sant Joan Evangelista, 22 
08918 - Badalona (Barcelona) 
 

 
Alejandro Ferreras Rodríguez Pàgina 135 
 

 
 
Plec de condicions tècniques de manteniment (PAIGU002C) 
 

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 
AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
INSTAL·LACIÓ INDIVIDUAL  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a la 
instal·lació d'aigua calenta per a usos sanitaris des de la producció fins als consums. 
 
 
 
NORMATIVA  
 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.  
Resolució del 13/12/2000 
DOGC del 05/01/2001 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos 
a presión.  
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999 
BOE del 31/05/1999 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.  
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988 
BOE del 20/05/1988 
 
Modificación de la ITC.MIE.APQ 1 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos referente al 
Almacenamiento de Líquidos inflamables y combustibles.  
Orden del 26/10/1983 
BOE del 07/11/1983 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección y control 
y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas en los edificios 
(RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..  
Orden del 03/05/1999 
CEE del 11/05/1999 
 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real decreto 1027/2007 del 27/11/2009 
BOE del 11/12/2009 
 

RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  
Real decreto 1027/2007 del 20/07/2007 
BOE del 29/08/2007 
 
Código Técnico de la Edificación.. "DB.HE. Ahorro de energía".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos 
de presión.  
Resolución del 23/05/2003 
BOE del 12/06/2003 
 
NTE-IFC. Instalaciones de Fontanería: Agua Caliente.  
Orden del 26/09/1973 
BOE del 06/10/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un 
dictamen per a avaluar l'estat de la instal·lació i proposar les accions a emprendre. 
 
 
Identificació: Aigua 

 
Aigua calenta sanitària  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt instal·lació d'A.C.S. instal·lació col·lec 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per 
millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària 

* 5 anys Tècnic 
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa instal·ladora i de manteniment ha d'estar en possessió del carnet professional legalment concedit per 
un òrgan competent. L'empresa portarà a terme un registre de les operacions de manteniment, al qual s'hi 
reflecteixin els resultats de les tasques realitzades. 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon estat de 
la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Aigua 

 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ Caldera\ Mixta gas natural  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Caldera mixta de gas natural 
Comprovació del funcionament correcte, del consum d'aigua i del rendiment de la 
caldera. Mesura de la temperatura de l'aigua a l'entrada i a la sortida de la caldera. 

* 1 any Contractat 
 

    

Caldera mixta de gas natural 
Inspecció de l'estanquitat dels circuits i del funcionament dels elements de mesura i 
de control. 

* 1 any Contractat 
 

    

Caldera mixta de gas natural 
Inspecció de l'estat de les fixacions, de l'escura-xemeneies i de la unitat de purga. 
Comprovació de l'absència d'incrustacions a les diferents parts de la caldera. 

* 1 any Contractat 
 

    

Caldera mixta de gas natural 
Desmuntatge i neteja de l'injector, fer el reglatge i l'orientació de la flama del pilot, 
desmuntar la rampa d'encesa i el cap del pilot i controlar i reglar l'encesa 
piezoelèctrica. 

* 1 any Contractat 
 

    

Caldera mixta de gas natural 
Inspecció i neteja de la sortida de fum. 

* 1 any Contractat 
 

    

Caldera mixta de gas natural 
Revisió preceptiva de la caldera individual a gas: 
 - prova de rendiment i de les prestacions de la caldera als circuits d'aigua i de fum, 
amb comprovació de l'estat de conservació i de l'estanquitat del circuit de fum, així 
com de les connexions hidràuliques i elèctriques. 
 - desmuntar-la i netejar-la. 
A realitzar només si es tracta d'una caldera individual. 

* 1 any Contractat 
 

X   

Caldera mixta de gas natural 
Verificar que la posada en servei inicial i la combustió són correctes. 

* 1 mes Contractat 
 

    

Caldera mixta de gas natural 
Mesura de la temperatura dels gasos de combustió, el contingut de CO en els gasos 
de combustió i el tiratge a la caixa de fum de la caldera. 

* 1 any Contractat 
 

    

 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ Canonades enc astades  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Canonades no afectat pel RITE 
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 
En cas de detectar-se deficiències, es comunicarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Canonades no afectat pel RITE 
Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. 
S'observarà també l'estat dels elements dilatadors. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Canonades no afectat pel RITE 
Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, 
junts i ràcords. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 
En cas de detectar-se deficiències, especialment fuites, es comunicarà la necessitat 
de dur a terme l'operació correctora corresponent. 

* 2 anys Contractat 
 

    

 
Aigua calenta sanitària\ Consum\ Aixetes temporitza des  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Aixeta temporitzada 
Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació 
d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. 

* 1 any Contractat 
 

X   

Aixeta temporitzada 
Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de 
conservació i neteja. 

* 1 any Contractat 
 

X   

Aixeta temporitzada 
Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts. 
Aquesta operació es durà a terme exclusivament en aquelles aixetes del circuit 
d'ACS que no s'utilitzen normalment. 

* 1 setmana Contractat 
 

X   

 
Aigua calenta sanitària\ Acumulador  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Unitat acumuladora interacumulador 
Comprovació de l'estat de corrosió, i verificació de l'estat dels suports, els tubs del 
bescanviador, les fixacions i l'ànode i les resistències elèctriques (si n'hi ha). 

* 1 any Contractat 
 

    

Unitat acumuladora interacumulador 
Es controlarà la temperatura comprovant que estigui per sobre dels 60°C. 
El control es realitzarà en les unitats que estiguin més properes als punts de servei 

* 1 dia Contractat 
 

X   

Unitat acumuladora interacumulador 
Desmuntar el dipòsit, i comprovar l'absència d'incrustacions. 

* 1 any Contractat 
 

    

Unitat acumuladora interacumulador 
Es netejarà a fons amb els medis adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i 
adherències i es desinfectarà 

* 1 any Contractat 
 

X   

Unitat acumuladora interacumulador 
Es realitzarà la purga del fons de la unitat acumuladora 
En dipòsits de capacitat inferior a 300 litres, que donin servei a instal·lacions sense 
circuit de retorn, quan la purga coincideixi amb la sortida d'aigua als punts de 
consum (aixetes i dutxes) la pròpia freqüència d'ús (mínim setmanal) permet la 
renovació freqüent de l'aigua i minimitza l'acumulació de brutícia al fons i a les parets 
del dipòsit 

* 1 setmana Contractat 
 

X   

Unitat acumuladora interacumulador 
Es comprovarà el correcte funcionament i bon estat de conservació i neteja 

* 3 mesos Contractat 
 

X   

Unitat acumuladora interacumulador 
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 

* 1 any Contractat 
 

X   

Unitat acumuladora interacumulador 
Verificació de l'estanquitat de la unitat acumuladora i de la vàlvula de seguretat. 

* 6 mesos Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser realitzades 
per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells casos en que, 
d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes 
inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
 
 
Identificació: Aigua 

 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació tèrmica compl eta\ >70kW  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Instal.lació tèrmica completa major de 70 kW 
Es comprovarà que la temperatura de l'aire en els recintes calefactats no serà 
superior a 21ºC o que la temperatura en recintes refrigerats no serà inferior a 26ºC 
segons sigui el cas hivern o estiu. 
Les limitacions de temperatura no s'hauràn de complir en aquells recintes que 
justifiquin mantenir condicions ambientals especials o disposin d'una normativa 
específica que així ho estableixi. 

* 6 mesos Especialista 
 

X   



LLIBRE DE L'EDIFICI  
Carrer Sant Joan Evangelista, 22 
08918 - Badalona (Barcelona) 
 

 
Alejandro Ferreras Rodríguez Pàgina 137 
 

Les condicions de la temperatura es referiràn a una humitat relativa compresa entre 
el 30% i el 70%. 
L'empresa mantenidora autoritzada documentarà les mesures en el Registre de les 
operacions de manteniment de la instal.lació. 
La unitat Ut correspòn a cada 100 M2 de superfície de l'edifici. 

 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ Caldera\ Mixta gas natural  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Caldera mixta de gas natural 
Inspecció periòdica eficiència energètica 
A realitzar si es tracta de calderes mixtes de potència tèrmica nominal P >20 kW. 

* 5 anys Especialista 
 

X   

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un OCA 
 
A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de vigència de 
les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions periòdiques 
reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions l'OCA lliurarà un 
certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa adjudicatària guardarà una còpia de 
la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els 
documents originals amb la major brevetat possible. L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització 
de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant en tot moment el seu treball. 
 
 
Identificació: Aigua 

 
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació tèrmica compl eta\ >70kW  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Instal.lació tèrmica completa major de 70 kW 
Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa que 
consistirà en: 
- Inspecció de tot el sistema relacionat amb la exigència d'eficiència energètica 
regulada a la IT.1 del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol. 
- Inspecció del registre oficial de les operacions de manteniment i comprovació del 
compliment del Manual d'ús i manteniment a la instal·lació existent. 
- Elaboració d'un dictamen amb la finalitat d'assessorar al titular de la instal·lació, 
proposant millores o modificacions a la instal·lació per a millorar l'eficiència 
energètica. Les mesures tècniques estaran justificades en base a la rendibilitat 
energètica, mediambiental i econòmica.   
Aquesta inspecció es farà per instal.lacions de calor i fred amb potències tèrmiques 
instal.lades >20 kW i >12kW respectivament. 

* 15 anys OCA 
 

X X 

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari  
 
Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa adjudicatària 
quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en el pla de 
manteniment de la instal·lació. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PAIGU004) 
 

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 
APARELLS SANITARIS  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació als 
aparells sanitaris que integren les diferents cambres higièniques així com també tots els seus components. Els 
aparells sanitaris als que es fa referència són: abocador, aigüera, banyera, bidet, dutxa, inodor, lavabo, safareig i 
urinari. 
 
 
 
NORMATIVA  
 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos 
de presión.  
Resolución del 23/05/2003 
BOE del 12/06/2003 
 
NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.  
Orden del 31/07/1973 
BOE del 08/09/1973 
 
NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.  
Orden del 07/06/1973 
BOE del 23/06/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen. 
 

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un 
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon estat de 
la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Aigua 

 
Aparells sanitaris\ Dutxa  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Aparell sanitari dutxa 
Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de 
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament 
del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
En cas de detectar-se deficiències, en especial relatives a fuites o ancoratges 
deficients es notificarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora 
corresponent. 

* 3 mesos Contractat 
 

    

 
Aparells sanitaris\ Inodor  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Aparell sanitari inodor 
Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de 
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament 
del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
En cas de detectar-se deficiències, en especial relatives a fuites o ancoratges 
deficients es notificarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora 
corresponent. 

* 3 mesos Contractat 
 

    

 
Aparells sanitaris\ Lavabo  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Aparell sanitari lavabo 
Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de 
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament 
del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
En cas de detectar-se deficiències, en especial relatives a fuites o ancoratges 
deficients es notificarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora 
corresponent. 

* 3 mesos Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari  
 
Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa adjudicatària 
quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en el pla de 
manteniment de la instal·lació. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PELEU001C) 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
DE BAIXA TENSIÓ 
SUBMINISTRAMENT EN XARXA  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació elèctrica des de la connexió de servei 
(subministrament de la xarxa elèctrica), passant pel control, els quadres elèctrics, la distribució, i fins als punts de 
consum final. S'hi inclou, com a element singular, la bateria de condensadors per compensació del factor de 
potència. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d’ús, del funcionament, del 
manteniment i de la conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s'haurà de redactar un 
dictamen per a avaluar l'estat de la instal·lació i proposar les accions a emprendre. 
 
Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús normal, que pugui variar el seu funcionament 
habitual es realitzarà previ estudi i sota la direcció d'un tècnic competent. Es considera que varien les condicions 
d'ús en el següent cas: 
 
- Modificació o ampliació parcial de la instal·lació. No es podrà modificar la instal·lació sense intervenció 
d'instal·lador autoritzat o tècnic competent segons correspongui. 
 
Quan les modificacions a introduir pugin la càrrega total de l'edifici a 100 kW se sol·licitarà prèviament l'aprovació 
del projecte per la delegació provincial corresponent del Ministeri d'Indústria. 

 
 
Identificació: Electricitat 

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt instal·lació elèctrica  
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per 
millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 
Enllumenat  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt instal·lació enllumenat 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per 
millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el funcionament 
de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en aquest plec de condicions i en la normativa de referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
Sobre la forma de realitzar les operacions de manteniment de la instal·lació en general, l'empresa adjudicatària 
observarà les següents instruccions: 
 
- La manipulació d'elements sota tensió s'haurà de fer sempre amb les garanties adequades de seguretat, que 
bàsicament són les que fan referència a la seguretat de les persones (calçat i roba adients, eines amb mànec 
aïllat, il·luminació suficient dels llocs on es treballa, elements a manipular degudament connectats i suportats...) i 
a la seguretat de les coses i dels propis edificis (evitar manipular i emmagatzemar productes combustibles o 
inflamables a prop de llocs on es pugui produir una guspira, garantir prou ventilació i l'eliminació de la calor dels 
quadres, dels motors i dels altres elements similars...). 
 
- Quan s'hagi d'intervenir directament sobre la part elèctrica d'un element determinat, aquest haurà d'estar 
desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre elèctric corresponent, i en aquest hi 
haurà un rètol que avisi d'aquesta incidència per evitar que una altra persona pugui connectar-la de forma 
accidental mentre s'està manipulant l’element. 
 
L'empresa adjudicatària haurà de dur a terme les operacions de manteniment que segueixen: 
 
 
Identificació: Electricitat 

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Compt adors  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Comptador elèctric 
 - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta estigui 
normalitzat i que hi hagi una senyalització correcta. 
 - Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja 

* 1 any Contractat 
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 - Comprovar que la lectura es pugui fer correctament 
 - Verificar els precintes dels comptadors 
 - Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona 
correctament 
En cas que es detectin deficiències es prendran les mesures provisionals de 
protecció i es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora 
corresponent. 
Comptador elèctric 
Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels terminals. 

* 1 any Contractat 
 

    

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctr ics\ Quadre general de protecció  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Caixa general de protecció  
Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i 
d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
1U= 1 kW elèctric instal·lat. 

* 1 any Contractat 
 

    

Caixa general de protecció  
Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
1U= 1 CGP 

* 1 any Contractat 
 

    

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ E ncastada  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Derivació encastat 
Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 

* 1 any Contractat 
 

    

Derivació encastat 
Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 

* 1 any Contractat 
 

    

Derivació encastat 
Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. 
També cal verificar el funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització 
correcta dels colors. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 

* 1 any Contractat 
 

    

Línia repartidora encastat 
Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia 
repartidora. 

* 1 any Contractat 
 

    

Línia repartidora encastat 
Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia. També cal verificar 
l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 

* 1 any Contractat 
 

    

Línia repartidora encastat 
Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta 
dels colors. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 

* 1 any Contractat 
 

    

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consu m\ Endolls  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Endoll  
Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el 
funcionament correcte dels endolls. També cal netejar-los. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 

* 1 any Contractat 
 

    

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consu m\ Interruptors  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Interruptor  
Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el 
funcionament correcte dels interruptors. També cal netejar-los. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 

* 1 any Contractat 
 

    

 

  
 

 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser realitzades 
per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells casos en que, 
d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes 
inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un OCA 
 
A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de vigència de 
les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions periòdiques 
reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions l'OCA lliurarà un 
certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa adjudicatària guardarà una còpia de 
la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els 
documents originals amb la major brevetat possible. L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització 
de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant en tot moment el seu treball. 
 
 
Identificació: Electricitat 

 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctric a 
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Xarxa elèctrica habitatges menor que 100 kW 
Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents; 
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis; 
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció 
contra curtcircuits, contactes directes i indirectes, així com les seves intensitats 
nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i 
el terra i entre cada dos conductors no serà inferior a 250.000 ohms; 
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en 
aquests poguessin provocar el tall de conductors, es comprovarà la continuïtat de les 
connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el 
conductor de protecció; 
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els 
dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les seves intensitats nominals en 
relació amb la secció dels conductors que protegeixen; 
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la 
resistència de la terra i es comprovarà que no sobrepassi el valor prefixat. Així 
mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de 
posta a terra amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix; 
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar 
visualment, l'estat de corrosió de totes les connexions, així com la continuïtat de les 
línies. 
Unitat d'amidament = 1 edifici o connexió de servei general 
A realitzar per una OCA. L'empresa adjudicatària haurà d'estar present. 
Preu vàlid per a edificis amb potència màxima admissible d'entre 20 i 50 kW. Si són 
menors de 20, el preu és de 170,88 €. 

* 5 anys OCA 
 

  X 

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari  
 
L'usuari realitzarà operacions de conducció de la instal·lació en general, posant en marxa i aturant l'enllumenat i 
aquells elements que estiguin accionats elèctricament. També tindrà cura del bon estat de conservació de la 
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instal·lació i dels seus elements, avisant l'empresa adjudicatària del manteniment quan es produeixin incidències 
durant la conducció diària i quan hagin elements que necessitin una reparació i aquesta no estigui programada, a 
causa d'una avaria de qualsevol tipus. 
 
Consells de manipulació de la instal·lació 
-. Els elements d'enllumenat es manipularan sempre amb el PIA corresponent desconnectat. 
-. Quan es prevegin absències llargues, es desconnectarà l'interruptor diferencial. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PELEU003C) 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
ENLLUMENAT  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a la 
instal·lació d'enllumenat interior/exterior a l'edifici.. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
Código Técnico de la Edificación.. "DB.HE. Ahorro de energía".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d'ús, funcionament, manteniment i 
conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s'haurà de redactar un 
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre. 
 
Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús normal que pugui variar el seu funcionament 
habitual, es realitzarà previ estudi i sota la direcció d'un tècnic competent. 
 
Es considera que varien les condicions d'ús en el següent cas: 
 
- Modificació o ampliació parcial de la instal·lació. No es podrà modificar la instal·lació sense intervenció d'un 
instal·lador autoritzat o d’un tècnic competent segons correspongui. 
 
Quan les modificacions a introduir pugin la càrrega total de l'edifici a 100 kW se sol·licitarà prèviament l'aprovació 

del projecte per part de la delegació provincial corresponent del Ministeri d'Indústria. 
 
 
Identificació: Electricitat 

 
Enllumenat  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt instal·lació enllumenat 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per 
millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el funcionament 
de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en aquest plec de condicions i en la normativa de referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
Sobre la forma de realitzar les operacions de manteniment de la instal·lació en general, l'empresa adjudicatària 
observarà les següents instruccions: 
 
-. La manipulació d'elements sota tensió s'haurà de fer sempre amb les garanties adequades de seguretat, que 
bàsicament són les que fan referència a la seguretat de les persones (calçat i roba adients, eines amb mànec 
aïllat, il·luminació suficient dels llocs on es treballa, elements a manipular degudament connectats i suportats...) i 
a la seguretat de les coses i dels propis edificis (evitar manipular i emmagatzemar productes combustibles o 
inflamables a prop de llocs on es pugui produir una guspira, garantir prou ventilació i l'eliminació de calor dels 
quadres, dels motors i dels altres elements similars...). 
 
-. Quan s'hagi d'intervenir directament sobre la part elèctrica d'un element determinat, aquest haurà d'estar 
desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre elèctric corresponent, i en aquest hi 
haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar que una altra persona pugui connectar-la de forma 
accidental mentre s'està manipulant l'element. 
 
 
Identificació: Electricitat 

 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Llumenera de superfície interior fluorescent 
Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador 

* 1 any Contractat 
 

X   

 
Enllumenat\ Emergència/senyalització  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Llumeneres de senyalització emergència 
Comprovar el funcionament i visibilitat dels pilots, les connexions elèctriques i la 
correcta fixació de la llumenera al suport. S'inclou la substitució dels pilots fosos. 
En cas de detectar-se llumeneres amb deficiències es procedirà d'immediat a 

* 1 any Contractat 
 

X   
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comunicar la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent. 
Bateries d'enllumenat d'emergència 
Comprovar l'estat de les bateries i la seva càrrega. 

* 1 any Contractat 
 

X   

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar les empreses especialistes degudament autoritzades, podran ésser 
realitzades per la mateixa empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells casos 
en els que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de 
manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna 
d'aquestes inspeccions i entregarà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat 
possible. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari  
 
L'usuari durà a terme les següents operacions: 
 
- Comprovació del correcte funcionament de tota la instal·lació en general: diàriament. 
- Neteja de les llumeneres: mensualment. 
 
La neteja de les llumeneres es farà amb un drap humit amb aigua i sabó. No es faran servir solucions alcalines 
per la neteja de llumeneres d'alumini anoditzat. 
 
Durant la fase de la realització del manteniment, tant en la reposició de làmpades com durant la neteja dels 
equips, es mantindran desconnectats els interruptors automàtics de seguretat de la instal·lació. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PGASU001C) 
 

INSTAL·LACIÓ DE GAS-COMBUSTIBLE 
GAS NATURAL  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a la 
instal·lació de gas natural a un edifici des de l'escomesa de companyia fins als consums. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Modificación del apartado 3.2.1 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC.MIG 5.1 del Reglamento de Redes 
y Acometidas de Combustibles Gaseosos.  
Orden del 09/03/1994 
BOE del 21/03/1994 
 
Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC.MIG 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de 
Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.  
Orden del 06/07/1984 
BOE del 23/07/1984 
Se actualizan las normas UNE de obligado cumplimiento. 
 
Aplicació de la normativa vigent en relació a les instal·lacions receptores de gasos combustibles.  
Decret 291/1991 del 11/12/91 
DOGC del 24/01/92 
 
Modificación del apartado 5.4 del artículo 27 del Reglamento general del servicio público de gases combustibles.  
Real decreto 3484/1983 del 14/12/1983 
BOE del 20/02/1984 
Corrección de errores (B.O.E., 16/03/84). 
 
Actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars de les instal·lacions de 
gasos combustibles.  
Ordre del 28/03/96 
DOGC del 19/04/96 
 
ITC.MIE.AG. Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como 
combustible.  
Orden del 07/06/1988 
BOE del 20/06/1988 
Contiene las instrucciones técnicas complementarias: ITC.MIE.AG números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) ICG 01 a 011..  
Real decreto 919/2006 del 28/07/2006 
BOE del 04/09/2006 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 

 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un 
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre. 
 
 
Identificació: Gas Natural 

 
Gas natural  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt instal·lació gas natural  
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat, 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per 
millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon estat de 
la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
 
Identificació: Gas Natural 

 
Gas natural  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Aparells de mesura gas natural 
Comprovar les indicacions dels elements de mesura com ara: manòmetres, 
termòmetres, ventòmetres i d'altres que puguin haver-hi. 
1U= 1 instal·lació amb 20 derivacions. 

* 1 any Contractat 
 

    

Vàlvules seguretat gas natural 
Comprovació del disparament de les vàlvules de seguretat. 
1U = 1 vàlvula. 

* 1 mes Contractat 
 

    

Regulador de pressió gas natural  
Neteja dels reguladors de pressió i dels filtres. 
1U =1 element. 

* 1 any Contractat 
 

    

Regulador de pressió gas natural  
Reglatge i comprovació del taratge dels grups de regulació, comprovant el 
funcionament correcte. 
1U = 1 grup de regulació. 

* 1 any Contractat 
 

    

Xarxa distribució gas natural 
Comprovació de l'estanquitat de la xarxa de les canonades de gas, dels elements i 
dels accessoris, reparant les fuites que apareguin. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 
 

* 100 mesos Contractat 
 

X   
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Xarxa distribució gas natural 
Comprovació de l'estat de conservació de les canalitzacions, les aixetes, les vàlvules 
i els altres elements de la instal·lació. 
També s'ha de fer una comprovació de l'estat de les fixacions i dels suports i el 
repintat de les canalitzacions i dels suports, si és necessari. 
Unitat d'amidament de metres lineals de xarxa de gas. 

* 2 anys Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser realitzades 
per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells casos en què, 
d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes 
inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
 
 
Identificació: Gas Natural 

 
Gas natural  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Instal·lació privada 
Revisió periòdica obligatòria a cada instal·lació privada, comprovant, com a mínim, 
els següents aspectes: 
 - l'estanquitat de les aixetes de pas, les canalitzacions, el comptador de gas i de 
l'aixeta de tancament del pericó de connexió; 
 - l'estat i la pintura de les canalitzacions i dels comptadors; 
 - les fixacions i les connexions en general. 
A realitzar per una empresa autoritzada, amb lliurament de certificat. L'empresa 
adjudicatària ha d'estar present en la revisió. 
1U = Una instal·lació privada 

* 5 anys Especialista 
 

X X 

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un OCA 
 
A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de vigència de 
les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions periòdiques 
reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions l'OCA lliurarà un 
certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa adjudicatària guardarà una còpia de 
la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els 
documents originals amb la major brevetat possible. L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització 
de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant en tot moment el seu treball. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari  
 
Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa especialista 
quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol incidència no prevista en el pla de manteniment de 
la instal·lació. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PDESU001C) 
 

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
XARXA DE DESGUÀS  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació comunitària  de la xarxa de desguàs 
des de la connexió de cada zona fins a la connexió amb el clavegueram públic. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Ley de Residuos.  
Ley 10/1998 del 21/04/1998 
BOE del 22/04/1998 
 
Decret legislatiu. 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret 1/2009 del 21/07/2009 
DOGC del 28/07/2009 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.  
Orden del 31/07/1973 
BOE del 08/09/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen. 
 
 
Identificació: Sanejament 

 
Xarxa de desguàs  

Descripció  V Periodicitat  Responsable  
(Categoria) 

O C 

Conjunt instal·lació sanejament  
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat, 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per 
millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 5 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el funcionament 
de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Sanejament 

 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PV C 
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Baixant vist 
Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament 
correcte. També cal comprovar la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels 
baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.  

* 5 anys Contractat 
 

    

Baixant vist 
Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors. 

* 10 anys Contractat 
 

    

 
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Embornal lineal  
Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la 
canal. Es repararan els desperfectes puntuals localitzats. 
(amidament de longitud d'embornal) 
No s'admet que la canal estigui sense reixa protectora. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Embornal lineal  
Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element 
que en pugui impedir el correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició 
correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua. 
(amidament de longitud d'embornal) 

* 6 mesos Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PCALU001C) 
 

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
INSTAL·LACIÓ INDIVIDUAL  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a la 
instal·lació de calefacció individual per aire calent o per aigua calenta. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección y control 
y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas en los edificios 
(RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..  
Orden del 03/05/1999 
CEE del 11/05/1999 
 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real decreto 1027/2007 del 27/11/2009 
BOE del 11/12/2009 
 
RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  
Real decreto 1027/2007 del 20/07/2007 
BOE del 29/08/2007 
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..  
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008 
BOE del 05/02/2009 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.  
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988 
BOE del 20/05/1988 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos 
a presión.  
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999 
BOE del 31/05/1999 
 
Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.  
Resolució del 13/12/2000 
DOGC del 05/01/2001 
 
Modificación de la ITC.MIE.APQ 1 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos referente al 
Almacenamiento de Líquidos inflamables y combustibles.  
Orden del 26/10/1983 
BOE del 07/11/1983 
 
ITC.MI.IP 3. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento para Instalaciones Petrolíferas referente a la 
Instalaciones Petrolíferas para uso propio.  

Real decreto 1427/1997 del 15/09/1997 
BOE del 23/10/1997 
Corrección de errores (B.O.E., 24/01/98). 
 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de 
octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 
de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.  
Real decreto 1523/1999 del 01/10/1999 
BOE del 22/10/1999 
Corrección de errores (B.O.E. 03/03/2000). 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre 
recipientes a presión simples.  
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991 
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004 
 
Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos 
de presión.  
Resolución del 23/05/2003 
BOE del 12/06/2003 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión 
transportables.  
Real decreto 222/2001 del 02/03/2001 
BOE del 03/03/2001, 16/02/2004 
 
NTE-IFC. Instalaciones de Fontanería: Agua Caliente.  
Orden del 26/09/1973 
BOE del 06/10/1973 
 
NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.  
Orden del 07/06/1973 
BOE del 23/06/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un 
dictamen per a avaluar l'estat de la instal·lació i proposar les accions a emprendre. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa instal·ladora i de manteniment ha d'estar en possessió del carnet professional legalment concedit per 
un òrgan competent. L'empresa portarà a terme un registre de les operacions de manteniment, al qual s'hi 
reflecteixin els resultats de les tasques realitzades. 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon estat de 
la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Calefacció 

 
Per aigua\ Producció\ Caldera presuritzada\ Gas nat ural  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Comprovació del consum d'aigua. 
1U = 1 caldera 

* 1 any Contractat 
 

X   

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Comprovació de l'estat i del funcionament de les vàlvules de seguretat, així com la 
verificació del seu valor de tall respecte a les pressions de funcionament 
corresponents. 
1U= 1 caldera. 

* 3 mesos Contractat 
 

    

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Comprovació dels feixos tubulars i dels junts de la porta. 
1U= 1 caldera 

* 1 mes Contractat 
 

    

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Inspecció de l'estat de l'aïllament amb material refractari del cos de la caldera. 
1U= 1 caldera 

* 1 any Contractat 
 

    

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Contrastar la mesura dels termòmetres i dels manòmetres amb un patró, ajustant-los 
en cas necessari. 
1U= 1 caldera 

* 1 any Contractat 
 

    

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Controlar i ajustar els termòstats i els pressòstats de comandament i de seguretat als 
seus valors correctes de funcionament (els de comandament) i de tall (els de 
seguretat) en cas d'excés de temperatura i de pressió respectivament. 
1U= 1 caldera 

* 3 mesos Contractat 
 

    

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Revisió de l'estat de les connexions elèctriques, la corrosió, les fixacions i 
l'estanquitat dels junts. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Comprovar l'estat de corrosió. 

* 3 mesos Contractat 
 

    

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Comprovar l'estat dels contactes de força dels contactors, de la connexió elèctrica i 
de les fixacions. 

* 3 mesos Contractat 
 

    

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Control del consum d'energia elèctrica i del combustible. 
1 U = 1 caldera 

* 3 mesos Contractat 
 

    

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Detecció de fuites a la xarxa de combustible 
1 U = 1 cremador 

* 3 mesos Contractat 
 

    

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Verificar la seguretat i l'enclavament dels cremadors, verificar i regular la pressió del 
combustible, controlar el consum d'energia, els pressòstats i els altres elements de 
seguretat. 
1U = 1 Cremador 

* 3 mesos Contractat 
 

    

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Revisió de l'estat de l'aïllament de la xemeneia, tant dins com fora de la sala de 
calderes. 
1U= 1 caldera. 

* 1 mes Contractat 
 

X   

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Comprovació i neteja, en cas necessari, de la xemeneia i dels conductes de fum. 
1U= 1 caldera 

* 1 any Contractat 
 

X   

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Comprovació de l'estanquitat entre el cremador i el cos de la caldera. 
Observacions: Aquesta operació de manteniment es durà a terme en aquelles 
calderes en què el cremador sigui un component separat del cos de la caldera. 

* 1 any Contractat 
 

X   

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Comprovació i neteja, cas que sigui necessari, del circuit de fums de la caldera. 
1 U = 1 caldera 

* 1 any Contractat 
 

X   

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Comprovar visualment la correcta combustió, verificar la pressió correcta d'arribada 
de combustible i controlar el soroll. 

* 3 mesos Contractat 
 

X   

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Neteja i verificació dels següents elements: els brocs, l'espiera, el plat reflector, la 
cèl·lula fotoelèctrica, els elèctrodes, el circuit d'aire (si n'hi ha) i els filtres de 
combustible (si és el cas). 

* 1 any Contractat 
 

X   

 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Canonades no afectat pel RITE 
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 
En cas de detectar-se deficiències, es comunicarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Canonades no afectat pel RITE 
Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. 
S'observarà també l'estat dels elements dilatadors. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Canonades no afectat pel RITE 
Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, 
junts i ràcords. 
Unitat d'amidament de superfície construïda. 
En cas de detectar-se deficiències, especialment fuites, es comunicarà la necessitat 
de dur a terme l'operació correctora corresponent. 

* 2 anys Contractat 
 

    

 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de control  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Vàlvules no afectat pel RITE 
Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 

* 1 any Contractat 
 

    

 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de seguretat  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Vàlvules no afectat pel RITE 
Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 

* 1 any Contractat 
 

    

 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Fosa  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Radiador * 6 mesos Contractat     
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Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament 
correcte del radiador i del detentor si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 

 

Radiador 
Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 
1U = 1 radiador. 

* 1 any Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser realitzades 
per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells casos en què, 
d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l’operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes 
inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
 
 
Identificació: Calefacció 

 
Per aigua\ Producció\ Caldera presuritzada\ Gas nat ural  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Revisió general de caldera de gas. 
1 U = 1 caldera 

* 1 any Especialista 
 

X   

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Inspecció dels generadors de calor que consistirà en: 
- Anàlisi i avaluació del rendiment. 
- Inspecció del registre oficial de les operacions de manteniment i comprovació del 
compliment del Manual d'ús i manteniment a la instal·lació existent. 
- La inspecció inclourà la instal·lació d'energia solar, cas de que n'hi hagi, i 
comprendrà la avaluació de la contribució solar mínima en la producció d'ACS i 
calefacció solar. 
Aquesta operació és aplicable a generadors amb una potència tèrmica total 
instal·lada >= 20 kW. 
L'empresa especialista que efectui l'operació estarà enregistrada. 

* 5 anys Especialista 
 

X X 

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Comprovació de la temperatura o pressió del fluid portador a l'entrada i sortida del 
generador de calor. 
Aquesta operació és aplicable a generadors amb una potència tèrmica total 
instal·lada => 20 kW. 
L'empresa especialista que efectui l'operació estarà enregistrada. 

* 2 anys Especialista 
 

X   

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Comprovació de la temperatura dels gasos de combustió 
1U= 1 caldera 
Aquesta operació és aplicable a generadors amb una potència tèrmica total 
instal·lada >= 20 kW. 
L'empresa especialista que efectui l'operació estarà enregistrada. 

* 2 anys Especialista 
 

X   

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Comprovació de l'índex d'opacitat dels fums de combustibles sòlids o líquids i 
comprovació del contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. 
1U= 1 caldera 
Aquesta operació és aplicable a generadors amb una potència tèrmica total 
instal·lada >= 20 kW. 
L'empresa especialista que efectui l'operació estarà enregistrada. 

* 2 anys Especialista 
 

X   

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Mesura del contingut de CO i CO2 del fum producte de la combustió a la caldera. 
1U= 1 caldera 
Aquesta operació és aplicable a generadors amb una potència tèrmica total 
instal·lada >= 20 kW. 
L'empresa especialista que efectui l'operació estarà enregistrada. 

* 2 anys Especialista 
 

X   

Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Controlar i ajustar la regulació del tiratge de fum. 
1U= 1 caldera 
Aquesta operació és aplicable a generadors amb una potència tèrmica total 
instal·lada >= 20 kW. 
L'empresa especialista que efectui l'operació estarà enregistrada. 

* 2 anys Especialista 
 

X   

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un OCA 
 
A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de vigència de 
les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions periòdiques 
reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions l'OCA lliurarà un 
certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa adjudicatària guardarà una còpia de 
la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els 
documents originals amb la major brevetat possible. L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització 
de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant en tot moment el seu treball. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari  
 
Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa adjudicatària 
quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en el pla de 
manteniment de la instal·lació. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PVENU001C) 
 

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ  
VENTILACIÓ NATURAL  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a la 
instal·lació de ventilació natural. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-ISV. Instalaciones de Salubridad: Ventilación.  
Orden del 02/07/1975 
BOE del 05/07/1975, 12/07/1975 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen. 
 
En cas que es detectin anomalies a la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un 
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon estat de 
la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 

establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Ventilació 

 
Sistema natural\ Magatzem residus\ Obertura  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Obertura de ventilació habitatges 
Comprovació de l'absència d'obstruccions, de l'estat geomètric i de les fixacions al 
suport. 
1U= 1 obertura de ventilació 

* 2 anys Contractat 
 

    

Obertura de ventilació habitatges 
Neteja de la brutícia de l'obertura. 

* 1 any Contractat 
 

X   

 
Sistema natural\ Traster\ Obertura  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Obertura de ventilació habitatges 
Comprovació de l'absència d'obstruccions, de l'estat geomètric i de les fixacions al 
suport. 
1U= 1 obertura de ventilació 

* 2 anys Contractat 
 

    

Obertura de ventilació habitatges 
Neteja de la brutícia de l'obertura. 

* 1 any Contractat 
 

X   

 
Sistema natural\ Aparcament-garatge\ Obertura  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Obertura de ventilació aparcament 
Comprovació de l'absència d'obstruccions, de l'estat geomètric i de les fixacions al 
suport. 
1U= 1 obertura de ventilació 

* 2 anys Contractat 
 

    

Obertura de ventilació aparcament 
Neteja de la brutícia de l'obertura. 

* 1 any Contractat 
 

X   
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFOCU001C) 
 

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
INSTAL·LACIÓ DE PREVENCIÓ  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de prevenció d'incendis instal·lats a 
l'edifici. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
RIPCI. Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real decreto 1942/1993 del 05/11/1993 
BOE del 14/12/1993 
Corrección de errores (B.O.E., 07/05/94). 
 
Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
Real decreto 2267/2004 del 03/12/2004 
BOE del 17/12/2004 
 
NTE-IPP. Instalaciones de Protección: Pararrayos.  
Orden del 01/03/1973 
BOE del 10/03/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 

Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, i dels elements bàsics que la componen. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el funcionament 
de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Contra incendis 

 
Inst. de prevenció\ Parallamps  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Parallamps 
Comprovació de l'estat general de conservació, de l'aïllament i de la continuïtat de 
les connexions i repàs de la fixació dels ancoratges. 

* 1 any Contractat 
 

    

Parallamps 
Inspecció de la connexió a terra al pou de terres del parallamps. 

* 1 any Contractat 
 

    

Parallamps 
Neteja del cap de l'element de captació, si n'hi ha. 

* 1 any Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un OCA 
 
A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de vigència de 
les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions periòdiques 
reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions l'OCA lliurarà un 
certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa adjudicatària guardarà una còpia de 
la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els 
documents originals amb la major brevetat possible. L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització 
de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant en tot moment el seu treball. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFOCU002C) 
 

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ/DETECCIÓ  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació als 
elements que integren la instal·lació de protecció i de detecció d'incendis que hi ha a l'edifici. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios. Revisión 
del anejo I y de sus apéndices.  
Orden del 16/04/1998 
BOE del 28/04/1998 
 
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis..  
Llei 3/2010 del 18/02/2010 
DOGC del 10/03/2010 
 
RIPCI. Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real decreto 1942/1993 del 05/11/1993 
BOE del 14/12/1993 
Corrección de errores (B.O.E., 07/05/94). 
 
Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Real decreto 865/2003 del 04/07/2003 
BOE del 18/07/2003 
 
Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi..  
Decret 352/2004 del 27/07/2004 
DOGC del 29/07/2004 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
Real decreto 2267/2004 del 03/12/2004 
BOE del 17/12/2004 
 
NTE-IPF. Instalaciones de Protección: Contra el Fuego.  
Orden del 26/02/1974 
BOE del 02/03/1974, 09/03/1974 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el funcionament 
de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Contra incendis 

 
Inst. protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Sirena acústica 
Verificació del funcionament  de l'estat de la sirena  i de les seves connexions i 
ancoratges. 
1U = 1 sirena 

* 3 mesos Contractat 
 

X   

 
Inst. protecció/detecció\ Centraleta de control  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Central control  d'incendis 
Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., de l'estat de la centraleta, de 
les connexions elèctriques i del funcionament correcte. 
 
1U = 1 centraleta amb un màxim de 50 senyals entrada-sortida. 

* 3 mesos Contractat 
 

X   
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Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ésser realitzades 
per la mateixa empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En els casos en que, d'acord 
amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, l'empresa 
adjudicatària guardarà una còpia de laq documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i 
remitirà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
 
 
Identificació: Contra incendis 

 
Inst. protecció/detecció\ Centraleta de control  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Central control  d'incendis 
Comprovació integral verificant els components del sistema, en especial, els 
dispositius de posada en marxa automàtica i els d'actuació sobre els ventiladors, les 
comportes tallafoc, etc. A més s'ha de fer la neteja i el reglatge dels relés. També 
s'ha de fer una regulació de les tensions i de les intensitats, verificar els equips de 
transmissió i d'alarma i fer una prova amb cada font de subministrament elèctric. 
1U = 1 centraleta amb un màxim de 50 senyals entrada-sortida 
A realitzar per una empresa mantenidora autoritzada o per l'empresa adjudicatària si 
disposa de carnet. 

* 1 any Especialista 
 

X   

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un OCA 
 
A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de vigència de 
les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions periòdiques 
reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions l'OCA lliurarà un 
certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa adjudicatària guardarà una còpia de 
la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els 
documents originals amb la major brevetat possible. L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització 
de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant en tot moment el seu treball. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFOCU003C) 
 

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
INSTAL·LACIÓ D'EXTINCIÓ  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de protecció contra incendis, pel que fa 
als elements d'extinció instal·lats a l'edifici. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios. Revisión 
del anejo I y de sus apéndices.  
Orden del 16/04/1998 
BOE del 28/04/1998 
 
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis..  
Llei 3/2010 del 18/02/2010 
DOGC del 10/03/2010 
 
RIPCI. Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real decreto 1942/1993 del 05/11/1993 
BOE del 14/12/1993 
Corrección de errores (B.O.E., 07/05/94). 
 
Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.  
Resolució del 13/12/2000 
DOGC del 05/01/2001 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos 
a presión.  
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999 
BOE del 31/05/1999 
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..  
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008 
BOE del 05/02/2009 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 

BOE del 18/09/2002 
 
Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección y control 
y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas en los edificios 
(RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..  
Orden del 03/05/1999 
CEE del 11/05/1999 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
Real decreto 2267/2004 del 03/12/2004 
BOE del 17/12/2004 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre 
recipientes a presión simples.  
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991 
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004 
 
NTE-IPF. Instalaciones de Protección: Contra el Fuego.  
Orden del 26/02/1974 
BOE del 02/03/1974, 09/03/1974 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, i dels elements bàsics que la componen. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el funcionament 
de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
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Identificació: Contra incendis 

 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalen t 
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Extintor manual  de pols seca 
Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de 
càrrega (pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques. 

* 3 mesos Contractat 
 

X   

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser realitzades 
per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells casos en què, 
d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes 
inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
 
 
Identificació: Contra incendis 

 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalen t 
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Extintor manual  de pols seca 
Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa. 
A realitzar per una empresa especialista acreditada oficialment. Cada extintor es pot 
retimbrar fins a un màxim de tres cops. Després cal substituir-lo. 

* 5 anys Especialista 
 

X   

Extintor manual  de pols seca 
Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i 
recarregar-lo, si cal. 
A realitzar per una empresa acreditada a través d'un contracte de manteniment. 

* 1 any Especialista 
 

X   

Extintor manual  de pols seca 
Inspecció periòdica de nivell C, segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que 
consistirà, com a mínim, en una inspecció de nivell B a més d'una prova de pressió 
hidrostàtica, en les condicions i pressions iguals a les de la primera prova, o la 
indicada en l'etiquetat de l'apartat 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o 
qualsevol prova especial substitutiva d'aquesta que hagi estat expressament 
indicada pel fabricant en les seves instruccions o prèviament autoritzada per l'òrgan 
competent de la comunitat autònoma corresponent a l'emplaçament de l'equip o 
instal·lació. 
Aquesta inspecció es farà exclusivament en els equips de categoria III ó IV que 
contenen fluids del grup 2, segons la classificació establerta en el Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo. 

* 5 anys Especialista 
 

X X 

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un OCA 
 
A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de vigència de 
les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions periòdiques 
reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions l'OCA lliurarà un 
certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa adjudicatària guardarà una còpia de 
la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els 
documents originals amb la major brevetat possible. L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització 
de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant en tot moment el seu treball. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PTRAU001C) 
 

INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT 
ASCENSOR ELECTROMECÀNIC  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a la 
instal·lació d'ascensors electromecànics. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
ITC.MIE.AEM 1. Normas de seguridad para construcción e instalación de ascensores electromecánicos. 
Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria ITC.MIE.AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a Ascensores Electromecánicos.  
Orden del 23/09/1987 
BOE del 06/10/1987 
Corrección de errores (B.O.E., 12/05/88). Derogado por el Real Decreto 1314/1997 excepto para los preceptos de 
dicha ITC a los que remiten los artículos del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención que siguen 
vigentes. 
 
Orden de 31 de Marzo de 1981 por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y 
se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos.  
Orden 1981/08761 del 31/03/1981 
BOE del 20/04/1981 
 
Aclariment de diversos articles del Reglament d'Aparells Elevadors (BOE, 26/07/66).  
Ordre del 23/12/1981 
DOGC del 03/02/1982 
 
Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.  
Resolución del 03/04/1997 
BOE del 23/04/1997 
Corrección de errores (B.O.E., 23/5/97). 
 
Actualización de la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la ITC.MIE.AEM 1 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Ascensores Electromecànicos.  
Resolución del 24/07/1996 
BOE del 14/08/1996 
 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC.MIE.AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a Ascensores Electromecánicos.  
Resolución del 27/04/1992 
BOE del 15/05/1992 
 
Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria ITC.MIE.AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a Ascensores Electromecánicos.  
Orden del 12/09/1991 
BOE del 17/09/1991 
Corrección de errores (B.O.E., 12/10/91). Derogado por el Real Decreto 1314/1997 excepto para los preceptos de 
dicha ITC a los que remiten los artículos del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención que siguen 
vigentes. 

 
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre el marcatge 
d'ascensors .  
Ordre del 31/05/99 
DOGC del 11/06/99 
Correcció d'errades (D.O.G.C. 05/08/1999). 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las comunidades europeas 84/528/CE, sobre Aparatos 
Elevadores y su manejo mecánico.  
Real decreto 474/1988 del 30/03/1988 
BOE del 20/05/1988 
 
Aplicació per les Entitats d'Inspecció i Control de Condicions Tècniques de Seguretat i Inspecció periòdica als 
aparells elevadors.  
Resolució del 22/06/87 
DOGC del 20/07/87 
 
ITC.MIE.AEM 1. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos.  
Orden del 23/09/1987 
BOE del 06/10/1987 
 
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.  
Orden del 23/05/1977 
BOE del 14/06/1977 
Corrección de errores (B.O.E., 18/07/77). 
 
Modificación de los artículos 10, 40, 54, 55 56 y 86 del Reglamento de Aparatos Elevadores.  
Orden del 20/07/1976 
BOE del 10/08/1976 
 
Reglamento de Aparatos Elevadores. Texto revisado.  
Orden del 30/06/1966 
BOE del 26/07/1966 
Vigente en la parte no regulada por el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias. Corrección de errores (B.O.E., 20/09/66). 
 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.  
Real decreto 2291/1985 del 08/11/1985 
BOE del 11/12/1985 
Derogado por el Real Decreto 1314/1997 excepto para los artículos 10,11,12,13,14,15,19 y 23. 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB. SUA- Seguridad de untilización y accesibilidad". Real Decreto 173/2010, 
de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  
Real decreto 173/2010 del 19/03/2010 
BOE del 11/03/2010 
 
Actualización de la tabla de normas UNE y de sus equivalentes ISO, CEI y CINELEC de la orden del 23/09/1987 
que modifica la ITC.MIE.AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Ascensores 
Electromecánicos.  
Orden del 11/10/1988 
BOE del 21/10/1988 
 
Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Ascensores.  
Directiva europea 95/16/CE del 29/06/1995 
CEE del 07/09/1995 
 
Modificación del Capítulo I del Título II del Reglamento de Aparatos Elevadores.  
Orden del 16/11/1981 
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BOE del 25/11/1981 
 
Modificación de los artículos 78, 80 y 102 del Reglamento de Aparatos Elevadores.  
Orden del 07/04/1981 
BOE del 21/04/1981 
 
Modificación del artículo 91 del Reglamento de Aparatos Elevadores.  
Orden del 07/03/1981 
BOE del 14/03/1981 
 
Modificación del artículo 22 del Reglamento de Aparatos Elevadores.  
Orden del 25/10/1975 
BOE del 12/11/1975 
 
Modificación de los artículos 123, 124, 125 y 127 del Reglamento de Aparatos Elevadores.  
Orden del 20/11/1973 
BOE del 28/11/1973 
 
Aplicació de les Condicions Tècniques als Aparells Elevadors amb autorització de posada en marxa segons els 
Reglaments anteriors al 30/06/1966.  
Ordre del 09/04/84 
DOGC del 30/05/84 
 
Modificació dels terminis fixats per la Ordre de 30 de Desembre de 1986, referent a la col·locació de portes a les 
cabines dels ascensors instal·lats a Catalunya.  
Ordre del 11/01/1990 
DOGC del 07/02/1990 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE sobre Ascensores.  
Real decreto 1314/1997 del 01/08/1997 
BOE del 30/09/1997 
Corrección de errores (B.O.E., 28/07/98). 
 
Modificació de l'Ordre del 30/12/86 (DOGC 19/1/87) sobre l'aplicació del Reglament de Aparells d'Elevació i de 
Manutenció dels mateixos.  
Ordre del 14/05/1987 
DOGC del 15/06/1987 
 
Ampliació dels terminis per a l'aplicació de les Condicions Tècniques als ascensors instal·lats a Catalunya.  
Ordre del 30/12/1986 
DOGC del 04/02/1987 
 
Complements de les Condicions Tècniques a complir els Aparells Elevadors.  
Ordre del 30/11/84 
DOGC del 12/12/84 
 
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero.  
Real decreto 57/2005 del 21/01/2005 
BOE del 04/02/2005 
 
ITC.MIE.AEM 4. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de aparatos de elevación y manutención 
referente a Grúas móviles autopropulsadas.  
Real decreto 837/2003 del 27/06/2003 
BOE del 17/07/2003 
 
Actualización de la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la ITC.MIE.AEM 1 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Ascensores Electromecánicos.  
Resolución del 25/07/1991 
BOE del 11/09/1991 
 

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Directiva 2006/42/CEce del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y 
por la que se modofica la Directiva 95/16/CE (refundición).  
Directiva europea 2006/42/CE del 17/05/2006 
DOCE del 09/06/2006 
 
NTE-ITA. Instalaciones de Transporte: Ascensores.  
Orden del 21/03/1973 
BOE del 31/03/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un 
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre. 
 
 
Identificació: Ascensor 

 
Ascensors\ Electromecànic  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt instal·lació transport 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per 
millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 5 anys Tècnic 
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon estat de 
la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Ascensor 

 
Ascensors\ Electromecànic\ Portes\ D'acer inoxidabl e 
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Porta d'ascensor d'acer inoxidable 
Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra i dels 
mecanismes. 
Cas de detectar-se deficiències, es comunicarà la necessitat de dur a terme les 
operacions correctores corresponents. 

* 1 any Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser realitzades 
per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells casos en què, 
d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes 
inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
 
 
Identificació: Ascensor 

 
Ascensors\ Electromecànic  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Ascensor elèctric, ús habitatges 
Revisió de conservació de l'ascensor per contracte de manteniment. 
A realitzar per una empresa autoritzada. 1U = 1 planta servida. 

* 1 mes Especialista 
 

X   

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un OCA 
 
A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de vigència de 
les revisions, una Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions periòdiques 
reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions l'OCA lliurarà un 
certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa adjudicatària guardarà una còpia de 
la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els 
documents originals amb la major brevetat possible. L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització 
de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant en tot moment el seu treball. 
 
 

Identificació: Ascensor 
 
Ascensors\ Electromecànic  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Ascensor elèctric, ús habitatges 
Inspecció periòdica de l'ascensor per una OCA (Organisme de Control Autoritzat). 
Edifici residencial 
1Ut = 1 ascensor 

* 4 anys OCA 
 

X X 

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari  
 
Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa adjudicatària 
quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en el pla de 
manteniment de la instal·lació. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment () 
 

INSTAL.LACIÓ D'AUDIOVISUALS 
PORTER ELECTRÒNIC  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació a la 
instal.lació de porter electrònic per accedir a un edifici, tant si el sistema és exclusivament d'audio com si és de 
video. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable.  
Decreto 1306/1974 del 02/05/1974 
BOE del 15/05/1974 
 
Condiciones y normas relativas a la instalación y explotación de sistemas para la distribución de señal de 
televisión por circuito cerrado.  
Orden del 13/03/1970 
BOE del 08/04/1970 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-IAV. Instalaciones Audiovisuales: Vídeo.  
Orden del 28/07/1977 
BOE del 03/09/1977, 10/09/1977 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 

tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un 
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon estat de 
la instal.lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execucuó dels treballs es respectaran les 
prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en 
especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment, es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Audiovisual 

 
Comunicació\ Porter electrònic  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Equip d'alimentació 
Inspecció de l'estat de conservació i comprovació de la tensió, les connexions i el 
funcionament. 

* 1 any Contractat 
 

    

Central de consergeria 
Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament i de les 
connexions. 

* 1 any Contractat 
 

    

 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Botonera general àudio 
Comprovar que el timbre, l'altaveu i el micròfon funcionen correctament. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Terminal d'usuari àudio 
Comprovar que cada timbre funciona correctament, i també l'altaveu, el micròfon, el 
pilot de cada timbre. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Pestell elèctric 
Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de 
conservació i verificar que les connexions i les fixacions són adients. 

* 2 anys Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari  
 
Durant l'ús diari de la instal.lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa adjudicatària 
quan es produeixi una anomalia de funcionament o de qualsevol altra incidència no prevista al pla de 
manteniment de la instal.lació. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PAUDU002C) 
 

INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS 
TELEFONIA  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren les instal·lacions de la canalització per a la xarxa 
telefònica des de l'escomesa de la Companyia fins a cada presa. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Norma tècnica de les infrastructures comunes de les telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i 
distribució de senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions 
terrestres i de satèl·lit.  
Decret 117/2000 del 20/03/2000 
DOGC del 20/01/2001 
Correcció d'errades (D.O.G.C., 23/05/2000). 
 
Norma tècnica de les infrastructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable.  
Decret 116/2000 del 20/03/2000 
DOGC del 27/03/2000 
Correcció d'errades (D.O.G.C., 19/04/2000 i 23/05/2000). 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.  
Orden CTE/1296/2003 del 14/05/2003 
BOE del 27/05/2003 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.  
Real decreto 401/2003 del 04/04/2003 
BOE del 14/05/2003 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.  
Real decreto ley 1/1998 del 27/02/1998 
BOE del 28/02/1998 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 

prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Orden por la que se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión 
en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios.  
Orden ITC/1077/2006 del 06/04/2006 
BOE del 13/04/2006 
 
NTE-IAT. Instalaciones Audiovisuales: Telefonía.  
Orden del 23/02/1977 
BOE del 03/03/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen. 
 
Si es detecten anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un dictamen 
per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser realitzades 
per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions coresponents. En aquells casos en què, 
d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes 
inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
 
 
Identificació: Audiovisual 

 
Telefonia  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 
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Instal·lació telefonia  
Es revisaran els següents elements i s'efectuaran les operacions indicades: 
 - armari d'enllaç/de base/de registre/centraleta 
     - cal comprovar les fixacions, les corrosions i l'absència d'humitat 
     - cal comprovar l'estat de les connexions i dels automatismes i el funcionament 
correcte 
 - canalització d'enllaç/distribució 
     - comprovació les fixacions 
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a les caixes 
 - línia 
     - verificació de l'estat dels conductors 
     - inspecció de l'estat de l'aïllament dels conductors 
 - caixa 
     - comprovació de les fixacions 
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a la caixa 
 - aparell de telèfon 
     - verificació de les connexions 
     - comprovació del funcionament correcte. 

* 2 anys Especialista 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari  
 
Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà la companyia quan es 
produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en el pla de manteniment de la 
instal·lació. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PAUDU003C) 
 

INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS 
ANTENES  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació dels sistemes col·lectius de captació, 
distribució i presa de senyals de TV i ràdio en freqüència modulada. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Norma tècnica de les infrastructures comunes de les telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i 
distribució de senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions 
terrestres i de satèl·lit.  
Decret 117/2000 del 20/03/2000 
DOGC del 20/01/2001 
Correcció d'errades (D.O.G.C., 23/05/2000). 
 
Norma tècnica de les infrastructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable.  
Decret 116/2000 del 20/03/2000 
DOGC del 27/03/2000 
Correcció d'errades (D.O.G.C., 19/04/2000 i 23/05/2000). 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.  
Orden CTE/1296/2003 del 14/05/2003 
BOE del 27/05/2003 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.  
Real decreto 401/2003 del 04/04/2003 
BOE del 14/05/2003 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.  
Real decreto ley 1/1998 del 27/02/1998 
BOE del 28/02/1998 
 
Normes d'instal·lació d'antenes col·lectives de televisió.  
Decret 366/1983 del 30/08/83 
DOGC del 09/09/83 
 
Normas para la instalación de antenas colectivas.  
Orden del 23/01/1967 
BOE del 02/03/1967 
 
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de la 
instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, 
de 5 de marzo.  

Orden ITC/1142 del 29/04/2010 
BOE del 05/05/2010 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Orden de modificación de la orden de 23 de enero de 1967, sobre normas para la utilización de antenas 
colectivas de radiodifusión en frecuencia modulada y televisión.  
Orden del 31/03/1982 
BOE del 10/04/1982, 11/02/2004, 11/02/2004, 11/02/2004 
 
Orden por la que se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión 
en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios.  
Orden ITC/1077/2006 del 06/04/2006 
BOE del 13/04/2006 
 
NTE-IAA. Instalaciones Audiovisuales: Antenas.  
Orden del 20/09/1973 
BOE del 29/09/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un 
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre. 
 
 
Identificació: Audiovisual 

 
Televisió\ Sistema receptor  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Conjunt instal·lació àudio  
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per 

* 5 anys Tècnic 
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millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon estat de 
la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Audiovisual 

 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Caixa de connexió TV 
Comprovar que el senyal que arriba és correcte. Comprovació de l'estat de 
connexions i fixacions. 

* 1 any Contractat 
 

    

Caixa de derivació TV 
Comprovació de l'estat de les connexions i de les fixacions. 

* 1 any Contractat 
 

    

Cablejat de distribució TV 
Comprovació de l'estat del tub protector i dels ancoratges. 

* 1 any Contractat 
 

    

Equip d'amplificació i distribució TV 
Comprovació del guany en senyal de l'amplificador, mesurant el senyal a l'entrada i a 
la sortida del mateix. 
Verificar les connexions, fixacions i el llum interior de l'armari si n'hi ha. 

* 1 any Contractat 
 

    

Equip d'amplificació i distribució TV 
Verificar que el llum de l'interior de l'armari de protecció funciona, i que les 
connexions i les fixacions de l'equip són correctes. 

* 1 any Contractat 
 

    

Equip de captació TV 
Verificació de l'estat de l'ancoratge, de la verticalitat, de l'estat del màstil 
(especialment la corrosió), del cablatge i de les connexions. 

* 1 any Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especi alista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser realitzades 
per la pròpia empresa adjudicatària  si disposa  de les autoritzacions corresponents. En aquells casos en què, 
d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l' operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes 
inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari  
 
Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà la companyia quan es 
produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en el pla de manteniment de la 
instal·lació. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment ( ) 
 

INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS 
INFRAESTRUCTURES COMUNS TELECOMUNICACIONS  
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren les infraestructures comunes de telecomunicacions de 
l'edifici des del registre d'enllaç. 
 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús i 
el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Norma tècnica de les infrastructures comunes de les telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i 
distribució de senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions 
terrestres i de satèl·lit.  
Decret 117/2000 del 20/03/2000 
DOGC del 20/01/2001 
Correcció d'errades (D.O.G.C., 23/05/2000). 
 
Norma tècnica de les infrastructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable.  
Decret 116/2000 del 20/03/2000 
DOGC del 27/03/2000 
Correcció d'errades (D.O.G.C., 19/04/2000 i 23/05/2000). 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.  
Orden CTE/1296/2003 del 14/05/2003 
BOE del 27/05/2003 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.  
Real decreto 401/2003 del 04/04/2003 
BOE del 14/05/2003 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.  
Real decreto ley 1/1998 del 27/02/1998 
BOE del 28/02/1998 
 
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de la 
instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, 
de 5 de marzo.  
Orden ITC/1142 del 29/04/2010 
BOE del 05/05/2010 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa a les 
prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Orden por la que se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión 

en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios.  
Orden ITC/1077/2006 del 06/04/2006 
BOE del 13/04/2006 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les 
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment preventiu 
objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la 
normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnic s 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals, un 
tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i 
conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un 
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa a djudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon estat de 
la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la 
que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà responsable de la 
gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Audiovisual 

 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITU  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Recinte RITU 
Es realitzaran les següents comprovacions : 
- Que la porta del recinte funciona correctament inclòs el pany de clau. 
- Que l'interior del recinte està net de pols i de brutícia. 
- Es comprovarà que el recinte estigui sec i ventilat.  
(Amidament Ut = unitat de recinte) En el cas que el recinte estigui sota la rasant del 
carrer s'haurà de controlar que el desguàs del recinte estigui en bones condicions. 

* 1 any Contractat 
 

    

Recinte RITU 
Es comprovarà el funcionament de l'enllumenat normal del recinte, de l'enllumenat 
d'emergència i que les preses de corrent estiguin en bones condicions. 
(Amidament 1 ut = 1 unitat de recinte) 

* 1 any Contractat 
 

    

 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Enlla ç\ Encastada  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Canalització enllaç encastat * 2 anys Contractat     
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S'efectuaran les següents comprovacions : 
- Que les fixacions estan correctes. 
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions 
 
(Amidament en metres lineals de canalització) 

 

 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Princ ipal\ Encastada  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Canalització principal encastat 
S'efectuaran les següents comprovacions : 
- Que les fixacions estan correctes. 
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions 
 
(Amidament en metres lineals de canalització) 

* 2 anys Contractat 
 

    

 
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Secun dària\ Encastada  
Descripció  V Periodicitat  Responsable  

(Categoria) 
O C 

Canalització secundària encastat 
S'efectuaran les següents comprovacions : 
- Que les fixacions estan correctes. 
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions 
 
(Amidament en metres lineals de canalització) 

* 2 anys Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari  
 
Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà la companyia quan es 
produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en el pla de manteniment de la 
instal·lació. 
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Manteniment substitutiu  
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Fitxes d’operacions substitutives  
 
 

En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment substitutiu controlat de l’edifici. Les fitxes 
s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides en cada un d’ells. 
 
En el llistat que s’adjunta, per a cada operació es determina:  
 

− el tipus d’operació (T): substitució (S). 
 

− el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U), 
organisme de control autoritzat - OCA (I). 

 
− la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden definir les 

subcategories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les definides dins del 
responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar assignades a personal intern o a 
empreses externes. Les subcategories d’aquest tipus de responsable són: Brigada (B), Encarregat 
(E), Operari (O), Conserge-encarregat entitat (C). 

 
− la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”. 

 
− l’existència de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”. 
 
− la data d’instal·lació. 

 
− la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies, setmanes o 

mesos. 
 

− el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla. 
 

− l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 
 

− la unitat d’amidament (UA). 
 

− el preu unitari de la operació (Preu). 
 

− el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha introduït 
amidament, el cost serà 0. 
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Calendari d’actuacions de manteniment 
substitutiu  

 
 

Aquest capítol conté el calendari del manteniment substitutiu previst per a cada any mes a mes, en què s’ha de 
realitzar en l’edifici. Les operacions s’agrupen per subsistemes i identificadors.  
 
Per a cada operació es senyala  el responsable de la seva execució, d’acord amb la següent relació:  
 
C: Contractat 
E: Especialista 
T: Tècnic 
U: Usuari 
I: Organisme de control autoritzat (OCA) 

 
A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat inferior a un 
mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes. 
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Any 2014 
 
No hi ha operacions planificades per aquest any 
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Any 2015 
 
No hi ha operacions planificades per aquest any 
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Any 2016 
 
No hi ha operacions planificades per aquest any 
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Any 2017 
 
No hi ha operacions planificades per aquest any 
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Any 2018 
 
No hi ha operacions planificades per aquest any 



LLIBRE DE L'EDIFICI  
Carrer Sant Joan Evangelista, 22 
08918 - Badalona (Barcelona) 
 

 
Alejandro Ferreras Rodríguez Pàgina 175 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendari pressupostari de manteniment 
substitutiu  

 
 

Aquest capítol conté el calendari pressupostari del manteniment substitutiu previst que s’ha de realitzar en l’edifici 
en un període fixat. Els  valors es distribueixen per anys i subsistemes. (Els preus de referència que s’inclouen a 
tots els anys del calendari pressupostari de manteniment substitutiu, han estat aplicats amb data de la versió del 
programa o en el seu cas, de l’actualització de la base de dades que s’hagi realitzat o del preus introduïts per 
l’usuari). Resta a criteri del tècnic que defineixi l’inventari de les operacions de manteniment substitutiu, incloure o 
no el benefici industrial, les despeses generals i l’IVA que li sigui d’aplicació. En tot cas, caldrà que sigui 
especificat. 
 
En primer lloc, apareixen relacionades les operacions obligatòries i l’import total per a cada any per a aquest tipus 
d’operació, i a continuació, la relació de les operacions recomanades també amb l’import total per a cada any per 
a les operacions recomanades. 
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OPERACIONS OBLIGATÒRIES  
 
TOTALS 
 
Subsistema 2014 

(Eur)  
2015 
(Eur)  

2016 
(Eur)  

2017 
(Eur)  

2018 
(Eur)  

2019 
(Eur)  

Total  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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OPERACIONS RECOMANADES  
 
TOTALS 
 
Subsistema 2014 

(Eur)  
2015 
(Eur)  

2016 
(Eur)  

2017 
(Eur)  

2018 
(Eur)  

2019 
(Eur)  

Total  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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RESUM PRESSUPOSTARI DE TOTES LES OPERACIONS  
 
A continuació es mostren els imports totals per a cada subsistema, incloent les operacions obligatòries i 
recomanades, i per tots els anys que engloba la durada total del pla.  
 
TOTALS 
 
Subsistema 2014 

(Eur)  
2015 
(Eur)  

2016 
(Eur)  

2017 
(Eur)  

2018 
(Eur)  

2019 
(Eur)  

Total  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Subsistema Total per subsistema  

 
Total pressupost de manteniment preventiu per tota la durada del pla  0,00 
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Previsió econòmica del manteniment corrector  
 
 

Aquest capítol conté el calendari de la previsió del cost del manteniment corrector per cada any del pla de 
manteniment, calculat mitjançant l’aplicació de percentatges sobre el cost del manteniment preventiu programat 
que s’ha de realitzar a l’edifici. Els imports es defineixen per subsistema i també s’indiquen els percentatges 
aplicats en cadascun (els preus de referència que s’inclouen en tots els anys del calendari pressupostari previst 
de manteniment corrector, han estat aplicats amb data de la versió del programa, o si fos el cas, de l’actualització 
de la base de dades que s’hagi realitzat o dels preus introduïts per l’usuari). Aquests preus no inclouen el benefici 
industrial, ni les despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació. 
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RESUM DE LA PREVISIÓ ECONÒMICA DEL MANTENIMIENT COR RECTOR 
 
TOTALS 
 
Subsistema (mostrant 5 anys dels 5 del pla) 2014  

(Eur)  
2015 
(Eur)  

2016 
(Eur)  

2017 
(Eur)  

2018 
(Eur)  

2019 
(Eur)  

Infraestructura  16,32 16,32 16,32 16,32 16,32  
Estructura  139,37 139,37 139,37 139,37 139,37  
Cobertes (Amidament incomplert)  201,33 201,33 201,33 201,33 201,33  
Façanes (Amidament incomplert)  497,17 497,17 497,17 497,17 497,17  
Tancaments i divisòries interiors  200,66 200,66 200,66 200,66 200,66  
Revestiments i paviments  531,39 531,39 531,39 531,39 531,39  
Instal·lació d'aigua  274,94 274,94 274,94 274,94 274,94  
Instal·lació elèctrica  95,69 95,69 95,69 95,69 95,69  
Instal·lació de gas-combustible  18,58 18,58 18,58 18,58 18,58  
Instal·lació de sanejament  22,45 22,45 22,45 22,45 22,45  
Instal·lació de calefacció  451,26 451,26 451,26 451,26 451,26  
Instal·lació de ventilació (Amidament incomplert)  2,85 2,85 2,85 2,85 2,85  
Protecció contra incendis (Amidament incomplert)  95,90 95,90 95,90 95,90 95,90  
Instal·lacions de transport  18,53 18,53 18,53 18,53 18,53  
Instal·lacions audiovisuals  14,17 14,17 14,17 14,17 14,17  
Total  2.580,61 2.580,61 2.580,61 2.580,61 2.580,61  

 
Subsistema Total pressupost de 

manteniment 
preventiu  

Percentatge de 
previsió  

Total previst per tota 
la durada del pla (5 

anys)  
Infraestructura 816,00 10,00 81,60 
Estructura 3.484,30 20,00 696,86 
Cobertes (Amidament incomplert) 5.033,25 20,00 1.006,65 
Façanes (Amidament incomplert) 12.429,36 20,00 2.485,87 
Tancaments i divisòries interiors 10.033,20 10,00 1.003,32 
Revestiments i paviments 26.569,40 10,00 2.656,94 
Instal·lació d'aigua 13.747,09 10,00 1.374,71 
Instal·lació elèctrica 4.784,67 10,00 478,47 
Instal·lació de gas-combustible 929,23 10,00 92,92 
Instal·lació de sanejament 1.122,50 10,00 112,25 
Instal·lació de calefacció 11.281,45 20,00 2.256,29 
Instal·lació de ventilació (Amidament incomplert) 142,60 10,00 14,26 
Protecció contra incendis (Amidament incomplert) 4. 794,80 10,00 479,48 
Instal·lacions de transport 926,67 10,00 92,67 
Instal·lacions audiovisuals 1.417,02 5,00 70,85 

 
Total previst del manteniment corrector per tota la  durada del pla 12.903,14 
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Documentació de l'activitat  
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Expedient de l'activitat  
 
 

Aquest capítol conté la documentació relativa a l’expedient de l’activitat que es desenvolupa a l’edifici 
(comunicació, llicències, etc.), així com aquells documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn l’expedient 
d’activitat, inclosos els controls realitzats durant la vida útil de l’edifici.  
 
Obligacions generals de les persones o empreses titulars de les activitats. 
 
− Les activitats han de ser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera que 

s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que fixa la legislació. 
 
− Les activitats i les instal·lacions que estan regulades amb la normativa vigent han de complir amb les 

obligacions generals fixades per aquestes si es desenvolupen i s’utilitzen, respectivament, d’acord amb la 
finalitat i l’ús que li siguin propis i si compleixen les següents condicions:  

a) Estar projectades, instal·lades, controlades i mantingudes d’acord amb la reglamentació i les 
instruccions del departament competent de la Generalitat, i, en defecte de reglamentació o instruccions 
específiques, quan s’ajusta a les normes tècniques de reconeixement general.  

b) Complir, si són preceptives, les condicions establertes per la autorització o la llicència, o les 
obligacions que deriven del règim de comunicació. 

 
− La persona o empresa titulars de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la present llei han de: 

a) Disposar de l’autorització, llicència o comunicació ambientals. 

b) Sotmetre l’activitat al control ambiental inicial, quan sigui preceptiu. 

c) Sotmetre l’autorització o llicència ambientals a la revisió periòdica establerta. 

d) Complir les obligacions de control periòdic i de subministrament d’informació establertes en 
l’autorització o la llicència ambientals. 

e) Comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència ambientals qualsevol modificació, 
substancial o no, que es proposi  portar a terme en l’activitat. 

f) Comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o llicència ambientals la transmissió de la titularitat. 

g) Informar immediatament a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o llicència ambientals de qualsevol 
incident o accident que pugui afectar al medi ambient o a les persones. 

h) Prestar l'assistència i la col·laboració necessàries a les persones que porten a terme les actuacions 
de control, vigilància i inspecció. 

i) Complir qualsevol altra obligació establertes en la normativa vigent. 
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Pla d'autoprotecció / Pla d'emergència  
 
 

El Pla d’autoprotecció és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un centre, 
establiment, espai, instal·lació o dependència, amb objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i 
els bens, i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència, a la zona sota responsabilitat del 
titular de l’activitat, garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema públic de protecció civil. El Pla 
d’autoprotecció aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i les mesures necessàries per a la 
prevenció i control de riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas 
d’emergència. 
 
Obligacions dels titulars de les activitats: 
− elaborar el Pla d’autoprotecció corresponent a l’activitat. 
− presentar el Pla d’autoprotecció a l’òrgan de l’Administració Pública competent per a atorgar la llicència o 

permís determinant per a l’explotació o inici de l’activitat. 
− desenvolupar les actuacions per a la implantació i el manteniment de la eficàcia del Pla d’autoprotecció 

segons la normativa vigent. 
− remetre el registre corresponent a les dades previstes dins de la normativa. 
− informar i formar al personal al seu servei en els continguts del Pla d’autoprotecció. 
− facilitar la informació necessària per possibilitar, en el seu cas, la integració del Pla d’autoprotecció en d’altres 

plans d’autoprotecció d’àmbit superior i en els plans de Protecció Civil. 
− informar a l’òrgan que atorga la llicència o permís determinants per a la explotació o inici de la activitat a 

propòsit de qualsevol modificació o canvi substancial en l’activitat o en les instal·lacions, en allò que afecti a 
l’autoprotecció. 

− col·laborar amb les autoritats competents de les Administracions Públiques, en el marc de les normes de 
protecció civil que li siguin d’aplicació. 

− informar amb l’antelació suficient als òrgans competents en matèria de protecció civil de les Administracions 
Públiques de la realització dels simulacres previstos en el Pla d’autoprotecció. 

− si la normativa així ho indica, el personal al servei de les activitats  tindrà la obligació de participar, en la 
mesura de les seves capacitats, en el Pla d’autoprotecció i assumir les funcions que li siguin assignades de 
l'esmentat pla. 
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ARXIU DE DOCUMENTS (AD) 
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L’Arxiu de documents està format per un arxivador de fulls amb la relació de tots documents, obligatoris i no 
obligatoris, numerats i ordenats que ha de contenir, seguint l’índex inicial. 
 
 
INSTRUCCIONS 
 
Els documents seran originals o còpies reconegudes per la persona que té al seu càrrec la custòdia del Llibre de 
l’edifici. 

En aquest apartat s’ha d’incloure tota la documentació relacionada en el capítol de Dades inicials del Quadern de 
registre, i signar la seva inclusió en aquest Arxiu de documents. 

Després del lliurament del Llibre de l’edifici, el responsable de mantenir-lo actualitzat, ha d’incorporar la 
documentació a mesura que es vagin produint els esdeveniments. 

Tota incorporació de documentació a l’Arxiu de documents ha d’estar signada pel Propietari de l’edifici, o per la 
persona que aquest delegui. La inclusió de la documentació hauria de fer-se dins el termini d’un mes després 
d’haver-la obtingut. 

 
En general, l’arxiu contindrà: 

− Documents que complementin dades que hagin de figurar en el Quadern de registre i que, per la seva 
complexitat, és millor que es detallin independentment: llicències, certificats, escriptures, documents 
acreditatius de les garanties atorgades, pòlisses d’assegurances que afectin la globalitat de l’edifici o les 
seves parts comunes, etc. 

− Cèdules de declaració de règims jurídics especials, de protecció o d’altres tipus, si s’escau. 

− Documents on constin les càrregues reals existents en l’edifici, si s’escau (drets de pas, mancomunitat de 
patis, etc). 

− Documents acreditatius del ajuts i beneficis atorgats a l’edifici. 

− Documents que justifiquin la realització d’operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de caràcter 
obligatori. 

Altra documentació que, tot i no essent obligatòria, es consideri que es necessari adjuntar dins del Llibre de 
l’edifici. 
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Registre de documents 
 
 

Dins d’aquest apartat s’adjunta un índex amb la relació de documents obligatoris que ha de contenir el llibre de 
l’edifici, segons la normativa vigent. 
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Altra documentació  
 
 

En aquest capítol del pla de manteniment s’adjuntaran tots aquells documents que sense formar-ne part, el tècnic 
consideri importants (plànols, fotografies, informació d’anteriors intervencions, etc.) tant en suport informàtic com 
sobre paper. 
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Número Data Tipus de document 

   
Descripció 

 
Ús 

 
Observacions 

 
 
 
Número Data Tipus de document 

   
Descripció 

 
Ús 

 
Observacions 

 
 
 
Número Data Tipus de document 

   
Descripció 

 
Ús 

 
Observacions 

 
 
 
Número Data Tipus de document 

   
Descripció 

 
Ús 

 
Observacions 
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Número Data Tipus de document 

   
Descripció 

 
Ús 

 
Observacions 
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