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1 RESUM 

És complex determinar les fases precises en que s�ha d�actuar en una edificació per evitar el seu 
deteriorament. La exposició constant als factors ambientals i l�ús habitual i reiterat que fan els usuaris 
de les edificacions, van provocant paulatinament que la seva vida útil vagi decreixent amb el pas del 
temps.  

Els edificis sanitaris es consideren molt importants, degut a que la població en fa ús constantment, i es 
fa necessari disposar d�un pla de manteniment dels edificis, a la fi de prolongar la seva vida útil, tenint 
plena consciència que la gran majoria d�accions de manteniment que es porten  terme en l�actualitat 
corresponen a accions correctives d�emergència, en comptes d�un manteniment preventiu planificat.  

Amb aquesta planificació, es podrà garantir i minimitzar el manteniment correctiu, i en conseqüència 
disminuir els costos d�explotació de les edificacions i procurar la seguretat dels usuaris.  

La execució del manteniment a temps, impedeix el desgast anticipat de les edificacions i els seus 
equips, i redueix els costos per execució de grans reparacions generals dels edificis, optimitzant 
considerablement els rendiments.  

1 SUMMARY 

It is complex to determine the precise steps to be performed in a building to prevent its deterioration. 
The constant exposure to environmental factors and the repeated and regular use made by its users are 
causing its gradual deterioration with time. 

Due to its constant use, sanitary buildings are considered to be very important. Therefore it is necessary 
to have a plan of maintenance in order to prolong its useful life considering that the vast majority of the 
maintenance actions being carried out nowadays relate to emergency corrective action instead of a 
planned preventive maintenance. 

With this plan, emergency corrective maintenance will be minimized and it would consequently reduce 
the operating costs as to ensure the safety of users. 

Executing maintenance on time would prevent early wear of buildings and its equipment. It would also 
reduce reparation�s costs improving yields considerably. 
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3 GLOSSARI 

ACS � Aigua Calenta Sanitària 

ACUT � Atenció Continuada d�Urgències Territorial 

CAP � Centre d�Atenció Primària 

CL � Consultori Local 

CTE � Codi Tècnic de l�Edificació 

CUAP � Centre d�Urgències d�Atenció Primària 

EAP  - Equip d�Atenció Primària 

GMAO � Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador 

GTCC � Gerència Territorial Catalunya Central 

ICAM � Institut Català d�Avaluacions Mèdiques 

ICS � Institut Català de la Salut 

OT � Ordres de treball 

PAC � Punt d�Atenció Continuada 

PADES � Programa d�Atenció Domiciliària i Equips de Suport 

PI � Punt d�Inspecció 

PN � Procediment Normatiu 

PP � Procediment Preventiu 

RBT � Reglament de Baixa Tensió 

RITE � Reglament d�Instal·lacions Tèrmiques d�Edificis 

SDPI � Servei de Diagnòstic per la Imatge 

UACC � Unitat d�Atenció a la Cronicitat i Complexitat

UP � Unitat Productiva 
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4 ANTECEDENTS 

L�Institut Català de la Salut és l�empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya i presta 
atenció sanitària a gairebé sis milions d�usuaris de tot el territori. Actualment gestiona 8 hospitals i 287 
equips, que presten serveis en 334 centres d�atenció primària i 648 consultoris locals. 

Per tal de dur a terme la gestió dels diferents centres i la prestació dels serveis corresponents, el 
territori es divideix en 9 gerències territorials, les quals són: Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, 
Barcelona, Catalunya Central, Girona, Metropolitana Nord, Lleida, Metropolitana Sud i Terres de l�Ebre.

La Gerència Territorial de la Catalunya Central (GTCC), amb seu administrativa a Sant Fruitós de 
Bages, la formen tres Serveis d�Atenció Primària (SAP): Anoia, Bages-Berguedà-Solsonès (inclou el 
Moianès) i Osona. La GTCC disposa dels següents recursos estructurals i assistencials: 

Catalunya Central 
Recursos estructurals 32 equips d�atenció primària 
39 centres d�atenció primària 1 equip d�atenció primària penitenciari 

112 consultoris locals 
1 línia pediàtrica de gestió compartida amb el Consorci 
Hospitalari de Vic 

4 centres d�urgències d�atenció primària 
(CUAP) 

3 unitats d�atenció continuada i urgències de base territorial 
(ACUT) 

22 punts d�atenció continuada (PAC) 4 serveis d�atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) 
6 dispositius d�atenció urgent aïllats o de 
muntanya 

3 serveis de diagnòstic per la imatge 

4 centres d�atenció especialitzada 
1 unitat del Programa d�atenció domiciliària i equips de suport 
(PADES) 

Recursos assistencials 3 unitats de salut internacional 

Taula 1.Recursos estructurals i assistencials (Font: Memòria 2015 GTCC) 

El centre d�atenció primària, CAP Bages, forma part de la SAP Bages-Berguedà-Solsonès i compte 
amb una plantilla de més de 250 professionals i agrupa onze serveis que donen cobertura, no només a 
la ciutat de Manresa, sinó també a la resta de la comarca del Bages i de la Catalunya Central.  

L�institut Català de la Salut, gestiona els diferents centres, a través de contractes i licitacions públiques 
de serveis de manteniment d�edificis, instal·lacions i altres serveis necessaris, pel bon funcionament del 
edifici i les seves instal·lacions, i per la correcte prestació del servei.  

A continuació es mostren exemples de licitacions de serveis de l�any 2015, que apareixen a la pàgina 
web de la Generalitat de Catalunya de Contractació Pública: 

- Servei de manteniment dels aparells elevadors instal·lats als centres d'Atenció Primària de
l'Institut Català de la Salut (Expedient CSE/CC00/1100479474/15/PA)

- Servei de manteniment normatiu, preventiu i correctiu d�instal·lacions de climatització, calefacció
i ACS dels centres d�atenció primària de la GTCC (Expedient CSE/AP53/1100510496/15/PNSP)

- Servei de manteniment, tractament i prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions dels edificis
dels centres d'atenció primària de la GTCC de l' ICS (Expedient
CSE/AP53/1100511773/15/PNSP)

- Servei de manteniment de les mesures de protecció contra incendis per als centres d'atenció
primària de la GTCC (Expedient CSE/AP53/1100492257/15/PNSP)

4 BACKGROUNDS 

The Catalan Health Institute is the largest public health services in Catalonia and provides health care 
to nearly six million users across the country. It currently manages eight hospitals and 287 teams, 
providing services in 334 primary health care centers and 648 local doctor offices.

To carry out the management of the centers and its provision of services, the territory is divided into 
nine Regional Offices, which are: High Pyrenees and Aran, Tarragona, Barcelona, Central Catalonia, 
Girona, Northern Metropolitan, Lleida, Southern Metropolitan and Terres de l'Ebre.

The Central Catalonia Territorial Management (GTCC), whose headquarters are in Sant Fruitós de 
Bages, comprises three Primary Care Services (SAP): Anoia, Bages-Berguedà-Solsonès (including 
Moianès) and Osona. The GTCC has the following structural resources and assistance:

Catalunya Central
Structural resources 32 primary health care teams

39 primary health care centers 1 health care team (for prisons) 
112 local doctor offices 1 pediatric team shared with �Consorci Hospitalitari� of Vic

4 primary health care emergency rooms (CUAP)
3 units of continuous assistance and emergency of territorial 

base (ACUT)
22 continuous assistance centers (PAC) 4 sexual health and reproduction assistance services(ASSIR)
6 isolated or mountain urgent assistance 

presence 
3 image diagnosis assistance

4 specialized assistance centers
1 unit of Home assistance program and support teams 

(PADES)
Aid Resources 3 units of international health care

Table 1. Structural and Aid Resources (Source: Memòria 2015 GTCC)

The primary health care centre, CAP Bages, is part of SAP Bages-Berguedà-Solsonès and has a staff 
of over 250 professionals and brings together eleven services that cover, not only the city of Manresa 
but also other towns and villages in Bages and central Catalonia. 

The Catalan Institute of Health manages the centers, through contracts and public tenders for building 
maintenance services, facilities and installations as well as other services necessary, for the proper 
functioning of the building and its facilities and a proper service. 

Below, some examples of services tenders in 2015, displayed on the website of the Government of 
Catalonia Public Procurement: 

� Maintenance of lifts installed on Primary Health care centers (CSE 
File/CC00/1100479474/15/PA) 

� Regulatory, preventive and corrective maintenance of air conditioning, heating and ACS facilities
in Primary Health care centers in the GTCC (CSE File/AP53/1100510496/15/PNSP)

� Maintenance, treatment and prevention of Legionella's disease in Primary Health care centers in
the GTCC of the ICS (CSE File/AP53/1100511773/15/PNSP)

� Maintenance of the fire protection measures for Primary Health care centers of the GTCC (CSE
File/AP53/1100492257/15/PNSP)
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5 JUSTIFICACIÓ 

La Gerència Territorial de la Catalunya Central, gestiona un gran nombre de centres, fet que provoca 
que no es disposi de la suficient informació dels centres, pel que fa a les característiques constructives i 
instal·lacions que formen part de l�edifici. Per aquest motiu, es convenient realitzar un estudi inicial in 
situ per tal de disposar d�aquesta informació, i en conseqüència, poder adaptar un pla de manteniment 
a cada edifici, segons el tipus de construcció i les diferents instal·lacions que disposa.  

En els plecs de prescripcions tècniques que es presenten a concursos públics, les activitats que es 
defineixen segons les diferents categories d�edifici i instal·lacions, en alguns casos provoquen 
confusions, per la poca claredat en les descripcions de les tasques a realitzar o en la dels propis 
equips. Per aquest motiu es creu adient, realitzar una nova classificació en les categories 
de manteniment, que incloguin les diferents instal·lacions i equips que pugui existir en el centre, 
tenint en compte els recursos humans i materials, i en conseqüència definir les activitats ha 
realitzar, la periodicitat, i el responsable. 

Les empreses externes adjudicades, responsables de dur a terme el manteniment durant un període 
determinat, proposen un pla de manteniment, amb les mateixes activitats que es descriuen en el plec 
de prescripcions tècniques, fins i tot ampliades, per tal de millorar la oferta. Pel que fa el control de les 
diferents activitats a realitzar i les incidències sorgides durant el període del servei, l�empresa licitadora 
utilitza el seu propi programa informàtic per la gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO), 
donant accés al departament d�infraestructures de la gerència de l�ICS corresponent, per poder realitzar 
consultes de l�estat de les incidències correctives, però en cap moment de les activitats preventives i 
normatives que s�estan duent a terme.   

Aquestes deficiències en el control i incertesa de si s�estan realitzant les diferents activitats proposades, 
fa que es decideixi portar a terme el pla de manteniment, a través d�un GMAO, el propietari del 
qual, sigui el propi ICS, on s�introdueixi el inventari del centre i el qual permeti treballar 
conjuntament, el departament d�infraestructures del ICS i les empreses adjudicades. Les 
avantatges que hi haurà en aquest treball conjunt, no només serà el control de les activitats, sinó 
que l�empresa mantenidora, actualitzarà el inventari en cas de substituir o modificar qualsevol 
element del edifici o instal·lació, i quan finalitzi el contracte, les dades quedaran en propietat de l�ICS. 

Les empreses externes, en la proposta que realitzen per tal de participar en el concurs, proposen un 
nombre d�hores de dedicació a cada centre, i no es porta el control per verificar el seu compliment. Per 
aquest motiu, a banda de la gestió a traves d�un GMAO, també es portarà un control horari dels 
operaris que realitzen les activitats al centre, per tal de verificar que aquests compleixen en les hores 
definides en la proposta que presenten a concurs, i en cas d�incompliment, poder penalitzar-la.  

Durant el transcurs del contracte de manteniment o un cop finalitzat no s�avalua el servei prestat i l�estat 
de les instal·lacions, per aquest motiu s�establiran uns indicadors d�avaluació per la gestió del 
manteniment, per tal de garantir la vida útil de l�edifici, disposar de les dades i documentació 
corresponent, verificar el compliment de les obligacions, estudiar els consums energètics, etc. 

El CAP Bages, presta servei les 24 hores els 365 dies a l�any, i com a conseqüència, té un elevat 
consum elèctric. Per aquest motiu es portarà a terme un estudi energètic a través de l�aplicació Dexcell 
and SIE, i es proposaran millores d�estalvi energètic.  

5  JUSTIFICATION 

The Central Catalonia Territorial Management administers a large number of centers, which 
causes there is not enough information available regarding the buildings' construction features and 
facilities. This is why it is advisable to carry out a study in situ to get such information and, therefore, be 
able to adapt a maintenance plan for each building according to the type of construction and the 
different facilities installed. 

Activities, which are defined according to the different building categories and facilities in the technical 
specifications documents presented at public tenders, may cause confusion for the little clarity of tasks 
descriptions or their own equipments. Hence, it is believed to carry out a new classification of the 
maintenance categories, which will include the different facilities and equipments a centre may have, 
considering the human resources and materials and as a consequence, defining the activities to carry 
out, their periodicity and responsible.  

Awarded external companies which are responsible for carrying out the maintenance for a certain 
period of time, propose a maintenance plan with the same activities described in the technical 
specifications documents. Sometimes the characteristics of these plans are even amplified so as to 
improve the offer. The tendering company uses its own computer program (GMAO) to control 
different activities to be carried out and possible incidences that may occur during the period of 
service. It also gives access to the corresponding infrastructure department of ICS in order to consult 
only the status of corrective incidences but never the preventive activities and regulations that are being 
carried out.  

These deficiencies in control and uncertainty whether the different activities proposed are being carried 
out or not, caused the appearance of a new maintenance plan based on the centre's inventory 
executed through a GMAO, (and whose owner is also ICS) which allows the infrastructure department 
of ICS and the awarded companies to work together. This new maintenance plan's benefits will not 
only be the control of all activities but also the fact that the company will update the inventory in case 
any element of the building needs to be changed or modified, and once the agreement terminates, 
the data will be property of ICS.  

The external companies, when entering public tenders, propose a number of hours to dedicate to each 
centre and there is no control to verify its compliance. For this reason, a part from the 
management through a GMAO, the amount of time dedicated to each centre will be controlled 
to verify the compliance of proposals. In the event of default, external companies can be penalized.  

In the course of the maintenance contract or upon completion of the service, neither the state 
of facilities nor the service itself is evaluated. Therefore, evaluation indicators will be established for 
the maintenance management to ensure the building's life, have the data and documentation, verify 
the compliance with obligations, study energy consumption, etc.  

CAP Bages provides a 24-hour service, 365 days a year and, as a result, has a high 
power consumption. For this reason, a study about electrical energy consumption will be carried out 
through Dexcell and SIE applications, and ideas for energy saving will be suggested. 
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6 OBJECTE 

L�objecte d'aquest document és definir el Pla de Manteniment de l'edifici, les seves instal·lacions i 
l'entorn del centre d�Atenció Primària Bages de Manresa de la Gerència Territorial Catalunya Central de 
l'Institut Català de la Salut, i a la vegada assegurar el compliment de les normatives vigents sobre 
l�edifici i instal·lacions. Amb l�elaboració d�aquest pla es pretén aconseguir l'òptim estat de conservació 
del edifici, l'entorn, les seves instal·lacions, i l'equipament que conté, i en conseqüència allargar la vida 
útil de l�edifici i instal·lacions. 

En el següent estudi, i per entendre l�estructura organitzava de l�empresa i el seu model de treball és 
tractaran els següents punts: 

� Definició de l�organització de l�ICS i la seva estructura a la Gerència Territorial de la Catalunya
Central

- Definició dels objectius del manteniment

Per dur a terme el pla de manteniment del CAP Bages es tractaran els següents punts: 

- Descripció de les dades generals del edifici, dels subsistemes constructius i instal·lacions, 
Característiques tècniques, a través d�un inventari realitzat en visites in situ amb l�ajuda de 

taules associades, de tots aquells elements i instal·lacions a considerar en la realització del pla 

de manteniment, ja sigui per recomanacions tècniques o normativa aplicable. Aquest apartat es 

complementarà amb documentació gràfica i un petit reportatge fotogràfic.

- Definició de la normativa aplicable al CAP Bages.

- Definició dels diferents tipus de manteniment que es portaran a terme.

- Definició de les activitats a realitzar en cada subsistema constructiu i instal·lació, segons 

recomanacions tècniques i normativa aplicable, i descripció dels recursos materials i humans 

necessaris per la realització de les diferents tasques.

- Planificació de les activitats, normatives i preventives.

- Seguiment i control, a través d�un software informàtic de la gestió del manteniment assistit per 
ordinador, en concret, Rosmiman, en el qual tindran accés totes aquelles empreses i personal 
que intervingui en el manteniment, i on constarà el inventari del centre.

- Realització d�un procediment per la gestió del manteniment correctiu, normatiu i preventiu del 
centre.

- Definició dels indicadors d�avaluació, per tal d�obtenir millores, segons els resultats obtinguts.

- Pressupost del cost del manteniment

- Realització d�un estudi energètic del consum elèctric al CAP Bages, a través de l�aplicació 

Dexcell i SIE, per tal d�obtenir unes conclusions i proposar unes millores en el subministres 

elèctrics, per tal de reduir els costos.

- Càlcul de la reducció del cost en la substitució de lluminàries fluorescents per lluminàries de 

tecnologia LED. Inversió i recuperació que suposa la substitució de lluminàries. 

6  OBJECT 

The aim of this document is to define the Maintenance Plan of the building, its facilities and 
the surroundings of the Bages Primary Health care center in Manresa of the Central Catalonia 
Territorial Management of the Catalan Health Institut, as well as to ensure the compliance of the 
regulations on builduings and facilities. This Plan seeks to achieve the optimum condition of 
the building, the surroundings, facilities and its equipment. Thus, it seeks to extend the life of 
the building and its facilities.

In the following study, and in order to understand the structure of the company and its working model, 
the points below will be explained: 

� Definition of the iCS organization and structure in Central Catalonia Territorial 
Management

� Definition of the objectives of maintenance 

To carry out the maintenance plan of CAP Bages the following points will be discussed:

� Description of the general data of building, of the constructive subsystems and installations 

Technical characteristics,  through an inventory realised in visits in situ with the help of tables 

associated�Of all those elements and installations to consider in the realisation of the plan of 
maintenance, for either technical recommendations or regulations. This section will be 

complemented with graphic documentation and a small reportatge photographic.

� Definition of the rules applicable to the CAP Bages.

� Definition of the different types of maintenance to be carried out.

� Definition of the activities carried out in each sub-construction and installation according to 

applicable regulations and technical recommendations. Also the description of the material and 

human resources necessary to carry out the various tasks.

� Planning regulative and preventive activities.

� Monitoring and controlling through computer software (Rosmiman), which will have access all 
companies and staff involved in the maintenance and will contain the centre's inventory.

� Realisation procedures for the management of corrective, preventive and regulatory 

maintenance of the centre.

� Definition of the assessment indicators, in order to obtain improvements, according to the 

results.

� Estimate the cost of maintenance.

� Completion of a study on electrical energy consumption CAP Bages, through the application SIE 

and Dexcell, in order to obtain conclusions and propose improvements in the electrical supply 
to reduce costs.

� Calculation of the reduction of the cost in the replacement of fluorescent lights for lights of 
technology LED. Investment and recovery that supposes the replacement of lights. 
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7 L�INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT 

Amb una plantilla que supera els 38.000 professionals, l�Institut Català de la Salut és l�empresa pública 
de serveis de salut més gran de Catalunya i presta atenció sanitària a gairebé sis milions d�usuaris de 
tot el territori. Actualment gestiona vuit hospitals (Vall d�Hebron, Bellvitge, Germans Trias, Arnau de 
Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona, Verge de la Cinta de Tortosa i 
Viladecans) i 287 equips d�atenció primària, tres dels quals a través d�un consorci amb l'Hospital Clínic 
de Barcelona i un quart amb un altre consorci amb l�Ajuntament de Castelldefels. 

Com a entitat de referència dins el sistema públic de salut, l�objectiu de l�ICS és contribuir a la millora 
de la salut i de la qualitat de vida de les persones a través de la prestació d�uns serveis sanitaris 
innovadors i excel·lents, que abasten tant la promoció de la salut com la prevenció i el tractament de 
les malalties, des de les més prevalent fins a les més complexes. 

A més de l�activitat assistencial, l�ICS desenvolupa una gran activitat científica a través dels set instituts 
de recerca integrats als centres hospitalaris i d�atenció primària. En el camp de la docència, l�ICS forma 
en els seus centres 2.300 especialistes de 51 especialitats diferents en ciències de la salut. També 
acull més de 4.500 alumnes de grau de medicina, infermeria, odontologia i altres ensenyaments. A 
banda d�això, porta a terme una intensa activitat en formació continuada per a tots els col·lectius 
professionals.  

Missió 

Donar una atenció d�excel·lència a la població, desenvolupar també la docència i la recerca en l�àmbit 
de la salut a Catalunya. 

Visió 

Ser l�organització de referència i líder en el sistema de salut català, tant en l�assistència com en la 
docència i la recerca. 

Valors 

El comportament de les persones que treballen a l'ICS s'ha de regir per uns valors compartits per tots, 
coherents amb la missió de l�empresa.  

Entre els valors ètics que han de guiar les actuacions de l�ICS destaquen el posicionament del ciutadà 
com a eix central del sistema sanitari, mentre que els professionals constitueixen l�eix central de 
l�organització; el compromís amb la sostenibilitat econòmica i social; la simplificació organitzativa; el 
diàleg i la transparència; l�atenció integral a les persones, i la integració activa, respectuosa i 
corresponsable en el sistema sanitari de Catalunya. 

Canvi Competència Compromís Confiança 
Cooperació Equitat Il·lusió Implicació 
Innovació Integritat Respecte Responsabilitat
Seguretat Sensibilitat Servei públic Sostenibilitat 

Taula 2.Valors ètics (Font: Memòria 2015 GTCC) 

7 CATALAN HEALTH INSTITUTE 

With a staff of over 38,000 professionals, the Catalan Health Institute is the public health service largest 
in Catalonia and provides health care to nearly six million users across the country. It currently manages 
eight hospitals (Vall d'Hebron, Bellvitge Trias, Arnau de Vilanova in Lleida, Tarragona Joan XXIII, Josep 
Trueta in Girona, Verge de la Cinta de Tortosa Viladecans) and 287 primary care teams, three of which 
through a partnership with the Hospital Clínic of Barcelona and a quarter with another partnership with 
the city of Castelldefels. 

As a benchmark within the public health system, the objective of the ICS is to contribute to improving 
the health and quality of life of people through the provision of innovative and excellent health services � 
lenses, covering both the promotion of health and the prevention and treatment of diseases, from the 
most complex to the most prevalent. 

In addition to medical care, ICS developed a scientific activity through the seven research institutes 
integrated into hospitals and primary care. In the field of teaching, as ICS in their centers 2,300 
specialists from 51 different specialties in health sciences. It also includes more than 4,500 
undergraduate students in medicine, nursing, dentistry and other teachings. In addition, conducted an 
intense and continuous training for all professional groups � col. 

Mission 

Give attention excel lance population, developing teaching and research in the field of health in 
Catalonia. 

Overview 

Reference was organizing and leading the Catalan health system, both in health and in education and 
research. 

Securities 

The behavior of the people working in the ICS should be guided by values shared by all, consistent with 
the mission of the company. 

Among the ethical values that should guide the actions of the ICS include the position of the citizen as 
the core of the health system, while the professionals are the backbone of the organization; commitment 
to economic and social sustainability; organizational simplification; dialogue and transparency; 
comprehensive care for people, and active integration, respectful and responsible in the healthcare 
system of Catalonia. 

change competence compromise trust
cooperation equity enthusiasm implication
innovation integrity respect responsibility
security sensibility Public assistance Sustainable

Table 2.Values (Source: Memòria 2015 GTCC)
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Organització estructural 

Figura 1.Organigrama estructural ICS (Font: Intranet ICS) 

Organització territorial 

Figura 2.Organigrama Gerències Territorials (Font: Intranet ICS) 

Figura 3.Distribució territorial ICS (Font: Intranet ICS) 

Structural organization 

Figure 1.Structural flow chart (Source: Intranet GTCC)

Territorial organization 

Figure 2.Territorial flow chart (Source: Intranet GTCC)

Figure 3. Territorial distribution of managements (Source: Intranet ICS)
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7.1 GERÈNCIA TERRITORIAL CATALUNYA CENTRAL 

L�àmbit sanitari de la Catalunya Central comprèn les comarques de l�Anoia, el Bages, el Berguedà, el 
Solsonès i Osona, de la província de Barcelona. També abasta territori de les altres tres províncies de 
Catalunya,amb quatre consultoris municipals a la província de Lleida, un equip d�atenció primària a la 
de Tarragona i un consultori municipal a la de Girona.

La Gerència Territorial Catalunya Central de l�Institut Català de la Salut, amb seu administrativa a Sant 
Fruitós de Bages, la formen tres serveis d�atenció primària: Anoia, Bages-Berguedà-Solsonès (inclou el 
Moianès) i Osona. 

Dóna assistència d�atenció primària a 404.245 habitants, és a dir, al 79% del total de la població. Els 
serveis assistencials en aquest territori es componen de 33 equips d�atenció primària, un dels quals 
penitenciari, que presten atenció sanitària a 163 municipis en 151 centres de salut (39 centres d�atenció 
primària i 112 consultoris locals), que treballen conjuntament amb 43 unitats de suport. 

L�ICS a la Catalunya Central té formalitzades aliances 
estratègiques amb els quatre hospitals de referència 
del territori (Althaia, Consorci Sanitari de l�Anoia, 
Hospital Sant Bernabé i Consorci Sanitari de Vic) 
mitjançant convenis marc de col·laboració. L�objectiu 
és establir un marc estable de relació entre totes les 
institucions que afavoreixi les iniciatives de millora 
conjunta dels serveis sanitaris a la població de 
referència, les quals s�incorporen en protocols de 
cooperació on queden definides les actuacions 
conjuntes per a la realització d�activitats de prestació 
de serveis. 

SAP BAGES-BERGUEDÀ-
SOLSONÈS 

SAP OSONA SAP ANOIA

Població 193.922 habitants Població 119.974habitants Població 92.251 habitants 
Superfície 3.556,21 km2 Superfície 1.430,87 km2 Superfície 1.240,96 km2

Municipis 72 Municipis 49 Municipis 42 
15 equips d�atenció primària (EAP) 9 equips d�atenció primària (EAP) 8 equips d�atenció primària (EAP)
22 centres d�atenció primària (CAP) 9 centres d�atenció primària (CAP) 8 centres d�atenció primària (CAP) 
43 consultoris locals 36 consultoris locals 33 consultoris locals 

Taula 3.Organització recursos estructural GTCC (Font: Memòria 2015 GTCC) 

Organització estructural 

Figura 5.Organigrama direccions GTCC (Font: Intranet GTCC) 

7.1 CENTRAL CATALONIA TERRITORIAL MANAGEMENT 

The health care sector in Central Catalonia includes the regions of Anoia, Bages, Berguedà, Osona and 
Solsonès, in the province of Barcelona. It also covers other three provinces of Catalonia, four municipal 
offices in the province of Lleida, a primary health care team in Tarragona and the municipal office in 
Girona.

Central Catalonia Territorial Management of the Catalan Institute of Health, whose administrative 
headquarters are in Sant Fruitós de Bages, comprises three primary health care services: Anoia, 
Bages-Berguedà Solsonès (including Moianès) and Osona.

It assists primary care to 404,245 inhabitants, which is the 79% of the total population. Healthcare 
services in this territory compromises 33 primary health care teams (one of them is penitentiary) 
provides sanitary assistance in 163 towns and 151 healthcare centers (39 of primary health care and 
112 doctor offices) that work together with 43 support units. 

ICS Central Catalonia has formalized partnerships 
with the four reference hospitals of the territory 
(Althaia, Health Consortium of Anoia, Sant Bernabé 
Hospital and Health Consortium of Vic) through 
agreements in the framework of co-operation. The 
aim is to establish a stable framework between all the 
institutions that promotes initiatives to improve health 
services to the population of reference, which are 
incorporated into cooperation protocols which are 
defined actions for the implementation of activities to 
provide services.

SAP BAGES-BERGUEDÀ-
SOLSONÈS 

SAP OSONA SAP ANOIA

Population 193.922 nhabitants Population 119.974nhabitants Population 92.251 nhabitants
Surface 3.556,21 km2 Surface 1.430,87 km2 Surface 1.240,96 km2

Towns 72 Towns 49 Towns 42 
15 primary healthcare teams (EAP) 9 primary healthcare teams (EAP) 8 primary healthcare teams (EAP)
22 primary healthcare centers (CAP) 9primary healthcare centers CAP) 8 primary healthcare centers(CAP)
43 local offices 36 local offices 33 local offices

Table 3. Organization of structural resources (Source: Memòria 2015 GTCC)

Structural organization 

Figure 5. Directions Organization GTCC (Source: Intranet GTCC)

Figure 4.Territorial distribuition (Source: Memòria ICS 2015) Figura 4.Distribució territorial (Font: Memòria ICS 2015)
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FUNCIONS DEL DEPARTAMENT D�INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS 

Les principals funcions del departament de infraestructures i serveis generals són: 

- Assumir el comandament del personal adscrit al servei.

- Tenir actualitzat l'historial de les instal·lacions i els equips per al manteniment. 

- Elaboració de programes de manteniment. 

- Confeccionar els programes de seguretat d'equips en instal·lacions (juntament amb la Unitat 
Bàsica de Prevenció de Riscos) 

- Emetre informes sobre totes aquelles qüestions purament tècniques que li siguin sol·licitades o 
consideri necessari reflectir. 

- Participar en la confecció de projectes, avantprojectes i estudis de viabilitat d'aquelles obres i 
instal·lacions que siguin necessàries. 

- Assessorar en aquells dubtes que sorgeixin en les obres i reparacions que  s'efectuïn. 

- Elaboració d'estudis d'explotació d'instal·lacions que produeixin una disminució de costos, 
sense empitjorar les condicions de confort i millorant  el rendiment i utilitat de les mateixes. 

- Assessorar en l'adquisició de l'equipament comprovant les especificacions tècniques del mateix. 

- Control de funcionament de totes les instal·lacions i equips.  

- Controlar tot el relacionat amb la seguretat tècnica de l'edifici i el seu entorn, així com de les 
instal·lacions estructurals (juntament amb la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos). 

- Control d'oficina tècnica en actualització dels plànols relatius a distribució en planta i 
instal·lacions, a més de desenvolupar les estadístiques relatives a rendiments en instal·lacions i 
equips. 

- Promoure l'aplicació de nous mètodes i procediments de control, per dinamitzar el 
desenvolupament. 

- Promoure els programes de formació del personal.  

- Elaborar informes mensuals del manteniment preventiu i correctiu que ha tingut lloc.  

- Redactar una memòria anual sobre les activitats realitzades, per poder incloure a la memòria 
anual de la GTCC 

FUNCTIONS OF THE DEPARTMENT OF GENERAL SERVICES AND INFRASTRUCTURE 

The main functions of the Department of general services and infrastructure are: 

- To take command of the staff assigned to the service. 

- To keep facilities and maintenance equipment records updated.  

- Preparation of maintenance programs. 

- To make security programs installed on equipments and facilities (Together with the Basic Unit 
of Prevention of Risks). 

- To prepare reports on all those technical matters which are requested or are necessary to be 
reflected on.  

- To participate in the preparation of projects, feasibility studies and preliminary works and 
installation of those facilities if necessary. 

- To advise those doubts arising in the works and repairs that is carried out. 

- Preparation of studies on the operation of facilities that result in a reduction of costs, without 
worsening the conditions of comfort and improving their performance and utility. 

- To advise on the acquisition of the equipment checking the technical specifications of the same. 

- To control the operation of all facilities and equipment. 

- To handle what is all related to technical security of the building and its surroundings, as well as 
structural facilities (Together with the Basic Unit of Prevention of Risks). 

- To control office technical planning upgrades concerning plant layout and facilities, as well as 
develop statistics on facilities and equipment performances. 

- To promote the application of new methods and control procedures, to boost development. 

- To promote training programs for staff. 

- To prepare monthly reports informing that preventive and corrective maintenance has taken 
place. 

- To write an annual report on activities, for can include to the annual memory of the GTCC. 



Estudi del pla de manteniment del Centre d�Atenció Primària Bages (Manresa) del Institut Català de la Salut 14

8 OBJECTIUS DEL MANTENIMENT 

El concepte de manteniment es pot definir com, qualsevol activitat, com  comprovacions, mesures, 
substitucions, ajustos i reparacions necessàries per mantenir o reparar una unitat funcional de forma 
que aquesta pugui complir les seves funcions 

En el cas específic de materials estaríem parlant d�altres tres possibles definicions: 

- Totes aquelles accions dutes a terme per mantenir els materials en una condició 
adequada o els processos per aconseguir aquesta condició. Inclouen accions 
d�inspecció, comprovacions, classificació, reparació, etc. 

- Conjunt d�accions de provisió i reparació necessàries perquè un element continuï 
complint la seva funció. 

- Rutines recurrents necessàries per mantenir unes instal·lacions en les condicions 
adequades per a permetre el seu ús de forma eficient, tal com està designat. 

Per tant, la fi del manteniment de qualsevol edifici, o de les seves instal·lacions, consisteix a facilitar 
tècnicament el desenvolupament de les funcions pròpies d�una infraestructura d�aquesta categoria. 
D�altra banda, l�objectiu final, és aconseguir la total satisfacció del usuari del servei ofert.  

L�objectiu del manteniment consisteix a maximitzar la disponibilitat permanent de l�edifici, equips i 
instal·lacions amb la màxima fiabilitat possible i amb un cost raonable. El mal funcionament d�un equip 
o una instal·lació, es traduirà en molèsties i costos que repercutiran directament en el dia a dia dels 
usuaris. La planificació i organització del manteniment és un factor clau per assolir els objectius 
desitjats.  

En aquest marc descrit de planificació podem agrupar les funcions associades al manteniment integral 
d'un centre d'atenció primària a les següents: 

Tècniques 

- Organitzar el funcionament i control de les instal·lacions de l�edifici. 

- Assumir la responsabilitat tècnica del manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l�edifici, 
equips i instal·lacions. 

- Organitzar el manteniment preventiu, correctiu i normatiu de l�edifici, equips i instal·lacions. 

- Supervisar i controlar l�actuació de tècnics i empreses que realitzin un manteniment concertat de 
les diferents instal·lacions i equips. 

Seguretat 

- Responsabilitzar-se de la seguretat en l�edifici tenint cura del compliment de la legislació vigent 
en matèria de seguretat en el que afecta totes les instal·lacions, proposant l�adopció de les 
mesures necessàries.  

- Integrar-se en les comissions que formen part del seu camp d�actuació  

- Crear protocols d�emergència i evacuació, col·laborar en la mesura del possible en la redacció 
dels mateixos, arribant fins i tot a ser responsables de l�organització d�aquests protocols i la 
seva posterior posada en marxa. A més formar els usuaris del immoble dels comportaments en 
situacions de emergència, realitzar de manera periòdica, els corresponents simulacres. 

8 GOALS OF MAINTENANCE 

The concept of maintenance can be defined as, any activity such as checks, measurements, 
replacements, adjustments and repairs necessary to maintain or repair a functional unit so that it can 
fulfill its functions

In the specific case of materials would be talking about three possible definitions:

� Any actions taken to keep the materials in a suitable condition or processes to achieve this 
status. Actions include inspection, checking, sorting, repair, etc.

� Actions needed for provisioning and repairing an item to continue fulfilling its function.

� Recurring routines required to maintain certain facilities in appropriate conditions to allow its use 
efficiently.

Therefore, the aim of keeping any building or its installations is to facilitate the development of the 
technical functions of an infrastructure for this category. Moreover, the final objective is to achieve total 
satisfaction of the users of the service offered.

The aim is to maximize the maintenance of permanent availability of the building, equipment and 
facilities with the highest possible reliability and with a reasonable cost. The malfunctioning of any 
equipment or facility can result in inconveniences and costs that can affect the daily lives of users. The 
planning and organization of maintenance is a key factor to achieve the desired objectives.

In this planning context described, functions associated with the maintenance of a primary care centre 
can be grouped on the following techniques:

Techniques

� Organize and control the operation of the building facilities.

� Take responsibility for preventive, corrective and legislative technical maintenance of 
equipments and facilities.

� Organize preventive, corrective and regulatory building maintenance, equipment and facilities.

� Supervise and monitor the performance of technicians and companies that carry out 
maintenance of various installations and equipment.

Security

� Responsibility for security in the building taking care of compliance with current legislation on 
safety that affects all facilities, proposing the adoption of the necessary measures.

� Integrate into committees that are part of their field of action

� Create protocols and emergency evacuation, getting even to be responsible for the organization 
of these protocols and their subsequent implementation. In addition to training users how to 
react in emergency situations, as well as to conduct on a regular basis the corresponding drills.
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Administratives 

- Col·laborar i supervisar els projectes d�obres d�ampliació, reformes o noves instal·lacions que es
realitzin en el immoble, així com el control d�obres, a través de noves instal·lacions o obres de
tot tipus.

- Definir i concretar els criteris de gestió energètica i optimitzar la utilització dels recursos humans
i materials.

- Revisar els pressupostos corresponents a la realització d�obres, manteniment d�instal·lacions i
equips, avaluant la rendibilitat de les inversions des del punt de vista de l�eficiència funcional i
dels costos de manteniment.

- Informar als usuaris amb antelació dels possibles contratemps que poguessin ocasionar certes
revisions periòdiques d�instal·lacions vitals a l�edifici.

Finalment, podem definir el manteniment, com el conjunt de tècniques i sistemes que permeten 
preveure les fallades o avaries d�equips i instal·lacions, efectuar revisions i reparacions eficaces, 
establint alhora normes de funcionament d�equips, instal·lacions i edificis a treballadors i usuaris per 
garantir els objectius anteriorment descrits. 

IMPORTÀNCIA DEL MANTENIMENT 

Els edificis on s�ubiquen els centres d�atenció primària han d�estar en condicions òptimes per poder 
obtenir el màxim partit dels mateixos, procurant que las interrupcions siguin mínimes perquè 
l�usuari pugui rebre la millor atenció possible i el treballador pugui oferir el millor servei, i per el contrari 
gaudeixi d�unes instal·lacions en el lloc de treball segures, confortables, saludables i adequades a 
les tasques que desenvolupa. A més, haurà de complir amb les condicions establertes 
d�ergonomia, nivell d�il·luminació,etc d�acord amb la normativa actual de prevenció de Riscos Laborals 
en el lloc de treball, tasca que verifica la unitat bàsica de prevenció de riscos de la GTCC.      

El correcte estat d�aquest tipus de recursos, depèn principalment dels següents aspectes: 

- Adequat disseny d�instal·lacions i equips

- Bona execució d�obra i muntatge

- Eficient servei de manteniment

S�entén per servei de manteniment el conjunt de medis materials i humans que estan destinats a 
garantir en tot moment el correcte funcionament de l�edifici i de les instal·lacions.   

Per aquest motiu, el servei de manteniment de les instal·lacions en centres d�atenció primària (o en 
qualsevol altre lloc de treball ja sigui indústries, hospitals, centres d�ensenyament....) és vital per un 
òptim desenvolupament en les activitats econòmiques. 

IMPORTÀNCIA DES DEL PUNT DE VISTA DE LA GESTIÓ 

En l�aspecte de gestió econòmica de qualsevol sistema, en general només es comptabilitzen com a 
despeses de servei de manteniment, aquells que produeixen un cost, associats a un desemborsament 
econòmic i que són exclusivament els deguts al manteniment i conservació de les instal·lacions i 
edificis i a la reparació d�equips i mobiliari.  Però hi ha una sèrie de costos que s�originen i que 
generalment no es valores, com per exemple, els costos d�actualització d�equips, cost de parada, 
costos energètics,.... 

Management

� Assist and supervise construction projects of expansion, renovation or new installation � plants
that occur in the property, as well as control works through new facilities � facilities or works of all
kinds.

� Define and specify the criteria for energy management and optimize the use of human resources
and materials.

� Review the corresponding budgets to the realization of works, maintenance of facilities and
equipment, evaluate the return on investments from the point of view of the functional efficiency
and cost maintenance.

� Inform users in advance of possible mishaps that could be caused by certain periodic reviews of
the installations in the building.

Finally, we can define maintenance as a set of techniques and systems that allow us to predict failures 
or breakdowns of equipment and facilities carry out repairs and revisions while establishing rules to 
ensure the objectives described above.

IMPORTANCE OF MAINTENANCE

The buildings where primary health care centers are located must be in optimal conditions to get 
the most out of them, ensuring that the interruptions are minimal in order for the user to receive the 
best care possible and for the worker to offer the best service. In addition, it must comply with the 
conditions of ergonomics standards, lighting fixtures, etc in accordance with the current 
regulations for the prevention of occupational risks in the workplace, task which verifies the basic unit 
of risk prevention the GTCC.

The correct status of such resources depends on the following aspects:

� Adequate design of facilities and equipment

� Good work execution and assembly

� Efficient maintenance service

Maintenance is understood by all media and materials that humans are destined to always ensure the 
proper functioning of the building and facilities.

For this reason, for economical reasons it is vital to carry out the maintenance of facilities in primary 
health care centers (or any other job or industry, hospitals, schools ....).

IMPORTANCE FROM THE POINT OF VIEW OF THE MANAGEMENT

Only those that produce a cost associated with a financial outlay and are exclusively due to the 
servicing and maintenance of facilities and repair of equipments and furniture are usually recorded as 
expenses of maintenance. However, there are a number of costs that arise and are usually not valued, 
such as the cost of upgrading equipment, cost of shutdown, energy costs, etc. 
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Per tant la funció del servei de manteniment d�un edifici no consisteix sols en mantenir una 
sèrie d�instal·lacions en funcionament, sinó en conservar un cert nivell d�infraestructura tècnica que 
impedeixi l�envelliment prematur, tant de l�edifici, com de les instal·lacions. El fet de no portar un 
bon servei de manteniment, podria generar una descapitalització i un augment de costos, creant la 
necessitat de nous equips, infraestructures i inclús un edifici sencer.  

IMPORTÀNCIA DES DEL PUNT DE VISTA DEL TREBALLADOR 

L�usuari final de les instal·lacions serà la persona que ocupa el lloc de treball en l�edifici i l�usuari que 
rep l�assistència mèdica, per tant, el servei de manteniment tindrà que oferir les màximes garanties 
respecte de les instal·lacions en termes de seguretat, comoditat i procurant no interferir en les seves 
tasques, per tant ha d�intentar organitzar el manteniment entorn al seu horari de treball. D�aquesta 
manera l�usuari gaudirà de les instal·lacions de manera interrompuda, sempre que sigui possible.  

Thus, the function of maintenance of a building is not only to maintain a number of facilities in operation, 
but retain a certain level of technical infrastructure to prevent premature ageing, both of the building and 
facilities. Failure when keeping a good maintenance, it could generate increased costs and 
capitalization, creating the need for new equipment, infrastructure and even a whole building.

IMPORTANCE FROM THE POINT OF VIEW OF THE WORKER

The final user of the facilities will be the person who holds the job in the building and the users who 
receive medical attention. Therefore, maintenance service must guarantee safety, comfort and must not 
interfere in their work, so maintenance work must fit in their work schedule. This way the user will enjoy 
the facilities provided without any interruptions whenever is possible.
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9 PLA DE MANTENIMENT DEL CAP BAGES 

9.1 OBJECTIU 

És objecte d�aquest pla el definir un programa de manteniment preventiu, normatiu i correctiu, per tal de 
mantenir en bon ús i conservació el nivell de qualitat de les instal·lacions i subsistemes constructius, del 
CAP Bages de la Gerència Territorial de la Catalunya Central de l�Institut Català de la Salut. 

Alhora, és objecte d�aquest pla el garantir el compliment normatiu tant pel que fa a les inspeccions 
periòdiques obligatòries, com per les revisions normatives descrites als diferents reglaments i 
normatives. 

9.2 DEFINICIÓ DELS ÀMBITS D�ACTUACIÓ O SISTEMES 

Els subsistemes constructius i instal·lacions que es tindran en compte a l�hora d�elaborar el pla de 
manteniment de l�edifici s�organitzen en: 

SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS INSTAL·LACIONS
Fonamentació 
Estructura 
Cobertes 
Façanes 
Tancaments i divisòries interiors 
Acabats interiors 
Fusteria exterior 
Fusteria interior 
Altres elements constructius interiors 
Mobiliari interior 
Zona exterior 
Mobiliari exterior 
Jardineria

Instal·lació tèrmica 
Instal·lació de gas/GLP 
Instal·lació de gasoil 
Instal·lació elèctrica a alta/mitja tensió 
Instal·lació elèctrica a baixa tensió 
Aparells elevadors 
Instal·lació de protecció contra incendis 
Instal·lació de fontaneria 
Sanejament i aigües pluvials 
Instal·lació de vigilància i seguretat 
Instal·lació de veu i dades 

Taula 4.Àmbits d�actuació 

Existeixen nivells inferiors, que corresponen als equips inclosos en cada categoria. La classificació 
complerta dels equips d�actuació es pot consultar en l�Annex A. 

En aquesta classificació, es tenen en compte aquells punts, equips o instal·lacions, que per normativa o 
prevenció precisen d�un manteniment. Aquesta classificació es revisarà anualment, per estudiar les 
incidències o avaries que puguin anar sorgint, i valorar si es convenient afegir un nou equip en aquesta 
classificació, per tal de reduir les avaries, costos de manteniment, i en conseqüència allargar la seva 
vida útil. 

9.3 CLASSES DE MANTENIMENT 

El pla de manteniment, és un conjunt estructurat de tasques que inclou les activitats, els procediments, 
els recursos i la duració necessària per executar el manteniment. 

Entenem el manteniment integral com aquell que abasta al manteniment preventiu, correctiu i normatiu, 
tots ells, aplicats sota una política comú. Cadascuna d�aquestes classes de manteniment presenta 
peculiaritats que la fa útil en una àrea específica. Aquestes classes de manteniment es distingeixen 
entre si pel tipus de control que exerceixen sobre l�estat de les màquines, els mitjans utilitzats en la 
realització del control, les instal·lacions sobre les que s�actua i el volum de mitjans desplegats. 

9 CAP BAGES MAINTENANCE PLAN 

9.1 OBJECTIVE 

The purpose of this plan is to define a program of preventive, corrective and regulatory maintenance, in 
order to maintain proper use and maintenance standard of the facilities and subsystem construction of 
CAP Bages Territorial Management of Catalonia Central of the Catalan Institute of Health.

At the same time, its objective is to ensure the regulatory compliance regarding the mandatory 
inspections, as described in various reviews regulatory rules and regulations. 

9.2 DEFINITION OF AREAS OF ACTION OR SYSTEMS 

Subsystems construction and facilities that will be taken into account when design the plan for 
maintenance of the building are organized: 

SUBSYSTEMS CONSTRUCTION FACILITIES
Foundations
Structure
Covers
Facades
Carpentry and interior dividers
Interior finishes
Wood floor 
Windows 
Other building elements inside
Furniture interior
Pool Area
Outdoor Furniture
Gardening

Thermal Installation
Installation of gas / LPG
Installation of diesel
Installation of wiring � high / medium voltage
Installation of low voltage wiring 
Lifts
Installation of fire protection
Installation of plumbing
Wastewater and storm water
Installation of surveillance and security
Installation of voice and data

Table 4. Policy areas 

There are lower levels which correspond to the equipment included in each category. The complete 
ranking of teams in action can be found in Appendix A.

This classification takes into account those items, equipment or facilities that require preventive or 
regulatory maintenance. This classification will be reviewed annually to study incidents or damages that 
may arise, to assess whether it is desirable to add a new team in this classification, in order to reduce 
breakdowns, maintenance costs, and consequently extend their useful life.

9.5 MAINTENANCE CLASSES 

The maintenance plan is a structured set of tasks that include the activities, procedures, resources and 
duration necessary to perform maintenance.

We understand that it covers maintenance as preventive maintenance, corrective and regulatory 
framework, all applied under a common policy. Each of these classes maintenance presents 
peculiarities that make it useful in a specific area. These classes are distinguished by the type of control 
exercised on the state of the machines, the means used in carrying out the control, the facilities on 
which we act and the volume of resources deployed.
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Un sistema òptim de manteniment ha de fer ús de les classes i grups de manteniment, classificant 
primer, i descobrint els avantatges que pot aportar al centre. 

A continuació, es mostra la classificació de les classes de manteniment: 

- Manteniment correctiu 

- Manteniment preventiu 

- Manteniment normatiu 

9.3.1 MANTENIMENT CORRECTIU 

Consisteix en reparar els equips i instal·lacions avariades i rectificar els deterioraments del edifici.  Es 
pot actuar de manera aleatòria, en general quan succeeix una avaria inesperada per causa d�una fatiga 
o un altre fenomen, o bé, programat, segons un programa subscrit pel manteniment preventiu. L�equip 
humà obra a instàncies de la càrrega de treball que li proporciona el manteniment preventiu. 

El manteniment correctiu s�efectua in situ o bé a taller, en aquest últim s�executen, normalment els 
treballs més sofisticats, que requereixen la utilització de material i eines més específiques.  

En els centres d�atenció primària, aquest tipus de manteniment sol representar casi la totalitat del 
temps empleat en manteniment de les instal·lacions. Això es degut, principalment a la falta de previsió 
per la realització de manteniment preventiu, que a llarg termini, estalviaria hores en manteniment 
correctiu i allargaria la vida útil dels equips. 

9.3.2 MANTENIMENT PREVENTIU 

La eliminació o la reducció d�avaries en els equips i instal·lacions s�aconsegueix per dues vies: eliminat 
la causa de l�avaria o anticipant-se al defecte o avaria a través del manteniment preventiu. 

La idea principal del manteniment preventiu es avançar-se en el temps a les avaries, i un dels índex 
que mesura l�eficàcia és la disminució de les mateixes. Existeix una altre funció d�aquest tipus de 
manteniment que consisteix en vetllar per l�estat de les màquines i les instal·lacions.  

Actua a través d�inspeccions, verificacions, revisions i petites revisions. A curt termini augmenta el 
número d�operacions de manteniment, transformant-les de súbdites i inesperades a programades, però 
a llarg termini redueix el nombre d�hores/operari de manteniment i els costos associats als nous 
recanvis i substitucions.  

Aquest tipus de manteniment interessa implementar-lo per augmentar els nivells de confort i qualitat de 
les instal·lacions de cara als usuaris i una reducció notable dels costos. 

9.3.3 MANTENIMENT NORMATIU 

Tècnicament, no difereix sensiblement del manteniment preventiu, i es durà a terme sobre les 
instal·lacions o elements que es troben subjectes mitjançant cicles preestablerts amb calendari 
planificat, al efecte d�actuar de conformitat amb a legislació vigent corresponent.  

La descripció detallada d�elements i operacions i tasques a realitzar en aquests manteniments, com la 
freqüència, qualificació dels operaris i el temps previst en cada intervenció, quedaran concentrades 
segons la legislació específica corresponent. 

Aquest tipus de manteniment principalment es portarà a terme per una organització de control autoritzat 
(OCA) o personal qualificat. 

Optimal system maintenance should make use of the classes and groups maintenance, classifying first, 
and discovering the benefits it can bring to the centre.

To continuation, shows the classification of the classes of maintenance: 

- Corrective maintenance

- Preventive maintenance

- Regulatory maintenance

 9.5.1 CORRECTIVE MAINTENANCE 

It consists of repairing damaged equipment and facilities and rectifies the deterioration of the building. It 
can act randomly, it usually happens when an unexpected failure happens because of fatigue or other 
phenomenon. However, it can also be programmed, according to a program signed by preventive 
maintenance. The team work at the request of the workload provides preventive maintenance.

The corrective maintenance is carried out in situ or workshop. If carried out at the workshops it is 
usually because the work is more sophisticated which require specific tools. 

In primary care, corrective maintenance alone represents almost all of the time spent in maintenance 
facilities. This is mainly due to the lack of foresight by carrying out preventive maintenance in the long 
run, saving hours of corrective maintenance and prolongs the life of the equipment.

 9.5.2 PREVENTIVE MAINTENANCE 

The elimination or reduction of faults in the equipment and facilities are achieved in two ways: by 
eliminating the cause of the failure or anticipating the defect or through preventive maintenance.

The main idea of preventive maintenance is ahead in time to breakdowns, and one of the indexes that 
measure the efficiency is decreasing them. Another feature of this type of maintenance is to ensure the 
status of machines and facilities.

It acts through inspections, verifications, reviews and small revisions. In the short term increases the 
number of maintenance operations, transforming the subject of a planned and unexpected, but in long 
term it reduces the number of hours / operator and maintenance costs associated with new spare parts 
and replacements.

This type of maintenance is interested in deploying to increase the levels of comfort and quality of 
facilities for users and a significant reduction in costs.

9.3.3 MAINTENANCE REGULATIONS 

Technically, it does not differ noticeably of the preventive maintenance, and will carry out on the 
installations or elements that find subjects by means of cycles pre established with calendar scheduled, 
to the effect to act in compliance with to corresponding valid legislation. 

The description detailed of elements and operations and tasks to realize in these maintenances, how 
the frequency, qualification of the personnel of maintenance and the time foreseen in each intervention, 
will remain concentrated as the corresponding specific legislation. 

This type of maintenance is mainly carried out by an organization authorized inspection (OCA) or�
personal qualified.
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9.4 DADES GENERALS DE L�EDIFICI 

9.4.1 SITUACIÓ 

CARRER Soler i March, 8 
POBLACIÓ 08240 Manresa 
COMARCA Bages 
PROVÍNCIA Barcelona 

Taula 5.Dades situació CAP Bages 

Imatge 1.Façana principal i mapa ubicació (Font: Arxiu personal i Google maps) 

9.4.2 DESCRIPCIÓ DE L�EDIFICIACIÓ 

INICI ACTIVITAT 1968
ANY CONSTRUCCIÓ 1968 
ANY REFORMA 2012 
USOS Sanitari 
PROPIETAT DEL TERRENY Departament de Salut 
PROPIETAT EDIFICACIÓ Departament de Salut 
TITULAR Gerència Territorial de la Catalunya Central 
REF. CADASTRAL IMMOBLE 2308301DG0220A0001KQ 
SUPERFÍCIE SOLAR 1.432,00m2

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 6.550,25 m2

Taula 6.Descripció edifici CAP Bages (Font: Arxiu GTCC) 

9.4.3 ANTECEDENTS 

L�edifici es va construir el 1968, i en el període del 2008 al 2012, es va realitzar una reforma i ampliació 
de l�edifici.  

L�ampliació va constar de dos nous volums adossats a l�edificació existent, un a cada extrem de l�edifici, 
i seguint la corba existent. L�ampliació va preveure també un nou volum d�accessos ubicat a la part 
central de l�edificació. 

Dels nous volums construïts, el volum central correspon al nou accés i nucli de comunicacions verticals, 
amb l�escala principal de l�edifici, i dos ascensors. El volum lateral adossat a façana oest, és 
exclusivament espai d�ampliació per la planta general del CAP, tant per consultes com per sales de 
treball. Al seu tester trobarem l�escala d�evacuació exterior. 

9.3 GENERAL BUILDING 

9.3.1 SITUATION 

ADRESS Soler i March, 8
TOWN 08240 Manresa
SHIRE Bages
PROVINCE Barcelona

Table 5.Location data 

Image 7. Main façade and map (Source: personal file and Google maps) 

9.3.2 DESCRIPTION OF THE BUILDING 

STARTING 1968
CONSTRUCTION YEAR 1968
REFORM YEAR 2012
USES Sanitary
GROUND OWNER Departament de Salut
BUILDING OWNER Departament de Salut
TITULAR Catalunya Central Territorial management
REFERENCE NUMBER 2308301DG0220A0001KQ
SOLAR SURFACE 1.432,00m2

CONSTRUCTION SURFACE 6.550,25 m2

Table 7.Description building (Source: Arxiu GTCC) 

9.3.3 ANTECEDENTS 

The building built the 1968, and in the period of the 2008 to the 2012, realized a reform and extension of 
the building.  

The extension featured of two new semi-detached volumes to the existent building, one to each extreme 
of the building, and following the existent curve. The extension foresaw also a new volume of accesses 
situated to the central part of the building. 

Of the new volumes built, the central volume corresponds to the new access and core of vertical 
communications, with the main scale of the building, and two elevators. The semi-detached lateral 
volume to façade west, is exclusively space of extension for the general plant of the CAP, so much for 
queries and for rooms of work. To his lateral will find the scale of external evacuation. 
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9.4.4 DESCRIPCIÓ DE L�ACTIVITAT 

L�activitat principal del CAP Bages en l�àmbit assistencial són els serveis d�atenció primària que presta 
l�Equip d�Atenció Primària (EAP) Manresa 2, a una població de 21.500 habitants. El CAP Bages també 
concentra les urgències nocturnes i les de cap de setmana i festius de l�atenció primària de Manresa i 
rodalies, a través del punt d�atenció continuada (PAC) instal·lat a la planta baixa de l�edifici. Això fa que 
l�equipament funcioni les 24 hores del dia.  

L�oferta de serveis assistencials es completa amb l�atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR, el 
serveis diagnòstic per la imatge (SDPI), l�atenció especialitzada de l�ICS i d�Althaia, l�atenció a malalts 
crònics (unitat d�atenció a la Cronicitats i Complexitat (UACC) � Programa d�atenció domiciliària i equips 
de suport (PADES)) i l�atenció al ciutadà de gestió i serveis.  

El CAP Bages també acull organismes com l�Equip Territorial de Salut Pública, l�Institut Català 
d�Avaluacions Mèdiques (ICAM), a més d�equips dedicats a la gestió interna i a la programació de la 
salut entre els mateixos professionals del sector, com ara la Unitat Bàsica de Prevenció (UBP) de la 
Gerència de l�ICS a la Catalunya Central.  

Figura 6.Unitats productives CAP Bages 

9.3.4 DESCRIPTION OF ACTIVITY 

The principal activity of CAP Bages in healthcare is the primary services provided by the Primary Care 
Team (EAP) 2 Manresa, a town of 21 500 inhabitants. The CAP also focuses Bages emergency night 
and weekends and holidays from primary Manresa and its surroundings, through the point of continuing 
care (PAC) taking place at the ground floor of the building. This makes the equipment work 24 hours a 
day. 

The supply of healthcare services is completed with attention to sexual and reproductive health 
(ASSIR), the diagnostic imaging services (SDPI), specialized care ICS and Althaia, care for the 
chronically illnesses (care unit at Cronicitats and Complexity (UACC) - home care programs and support 
teams (PADES)) and citizen services and management services.

The CAP also has Bages bodies such as the Regional Team of Public Health, the Catalan Institute of 
Medical Evaluations (ICAM), plus equipment dedicated to internal management and programming of 
health professionals between them, such as the Basic Unit of Prevention (UBP) of the Management of 
the ICS in Central Catalonia. 

Figure 6. Productive Units CAP Bages 
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9.4.5 ORGANITZACIÓ DE L�ESPAI 

L�organització per plantes dels diferents serveis que es presten dins l�edifici es fan de la següents 
manera:  

PLANTA 0 
Punt d�Atenció Continuada (PAC) Manresa 
Servei de diagnòstic per la imatge (SDPI) 

PLANTA 1 Equip d�Atenció Primària (EAP) Manresa 2 

PLANTA 2 Equip d�Atenció Primària (EAP) Manresa 2 

PLANTA 3 Atenció Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) 

PLANTA 4 
CAP II Bages 
Institut Català d�Avaluacions Mèdiques (ICAM) 

PLANTA 5 
Atenció a malalts crònics (UACC i PADES) 
Agència de Salut Pública 
Unitat Bàsica de Prevenció (UBP) 

Taula 7.Unitats productives per plantes 

Pel que fa a l�organització de les diferents plantes, aquest es realitza a través de les següents àrees: 

PLANTA 0 PLANTA 1
Àrea d�entrada  Àrea d�entrada 
Àrea PAC Manresa  Àrea de personal sanitari 
Àrea SDPI  Àrea de pediatria 
Àrea de personal sanitari  Àrea polivalent 
Estació transformadora  Àrea de medicina general 

 Àrea d�extraccions 
  

PLANTA 2 PLANTA 3
Àrea d�entrada  Àrea d�entrada 
Àrea de personal sanitari  Àrea de personal sanitari 
Àrea d�especialistes  Àrea d�educació sanitària 
Àrea d�odontologia  Àrea obstetrícia 
Àrea administrativa EAP  Àrea tractaments 

 Àrea Administrativa 
  

PLANTA 4 PLANTA 5
Àrea d�entrada  Àrea d�entrada 
Àrea de personal sanitari  Àrea de personal sanitari 
Àrea especialistes  Àrea administrativa 
ICAM  Àrea Agència de Salut Pública 
Esterilització  Àrea UBP 
Vestuaris  Àrea formació SAP 

 Àrea PADES 

Taula 8.Organització de l�espai segons àrees de plantes 

Les diferents zones incloses dins aquestes àrees s�adjunten en l�Annex A. En l�Annex D, es mostren els 
plànols de les diferents plantes on queden definides les diferents estances i zones que formen part de 
l�edifici.  

9.3.5 THE ORGANIZATION OF SPACE 

The organization plants of different services provided in the building are the following way:

FLOOR 0
Point of Attention Continued (PAC) Manresa 
Service of diagnostic for the image (SDPI)

FLOOR 1 Team of Primary Attention (EAP) Manresa 2 

FLOOR 2 Team of Primary Attention (EAP) Manresa 2 

FLOOR 3 Attention Sexual Health and Reproductive (ASSIR)

FLOOR 4
Specialists 
Catalan institute of Medical Evaluations (ICAM) 

FLOOR 5
Attention to ill chronic (UACC and PADES) 
Agency of Public Health 
Basic unit of Prevention (UBP) 

Table 7.Productive Units in plants 

Regarding the organization of different plants, they do this through the following areas: 

FLOOR 0 FLOOR 1
Area Entry  Area Entry 
Area PAC Manresa  Area Sanitary personnel 
Area SDPI  Area Pediatrics 
Area Sanitary personnel  Area Polyvalent 
Station transformation  Area General medicine 

 Area Extractions 
  

FLOOR 2 FLOOR 3
Area Entry  Area Entry 
Area Sanitary personnel  Area Sanitary personnel 
Area Specialists  Area Sanitary education 
Area Odontology  Area Obstetrics 
Administrative area  Area Treatments 

 Administrative area 
  

FLOOR 4 FLOOR 5
Area Entry  Area Entry 
Area Sanitary personnel  Area Sanitary personnel 
Area Specialists  Administrative area 
ICAM  Area Agency of Public Health 
Sterilization  Area UBP 
Wardrobes  Area formation 

 Area PADES 

Table 8. Space organization depending on ground and first floors

Different sections included in these areas can be found in Appendix A. Appendix D maps show the 
different rooms that are in the floors and areas that are part of the building.
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9.4.6 DESCRIPCIÓ SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS I INSTAL·LACIONS 

Per tal poder gestionar i realitzar el pla de manteniment, s�han de tenir en compte el tipus 
d�instal·lacions que es disposa i les seves característiques tècniques, es per aquest motiu que s�ha de 
realitzar un inventari inicial, el qual s�ha d�anar actualitzant segons les modificacions que hi puguin 
haver, ja sigui per obsolescència de l�equip, incompliment de normativa, desgast, etc. 

Per poder dur a terme aquesta tasca, s�han dissenyat unes taules, que facilitin la pressa de dades de 
tots els equips, facilitar la seva descripció, ubicació, etc.  Cada taula disposa d�uns camps segons 
l�equip o instal·lació a inventariar: 

T001 INSTAL·LACIONS GENERALS
TABLA RID ENTRADA
T001 1 QUANTITAT 
T001 2 MARCA 
T001 3 MODEL / TIPUS 
T001 4 POTÈNCIA (kW) 
T001 5 CAPACITAT (litres) 
T001 6 NÚMERO DE SÈRIE 

Taula 9.Taula associada 1, instal·lacions generals 

T002 APARELLS ELÈCTRICS
TABLA RID ENTRADA
T002 1 QUANTITAT 
T002 2 FABRICANT 
T002 3 MODEL / TIPUS 
T002 4 POTÈNCIA (kW, kVA)
T002 5 NÚM. REGISTRE 

Taula 10.Taula associada 2, aparells elèctrics 

T003 APARELLS ELEVADORS
TABLA RID ENTRADA
T003 1 FABRICANT 
T003 2 TIPUS MOTOR 
T003 3 N. PARADES 
T003 4 CÀRREGA MÀX. (kg)
T003 5 VELOCITAT (m/s) 
T003 6 N. RAE 

Taula 11.Taula associada 2, aparells elevadors 

T004 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
TABLA RID ENTRADA
T004 1 UNITATS 
T004 2 MARCA 
T004 3 CÀRREGA (kg) 
T004 4 AGENT EXTINTOR 
T004 5 DIÀMETRE (cm) 

Taula 12.Taula associada 4, protecció contra incendis 

9.3.6 DESCRIPTION SUBSYSTEM CONSTRUCTION AND INSTALLATION 
FACILITIES 

In order to manage and perform the maintenance plan, the types of facilities that are available and their 
technical characteristics should consider. It is for this reason that one must perform initial inventory, 
which must be updated according to changes that could have either obsolescence of equipment, failure 
to comply with regulations, wear, etc.

 To carry out this task, is designed tables, which facilitate faster data of all teams, and this facilitate its 
description, location, etc. Each one has a golf facility or equipment according to the installation: 

GENERAL FACILITIES
TABLA RID ENTRADA
T001 1 QUANTITY 
T001 2 BRAND 
T001 3 MODEL / TYPE 
T001 4 POWER (kW) 
T001 5 CAPACITY (liters) 
T001 6 NUMBER OF SERIES 

Table 9. Associated table 1, general facilities

T002 ELECTRICAL DEVICES 
TABLA RID ENTRADA
T002 1 QUANTITY 
T002 2 MANUFACTURING 
T002 3 MODEL / TYPE 
T002 4 POWER (kW) 
T002 5 NUMBER OF REGISTER 

Table 10. Associated table 2 Electronic devices 

T003 LIFTS 
TABLA RID ENTRADA
T003 1 MANUFACTURING 
T003 2 TYPE MOTOR 
T003 3 NUMBER OF UNEMPLOYED
T003 4 MAXIMUM LOAD (kg) 
T003 5 SPEED (m/s) 
T003 6 NUMBER RAE 

Table 11. Associated table 2, lift 

T004 FIRE PROTECTION 
TABLA RID ENTRADA
T004 1 UNITS 
T004 2 BRAND 
T004 3 LOAD(kg) 
T004 4 AGENT EXTINGUISHER
T004 5 DIAMETER (cm) 

Table 12. Associated table 4, fire protection
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Per poder realitzar una bona gestió del manteniment del centre, primerament s�ha de realitzar 
un inventari inicial a partir dels diferents àmbits o sistemes que disposa el centre i la taula 
associada assignada segons sistema.  

És per aquest motiu que s�han realitzat vàries visites in situ al CAP Bages, per tal de poder completar el 
inventari d�equips i instal·lacions, amb l�ajuda de les taules associades i els subsistemes constructius i 
instal·lacions definits (veure Annex A).   

Aquestes fitxes un cop finalitzades serviran per poder carregar el inventari a l�aplicació informàtica per 
la gestió del manteniment assistit per ordinador que s�utilitzi, en aquest cas, Rosmiman.  

En les visites in situ al centre, també s�han pres fotografies, per tal de poder completar la fitxa de la 
instal·lació i/o equip amb una imatge, i que aquesta sigui molt més entenedora.  

Aquest inventari i el model de fitxa d�un equip es troba en l�Annex A. 

9.4.7 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

En l�Annex D, s�adjunten plànols de distribució de plantes i instal·lacions procedents de l�as built de la 
reforma i ampliació de l�edifici.   

Tota la documentació disponible s�introduirà en el GMAO, per tal que qualsevol usuari o empresa amb 
accés pugui consultar i informar de la modificació realitzada, per tal de tenir tota la informació del centre 
actualitzada. 

9.5 NORMATIVA 

En l�Annex B, es descriu la normativa que és d�aplicació en l�edificació i instal·lacions que poden existir 
en un centre d�atenció primària.  

To make a good maintenance management of the centre, an initial inventory from different areas of 
systems has to be carried out from the different areas and systems the centre has and the associated 
grid assigned according to the system.

This is why they have made several visits in situ in CAP Bages, in order to complete the inventory of 
equipment and facilities with the help of the associated grids and subsystems construction and defined 
facilities (see Appendix A).

Once completed, these cards will be able to upload the inventory to the computer for maintenance 
management. The programmer used, in this case, is Rosmiman.

During on-site visits to the centre, photographs have to be taken in order to complete the installation 
sheet since it helps to understand the information. 

This inventory and the model profile an installation is at Apendix A. 

9.3.7 GRAPHIC DOCUMENTATION 

In the appendix D, attach plans of distribution of plants and pertinent installations of the as built of the 
reform and extensions of the building.

Available documentation will be uploaded to CMAO, in order for any user or company with access to 
consult the modification so as to have all the information center updates.

9.4 REGULATIONS 

Appendix B describes the legislation applied in the building and its facilities that can exist in a primary 
care centre.
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9.6 ACTIVITATS DE MANTENIMENT 

Les tasques de manteniment preventiu inclouen el conjunt d�operacions necessàries per assegurar el 
normal funcionament de les instal·lacions, amb el millor rendiment energètic possible, conservant 
permanentment la seguretat de les instal·lacions i subsistemes constructius. 

Les operacions a realitzar inclouen aquelles recomanades pels fabricants dels equips, o com a mínim, 
aquelles que es considerin adequades (normatives i preventives d�acord als equips d�actuació 
establerts), amb la finalitat d�aconseguir un bon funcionament i perllongar la vida útil dels equips i 
instal·lacions de cada centre.  

Aquestes activitats s�organitzen en procediments normatius o preventius (PN o PP), els quals estan 
formats per punts d�inspecció (PI) o tasques a realitzar. La relació d�activitats a realitzar als diferents 
subsistemes constructius i instal·lacions es troba en l�Annex A.  

Cada activitat de manteniment a realitzar indica les dades que a continuació es detallen: 

ABREVIACIÓ DESCRIPCIÓ ABREVIACIÓ
CODIO Codi de la instal·lació al qual pertany la revisió 
EQUIP_SUP Equip superior del qual penja la instal·lació o equip  
DESCRIPCION Descripció de la instal·lació o equip  
TIPUS TREBALL Manteniment normatiu o preventiu Segons taula 
CODI PR Codi del procediment PN:Procediment normatiu 

PP:Procediment preventiu 
DESC 
PROCEDIMENT 

Descripció del procediment  

FREQ Freqüència Segons taula 
CODI PI Codi del punt d�inspecció PI 
DESC PUNT 
INSPECCIÓ 

Descripció del punt d�inspecció  

Taula 13.Codi abreviació activitats de manteniment 

Els tipus de manteniment que existeixen són els següents 

ABREVIACIÓ TIPUS DE MANTENIMENT

MN Manteniment Normatiu 

MP Manteniment Preventiu 

MC Manteniment Correctiu 

Taula 14.Codi abreviació activitats de manteniment 

 9.6 MAINTENANCE ACTIVITIES 

The preventive maintenance include the set of operations required to ensure the normal operation of the 
facilities with the best possible energy efficiency, conserving the safety of installations and the building 
subsystems' facilities.

The operations performed include those recommended by the equipment manufacturer, or at least 
those considered appropriate (according to regulations and preventive action teams established), in 
order to achieve good performance and prolong the life of equipments and facilities installed in each 
centre.

These activities are organized in preventive or regulatory procedures (PN or PP), which consist of 
inspection points (PI) or tasks to carry out. These tasks are included in Appendix A.

Each maintenance activity to be carried out indicates the data detailed below:

ABBREVIATION DESCRIPTION ABBREVIATION
CODIO Code of installation from the revision
EQUIP_SUP Superior equipment 
DESCRIPCION Description
TIPUS TREBALL Regulatory or preventive maintenance According to grid
CODI PR Code of procedure PN: Regulatory procedure 

PP: Preventive procedure 
DESC 
PROCEDIMENT

Description of procedure

FREQ Frequency As table
CODI PI Code of inspection PI
DESC PUNT 
INSPECCIÓ

Description of inspection 

Table 13. Maintenance activity abbreviation code

The kinds of maintenance that exist are the following: 

ABBREVIATION MAINTENANCE TYPE

MN Regulatory maintenance

MP Preventive maintenance

MC Corrective maintenance

Table 14. Maintenance type abbreviation code
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Les freqüències existents en els diferents procediments són els següents: 

ABREVIACIÓ FREQÜÈNCIA

D Diària 

S Setmanal 

M Mensual 

TM Trimestral 

SM Semestral 

A Anual 

2A Biennal 

4A Cada 4 anys 

15A Cada 15 anys 

Taula 15.Codi abreviació freqüències activitats 

Anualment es revisaran totes aquelles incidències i avaries que puguin haver sorgit durant l�any, per tal 
de valorar si s�han de definir de nou les activitats de manteniment d�un equip, per tal de reduir avaries, 
costos de manteniment i en conseqüència allargar la seva vida útil.  

Totes aquelles activitats, la freqüència de les quals, és superior a 1 any, no s�han considerat alhora de 
realitzar la planificació.  

9.7 RECURSOS 

En la gestió del manteniment del centre, intervenen per una part el departament d�infraestructures de la 
GTCC, i per altre totes aquelles empreses que s�hagin contractat per dur a terme el manteniment, del 
subsistemes constructius com de les diferents instal·lacions que existeixen en el centre. Per tant tota 
revisió de manteniment que es planifiqui, se li assignarà un contractista, per tal de dur-la a terme.  

9.7.1 DEPARTAMENT D�INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DE L�ICS 

El departament d�infraestructures disposarà de personal, encarregat de gestionar el manteniment, i 
verificar que s�estan duent a terme tot el que s�hagi acordat amb el contractista. El departament està 
compost per les següents figures: 

- Enginyer tècnic o arquitecte tècnic 

- Tècnic de grau superior 

- Auxiliar administratiu 

9.7.2 CONTRACTISTES 

Totes aquelles empreses que col·laborin en el manteniment del centre haurà de disposar de: 

- Tècnic responsable 

- Personal d�ofici 

All existing frequencies in different procedures are as follows: 

ABBREVIATION FREQUENCY

D daily

S weekly

M monthly

TM Quarterly

SM Semiannual

A Annual

2A Every two years

4A Every four years

15A Every 15 years

Table 15. Frequency of activities abbreviation code

All incidents and breakdowns that may have arisen during the year will be review annually, to assess 
whether to redefine the activities of maintenance of equipment to reduce breakdowns, maintenance 
costs and consequently extend their useful life.  

The frequency of all these activities, which is greater than one year, is considered while making the 
planning.

 9.7 RESOURCES

In the maintenance management of the centre a part of the infrastructure department of the GTCC is 
involved. On the other had all other companies that have been contracted to carry out maintenance and 
construction of subsystems of different facilities in the centre. Therefore, any review of maintenance 
plan that will be assigned a contractor to carry it out.

9.7.1 ICS DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SERVICES

The Department of Infrastructure will have staff responsible for managing maintenance, and verify that 
they are carrying out everything that has been agreed with the contractor. The department consists of 
the following figures:

- Engines or technical architect

- Technical higher level

- Administrative Assistant

9.7.2 CONTRACTORS 

All those collaborating companies that take part in the maintenance centre must have:

- Technical manager

- Staff office
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Tècnic responsable 

Tècnic amb titulació superior o mitjana amb experiència acreditada en gestió d�edificis. Serà el 
interlocutor amb el responsable d�infraestructures de la GTCC. Responsable d�elaborar pressupostos 
(detallats, coherents, optimitzats i ajustats, i que no superen els preus de mercat) per els treballs i 
actuacions de manteniment correctiu que puguin aparèixer. Encarregat de coordinar els treballs i 
tasques a desenvolupar a l�edifici i comunicar qualsevol tipus d�incidència al responsable 
d�infraestructures de l�ICS. Haurà d�assegurar-se de la correcta realització del manteniment sobre les 
instal·lacions i equips i de la implantació del pla de manteniment preventiu.  

Personal d�ofici  

El personal d�ofici variarà en funció del tipus de manteniment adjudicat. A continuació s�especifica les 
característiques de l�empresa i personal responsable del manteniment, segons les diferents 
instal·lacions.  

Aparells elevadors 

El manteniment dels ascensor s�haurà de realitzar per una empresa conservadora habilitada, hi haurà 
de disposar, com a mínim d�un operari en plantilla amb la següent formació: 

- Títol de formació professional o d�un certificat de professionalitat inclòs en el catàleg nacional de 
qualificacions professionals, l�àmbit competencial del qual coincideixi amb les matèries objecte 
de la ITC EM1 �Ascensors� del Reglament d�aparells d�elevació i manutenció.  

Instal·lació de fontaneria 

Totes les operacions que es descriuen en el Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual 
s�estableixen els criteris higiènic sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi («BOE» 171, 
de 18-7-2003.), les ha de realitzar personal prou qualificat, amb totes les mesures de seguretat 
necessàries i avisant els usuaris per evitar possibles accidents.

Instal·lació de gas/GLP 

Els instal·ladors que realitzin operacions de posta en marxa, de manteniment i reparació d�aparells de 
gas conduits (aparells de tipus B i C) de més de 24,4 kW de potencia útil, d�acord amb lo indicat en 
l�apartat 5.3 de la ITC-ICG 08, hauran de: 

- Posseir acreditació del fabricant 

- Posseir de certificació d�una entitat acreditada per la certificació de persones, segons lo 
establert en el Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. 

Instal·lació de protecció contra incendis 

La instal·lació i manteniment d�aparells, equips, sistemes i els seus components utilitzats en la 
protecció contra incendis, s�haurà de realitzar per mantenidors autoritzats.  

L�empresa haurà de disposar en plantilla de personal adequat al seu nivell d�activitat, Haurà de comptar 
amb un tècnic titulat, responsable tècnic, que acrediti la seva preparació i idoneïtat per desenvolupar 
l�activitat corresponent.  

Technical manager

Technical or higher education with proven experience in building management. This person will be the 
partner responsible for the infrastructure of the GTCC. Also, he or she will be responsible for budgeting 
work actions (detailed, consistent, optimized and adjusted, and do not exceed market prices) and any 
corrective maintenance that may appear. The technical manager will be responsible for coordinating the 
work and tasks to develop the building and report any incident to the responsible infrastructure ICS. The 
responsible must ensure the correct implementation of maintenance on the facilities and equipment and 
hi implementation of the preventive maintenance plans.

Staff office

The office staff will vary depending on the type of maintenance awarded. Below, the characteristics of 
the company and personnel responsible for maintenance according to the different facilities are 
detailed.

Lifts

The maintenance of the lift must be made by qualified companies, will have at least one worker on staff 
with the following formation:

- Title of training professions or a professional certificate included in the catalog Nations 
qualifications, the remit of which matched the matters subject to the ITC EM1 "Elevators" 
Regulation of lifting and handling equipment.

Install plumbing fitting

All operations are described in Royal Decree 865/2003, of 4 July, laying down health and hygiene 
criteria for the prevention and control of Legionella's disease ( "BOE" 171 of 18-7-2003.), shall be 
conducted sufficiently qualified staff, with all the necessary security measures warning users to avoid 
accidents.

Gas /LPG installation

The installers who wish to set up operations, maintenance and repair of apparatus driven Gas 
(equipment type B and C) of more than 24.4 kW in accordance with specified in paragraph 5.3 of ITC-
ICG 08 must:

- Possess accreditation manufacturer

- Owning a certification according to the established in Royal Decree 2200/1995 of 28 December.

Fire protection installation

The installation and maintenance, equipments, systems and components used in fire protection, should 
be done by authorized maintainers.

The company must have adequate staffing on your activity level: a technical with accreditation, technical 
manager, who accredits their preparation and fitness to carry out the activity concerned.
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Instal·lació elèctrica de baixa tensió 

Les operacions de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió subjectes al RBTE, es duran a 
terme per una empresa instal·ladora autoritzada.  

Aquesta empresa haurà de disposar com a mínim d�un operari en plantilla amb: 

- Certificat de qualificació individual en baixa tensió de la categoria bàsica (IBTB) 

Instal·lació tèrmica 

Les operacions de manteniment de les instal·lacions subjectes al RITE, es realitzaran per empreses 
mantenidores habilitades. 

Aquesta empresa haurà de disposar, com a mínim d�un operari en plantilla amb: 

- Carnet professional d�instal·lacions tèrmiques d�edificis (Segons Reial Decret 1027/007, de 20 
de juliol, pel que s�aprova el Reglament d�Instal·lacions Tèrmiques en els edificis) 

- En funció del tipus d�instal·lació que reparin o mantinguin, haurà de disposar de personal amb 
certificat conforme a lo disposat en el Reial decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula 
la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la 
certificació dels professionals que els manipulen. 

Altres instal·lacions 

Per les famílies d�instal·lacions de sanejament i aigües pluvials, subsistemes constructius, instal·lació 
de megafonia, instal·lació de veu i dades i instal·lació de vigilància i seguretat, el personal encarregat 
d�escometre les tasques de manteniment, seran especialista en alguna de les classes, o be oficials 
polivalents i requeriran almenys titulació mitjana en formació  professional o carnet acreditatiu dels 
següents oficis: obra de paleta, serralleria, fusteria, pintura, electricitat, lampisteria. 

En el cas que l�empresa adjudicada no disposi de personal qualificat, podrà subcontractar, fent-se 
càrrec dels costos corresponents, i comunicant-ho al departament d�infraestructures de la GTCC. 

Installing low voltage wiring

The maintenance of low voltage facilities subjected to RBTE will be carried out by an authorized 
installation company.

This company must have at least one worker on staff to have a:

- Certificate in IQ low voltage basic category (IBTB)

Thermal installation

The maintenance of the facilities subjected to the RITE, are to be held by maintenance companies.

This company must have at least one worker on staff to:

- Own a professional installer card in thermal installation in buildings (According to Royal Decree 
1027/007 of 20 July, which approves the Regulation of Thermal Installations in buildings 
Facilities)

- Depending on the type of installation to be repaired or maintained, the company must have staff 
certified in accordance to provisions of Royal Decree 795/2010 of 16 June, which regulates the 
marketing and handling of fluorinated gases and equipment based on these, as well as the 
certification of professionals who manipulate.

Other facilities installation

Other installations may be carried out such as water and rainwater sanitation facilities, subsystems 
construction, installation of loudspeakers, installation of voice and data, installation of surveillance and 
security personnel. The responsible for undertaking maintenance of all of these other installations, must, 
be a specialist in one of the classes, either official versatile and require at least average degree 
professional training or student ID the following trades: masonry, locksmith, carpentry, painting and /or 
electrical.

In the case that the company awarded do not have of qualified personnel, will be able to subcontract, 
doing charge of the corresponding costs, and communicating it to the department of infrastructures of 
the GTCC. 
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9.7.3 RECURSOS MATERIALS 

A més de l'equip humà, l�empresa haurà de disposar de diversos mitjans tècnics per escometre de 
manera eficaç les labors de manteniment. Els principals són: 

- Furgoneta: necessària per portar material des del magatzem del proveïdor fins a l'edifici que 
gaudirà del servei de manteniment. Per norma general el material a transportar en la mateixa no 
excedirà d'unes dimensions i pesos continguts, per la qual cosa amb una furgoneta petita serà 
suficient. Per a ports majors, es llogarà un vehicle major 

- Equip PC + impressora: en l'equip informàtic es tindrà connexió a Internet per poder accedir a 
l�aplicació informàtica Rosmiman. Es dotarà d'impressora per poder imprimir qualsevol 
documentació que es requereixi en paper, ja sigui parts de treball,  esquemes, etc.  

- Terminal mòbil "Smartphone": serà la via de comunicació del responsable o gestor tècnic i 
l�oficial. Aquest tindrà accés a Internet i càmera fotogràfica.  

- Uniformes: a cada oficial se li dotarà d�uniformes, amb l'objectiu de donar imatge i presència al 
servei de  manteniment. Serà responsabilitat de l'oficial, cuidar-ho i mantenir-ho net.  

- EPI´s: l�empresa lliurarà tots els equips de protecció individual necessaris per escometre les 
tasques de manteniment.  

- Eina: l�empresa lliurarà un equip complet d'eines. Entre uns altres inclouran: banc de treball, 
perforadora, fresadora, llimadora, bufador, soldador, joc de claus, joc de tornavisos, etc. A més 
es dotarà d'equips de mesura tals com pinces amperimetria, termo higròmetre, etc.  

- Petit material: es farà lliurament de petit material fungible com draps, cargols, petit material de 
lampisteria, etc.  

Segons contracte amb les empreses externes, estan inclosos, els recursos materials necessari per dur 
a termes les tasques de manteniment normatiu i preventiu. 

9.7.3 RESOURCE MATERIALS 

In addition to the human team, the company will have to have of several technical means to carry out of 
effective way the tasks of maintenance. The main are: 

- Van: necessary to bring material from the warehouse of the supplier to the building's 
maintenance. In general the material to be transported shall not exceed dimensions and weights 
contents, so a small van will suffice. For major ports are major rents a car.

- Equipment PC + printer: the computer will have internet connection to access the program 
computer Rosmiman Bonus. It will provide a printer to print any required documentation in paper 
or working parts, diagrams, etc.

- Terminal "Mobile * Smartphone": is the communication channel for the manager or responsible 
technical official. This will have access to the internet and have a camera.

- Uniforms: to each official will endow him of uniform, with the aim to give image and presence to 
the service of maintenance. It will be responsibility of the official, take care it and keep it clean.

- EPI's: The Company will rid all the teams of necessary individual protection to carry out the tasks 
of maintenance.

- Tool: The Company will ride a complete kit of tools. Among others, it includes: workbench, 
boring, milling machine, sander, torch, welder, set of keys, screwdriver, etc. In addition it will 
provide measurement equipment such as ammeter clamp, etc.

- Small material: will award small consumables like cloths, various screws, small plumbing 
material, etc.

As agreement with the external companies, are included, the necessary material resources to carry to 
terms the tasks of normative and preventive maintenance.
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9.8 SEGUIMENT  I CONTROL DEL MANTENIMENT 

El conjunt de tasques a realitzar, es gestionaran utilitzant un sistema d�informació GMAO (en concret, 
ROSMIMAN), que permetrà per a cada instal·lació i equip corresponent, identificar les operacions 
mínimes i recomanables de manteniment que procedeixin. 

ROSMIMAN és una eina corporativa que utilitza l�ICS per a gestionar diversos edificis i instal·lacions. El 
GMAO, disposa d'un mòdul d'accés a través d'Internet per a l'accés a les dades relatives al 
manteniment en qualsevol moment (durant les 24 hores/365 dies de l'any). 

L�empresa contractada del manteniment de l�instal·lació, estarà obligat a executar els treballs de 
manteniment que procedeixin, i també serà responsable de gestionar les ordres de treball, controlar i 
supervisar l�efectiva i adequada realització dels treballs i la seva retroalimentació al GMAO. 

Tots els operaris que portin a terme activitats de manteniment en l�edifici disposaran d�accés a la web 
de contractistes. 

El contractista haurà de complir el conjunt de tasques proposades, i qualsevol canvi haurà de comptar 
amb l'aprovació expressa de la GTCC. 

El contractista haurà de retroalimentar en el GMAO totes les dades necessàries per a l'adequat registre 
del seu treball desenvolupat per cada operari, inclosos el manteniment correctius, que servirà de base 
per a un necessari control d'execució. Atès que el GMAO disposa d'un inventari d'instal·lacions per 
edifici i les gammes de manteniment normatiu i preventiu que correspon a cada instal·lació, 
mensualment s'anirà emetent les oportunes ordres de treball  dels diversos tipus de manteniment 
corresponents segons les gammes definides a l�Annex A, que hauran de ser organitzades i 
desenvolupades per l'equip de professionals del contractista. 

En definitiva, el GMAO permetrà desenvolupar les següents activitats: 

- Gestionar aquelles ordres de treball de manteniment normatiu, preventiu i correctiu, que sempre 

hauran d'estar associades a una instal·lació de les incloses en el, perquè el contractista pugui 
organitzar, coordinar i dirigir els treballs i actuacions dels seus professionals.

- Retroalimentar totes les operacions i activitats realitzades realment pels oficials assignats al 
contracte, emplenant adequadament les OT amb les dades reals posteriors a la seva execució.

- Adaptar la planificació de les tasques de preventiu i normatiu a les necessitats de cada moment.

- Mantenir al dia el d'instal·lacions, que implica l'obligatorietat d'actualitzar-ho de forma 
contínua, tant en les posades en marxa de noves instal·lacions, com en les altes o baixes 
d�equips i instal·lacions relatives a l�objecte del contracte. 

L'obligat tractament i retroalimentació de les dades en el GMAO pel contractista permetrà, tant al 
contractista com a la GTCC explotar les dades relatives al manteniment, generant  informes i qualsevol 
altra informació que la GTCC, requereixi dintre del termini i en la forma adient per a la seva anàlisi i 
discussió posterior amb el contractista amb els serveis prestats. 

En aquest sentit el contractista, en emplenar les Ordres de Treball realitzades, està actualitzant 
l'historial de manteniment de cadascuna de les instal·lacions inventariades, permetent obtenir les fitxes 
històriques d'actuacions dels equips de cada instal·lació, en les quals es recolliran totes les actuacions 
realitzades en aquests. 

A través del GMAO utilitzat és podrà consultar en la fitxa de cada equip, les seves característiques 
tècniques, ubicació, com les seves tasques planificades i realitzades.  

Per tal de portar a terme tot el seguiment i control del manteniment, existeixen tres portals diferents, 
segons el perfil d�usuari: 

� Web d�avisos: pels professionals usuaris del centre

� Web de contractistes: per les empreses encarregades de dur a terme el manteniment

� Nucli i Rosmiman: pels perfils de la gerència, encarregats de gestionar el 
manteniment 

Figura 7.Portals seguiment i control del manteniment 

WEB D'AVISOS

Nous avisos

Consultar avisos

Anul·lar avisos

Usuaris del centre

NUCLI ROSMIMAN

Gestió de personal i vehicles

Equips i instal·lacions

Manteniment

Ordres de treball

Magatzem

Compres

Costos i pressupostos

Anàlisi i estadístiques

GTCC

WEB DE CONTRACTISTES

Noves OT

ConsultarOT

Modificació d'equips

Contractistes
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9.8.1 WEB D�AVISOS 

Des d�aquest mòdul els professionals podran: 

� Realitzar nous avisos
� Consultar els avisos amb els seus estats

9.8.1.1 NOUS AVISOS 

Els professionals ubicats al centre, podran generar avisos d�incidència a través del formulari, on hauran 
de completar les següents dades: 

� Tipus de treball: segons sigui manteniment preventiu, normatiu o correctiu

� Especialitat: si l�avís correspon a ACS, climatització, fontaneria i sanejament...

� Urgència: hauran de classificar l�avís segons si és una emergència, o si és prioritària o no
prioritària

� Edifici/equip

� Localització/departament

� Descripció

� Detalls

Imatge 2. Inserció nou avís (Font: Web d�avisos Rosmiman) 

Qualsevol avis que creï un usuari, precisarà la validació o rebuig de l�avís des de gerència, per tal de 
crear una OT pel contractista. 

9.8.1.2 CONSULTA D�AVISOS 

Les persones que tinguin accés al portal d�avisos, podran consultar els avisos realitzats, filtrant amb les 
següents dades: 

� Número d�incidència

� Edifici/Equip

� Tipus treball

� Especialitat

� Urgència

� Estat

� Segons la data

Imatge 3.Consulta d�avisos (Font: Web d�avisos Rosmiman) 

Imatge 4.Visualització d�avís (Font: Web d�avisos Rosmiman) 
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9.8.1.3 ANUL·LAR AVISOS 

Les persones que tinguin accés al portal d�avisos, podran anul·lar aquells avisos creats. 

Imatge 5.Anul·lar avis (Font: Web d�avisos Rosmiman) 

9.8.2 WEB CONTRACTISTES 

Tots els operaris que portin a terme activitats de manteniment en l�edifici disposaran d�accés a la web 
de contractistes on podran gestionar: 

- Noves OT

- Consultar OT

- Modificar equips

9.8.2.1 NOVES D�ORDRES DE TREBALL 

Les odres de treball es generaran mensualment, des de el nucli de Rosmiman, però tot i així, si un 
operari observa una deficiència o mal funcionament d�un equip, podrà registrà l�ordre de treball, per 
poder-la solucionar posteriorment.  

La incidència s�haurà de generar directament sobre l�edifici o sobre un equip en concret. 

9.8.2.2 CONSULTA D�ORDRES DE TREBALL 

Els operaris podran consultar les OT amb els diferents estats: 

� Totes

� Anul·lades

� Iniciades

� Nova

� Pendent

� Tancada

� Sense assignar

La consulta es podrà realitzar del edifici sencer o d�un equip en concret.  

Per més aclariment sobre els estats de les ordre de treball consultar el punt 9.11.3. d�aquest document. 

Imatge 8.Llistat d�ordres de treball (Font: Web de Contractistes Rosmiman) 

Imatge 6.Nova ordre de treball (Font: Web de Contractistes Rosmiman) 

Imatge 7.Consulta d�ordre de treball (Font: Web de Contractistes Rosmiman) 
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Per poder gestionar l�OT, l�operari podrà modificar l�estat d�aquesta amb l

� TANCAR: l�operari haurà de retroalimetar el GMAO amb les

o Hores de dedicació de cada punt d�inspecció

o Descripció de les tasques realitzades

o Peces de recanvis i c

o Observacions

� PARAR: s�indicarà quan la resolució de la OT estigui pendent

� ANUL·LAR: quan la OT no procedeixi per aquell edifici o equip
baixa, o no existeix. 

Imatge

9.8.2.3 MODIFICAR EQUIPS

Els contractistes tindran la opció de fer modificacions en

� Afegir

� Modificar

� Esborrar

� Veure equip

Qualsevol modificació que es realitzi,
rebutjar la modificació.  

�OT, l�operari podrà modificar l�estat d�aquesta amb les següents opcions:

: l�operari haurà de retroalimetar el GMAO amb les dades 

Hores de dedicació de cada punt d�inspecció

Descripció de les tasques realitzades

Peces de recanvis i costos de substitució de materials i components emprats

: s�indicarà quan la resolució de la OT estigui pendents de l�aprovació d�un pressupost

: quan la OT no procedeixi per aquell edifici o equip, ja sigui perquè s�ha donat de

Imatge 9. Full ordre de treball (Font: Web de Contractistes Rosmiman)

MODIFICAR EQUIPS

la opció de fer modificacions en el de l�edifici, on podran:

Qualsevol modificació que es realitzi, precisarà de l�aprovació de la gerència, el qual podrà validar
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�OT, l�operari podrà modificar l�estat d�aquesta amb les següents opcions:

: l�operari haurà de retroalimetar el GMAO amb les dades corresponents: 

ostos de substitució de materials i components emprats

: s�indicarà quan la resolució de la OT estigui pendents de l�aprovació d�un pressupost

: quan la OT no procedeixi per aquell edifici o equip, ja sigui perquè s�ha donat de 

. Full ordre de treball (Font: Web de Contractistes Rosmiman)

de l�edifici, on podran:

de l�aprovació de la gerència, el qual podrà validar o 

9.8.3

Des del nucli de l�aplicació informàtica es gestionaran,

GENERAL

� Definició de
taules

� Documentació
� Anàlisi i
estadístiques
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Imatge 10.Modificacions d�equips (Font: Web de Contractistes

Imatge 11.Fitxa d�instal·lació (Font: Web de Contractistes R

NUCLI ROSMIMAN 

Des del nucli de l�aplicació informàtica es gestionaran,

Figura 8.Gestió manteniment nucli Rosmiman

GENERAL

Definició de
taules
Documentació
Anàlisi i
estadístiques

PERSONAL

� Personal
� Contractistes

EDIFICI

� Equips i
instal·lacions

� Inventari centre
� Fitxa equip
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.Modificacions d�equips (Font: Web de Contractistes Rosmiman)

.Fitxa d�instal·lació (Font: Web de Contractistes Rosmiman)

Des del nucli de l�aplicació informàtica es gestionaran, principalment els següents punts:

Gestió manteniment nucli Rosmiman

instal·lacions
Inventari centre
Fitxa equip

MANTENIMENT

� Punts d'inspecció, procediments i
revisions

� Consulta i planificiació ordres de
treball

� Magatzem
� Compres
� Costos i pressupostos
� Control d'avisos

rimària Bages (Manresa) del Institut Català de la Salut
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9.9 PLANIFICACIÓ ACTIVITATS DE MANTENIMENT 

La planificació del manteniment és l�eina bàsica per organitzar totes i cada una de les activitats de 
manteniment, relacionant les diferents games d�equips, amb les periodicitats establertes. Serveixen per 
poder desenvolupar els treballs amb un ordre i control, i van units a una sèrie de documents que 
informen de totes les actuacions que s�estan realitzant a les instal·lacions del centre.  

Per poder organitzar de manera efectiva les tasques de manteniment preventiu i normatiu, es necessari 
conèixer els temps de dedicació per realitzar cada tasca. A causa de ser la primera planificació 
controlada que es realitza, s�han estimat uns temps per a cada punt d�inspecció, basats en els 
coneixements dels tècnics, ja que no es disposen de dades. En el període d�un any de funcionament 
del pla, es revisaran els temps, per poder adaptar-los a la realitat, respecte l�edifici i les instal·lacions.  

En l�annex A, s�han planificat setmanalment, tots els punts d�inspecció a realitzat al CAP Bages, tenint 
en compte de fer un repartiment lògic dels temps dedicats a cada setmana, i tenint en compte els 
operaris especialitzats que són necessaris en cada manteniment.  

A continuació es detalla el temps dedicat al manteniment, de les diferents instal·lacions existents i per 
els dos tipus de manteniment, preventiu i correctiu, que es portaran a terme.  

Segons instal·lacions o subsistemes constructius 

INSTAL·LACIONS O SUBSISTEMA CONSTRUCTIUS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Total 
Anual 

APARELLS ELEVADORS 135 135 135 135 135 135 1620 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 1752 420 420 717 420 420 7323 
INSTAL·LACIÓ DE GAS / GLP 5 95 5 5 5 5 150 
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA 0 0 60 0 0 0 60 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 0 0 2445 0 0 5165 12980 
INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES 0 0 180 0 0 0 180 
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 0 0 695 0 0 570 2530 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ 10 10 10 10 10 490 4440 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 7991,8 8234,75 7991,8 7991,8 23873,6 7991,8 119532,25 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS 0 0 0 390 0 0 420 
SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS 9145,83 1450 4847,43 7625,55 1060 5570 34256,71 
Total general 19039,63 10344,75 16789,23 16874,35 25503,6 20346,8 183491,96 

Taula 16. Dedicació en minuts del primer semestre segons tipus d�instal·lació 

INSTAL·LACIONS O SUBSISTEMA 
CONSTRUCTIUS 

Juliol Agost Setembr
e 

Octubre Novembr
e 

Desembre Total 
Anual 

APARELLS ELEVADORS 135 135 135 135 135 135 1620 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 777 420 420 717 420 420 7323 
INSTAL·LACIÓ DE GAS / GLP 5 5 5 5 5 5 150 
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA 0 0 0 0 0 0 60 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 0 0 2445 0 0 2925 12980 
INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES 0 0 0 0 0 0 180 
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 0 0 695 0 0 570 2530 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ 10 10 10 10 10 3850 4440 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 7991,8 8234,75 7991,8 7991,8 15194,75 8051,8 119532,25 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS 0 0 0 30 0 0 420 
SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS 820 10 10 3337,9 370 10 34256,71 
Total general 9738,8 8814,75 11711,8 12226,7 16134,75 15966,8 183491,96 

Taula 17.Dedicació en minuts del segon semestre segons tipus d�instal·lació 

Segons tipus de manteniment 

En la distribució del temps segons el tipus de manteniment, per calcular el manteniment correctiu, s�ha 
tingut en compte el total de temps de manteniment normatiu i preventiu, i s�ha estimat un 30%. 
Anualment, aquest percentatge es comprovarà, per tal de reduir o augmentar els temps dedicat al 
manteniment correctiu.  

TIPUS DE MANTENIMENT Total Anual Gener Febrer Març Abril Maig Juny

Manteniment normatiu 126723,35 8905 8215 8895 9464,5 23703,85 10050 
Manteniment preventiu 56768,61 10134,63 2129,75 7894,23 7409,85 1799,75 10296,8 
Manteniment correctiu 55047,59 5711,89 3103,43 5036,77 5062,31 7651,08 6104,04 
Total general 238539,55 24751,52 13448,18 21826,00 21936,66 33154,68 26450,84 

Taula 18.Dedicació en minuts del primer semestre segons tipus de manteniment 

TIPUS DE MANTENIMENT Total Anual Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Manteniment normatiu 126723,35 8245 8215 8895 8155 14665 9315 
Manteniment preventiu 56768,61 1493,8 599,75 2816,8 4071,7 1469,75 6651,8
Manteniment correctiu 55047,59 2921,64 2644,43 3513,54 3668,01 4840,43 4790,04 
Total general 238539,55 12660,44 11459,18 15225,34 15894,71 20975,18 20756,84 

Taula 19.Dedicació en minuts del segon semestre segons tipus de manteniment 

El fet de dur a terme un bon manteniment preventiu i normatiu, és a dir, avançar-se a la fallada de 
l�equip,  a la llarga redueix el temps reservat pel manteniment correctiu.   

Amb l�ajuda del GMAO, es podrà verificar el temps dedicat a cada activitat, i mensualment, poder re 
calcular els temps de dedicació per cada instal·lació i/o subsistema.  

9.10 INSTRUCCIONS D�ÚS 

9.10.1 SUBSISTEMES CONSTRUCIUS 

9.10.1.1 ACABATS INTERIORS 

Cels rasos 

Si es pengen o es claven objectes als cels rasos, s�ha de procurar no afectar les instal·lacions. Abans 
de perforar és necessari comprovar si passa alguna conducció per aquest punt. 

Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els esbombaments són defectes que 
denuncien, quasi sempre, altres defectes i cal analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. 
Els danys causats per l�aigua es repararan immediatament. 

El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot resultar molest. 
Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o absorbents acústics a parets i 
sostres. 

Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar sorolls 
excessius (jocs infantils, televisió, etc.). Els electrodomèstics (aspiradors, rentadores, etc.) també 
poden molestar. 

S�ha de consultar al tècnic la solució més adequada. 
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Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la previsió a 
l�interior de l�envà. 

Acabats de parets i sostres 

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada. Solen estar 
exposats al desgast per abrasió, fregament i cops. 

Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa freqüència. Per 
aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats per corregir 
desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Com a norma general s�evitarà el contacte d�elements abrasius amb la superfície del revestiment. La 
neteja també s�ha de fer amb productes no abrasius. 

Quan s�observin anomalies als revestiments no imputables a l�ús, consulteu al tècnic. Els danys 
causats per l�aigua s�han de reparar immediatament. 

Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d�altres defectes dels paraments de suport, 
parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens. No podem actuar sobre el revestiment si 
prèviament no es determinen les causes del problema. 

No s�admetrà la subjecció d�elements pesants en el gruix del revestiment, s�han de subjectar a la 
paret de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de càrrega que imposin les 
normes. 

Paviments 

Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els 
revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i cops. Són 
materials que necessiten un bon manteniment i una bona neteja i que, segons les característiques, 
s'han de substituir amb una certa freqüència. 

Com a norma general, s�evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix molts productes 
de neteja que permeten a l�usuari mantenir els paviments amb eficàcia i economia. L�aigua és 
un element habitual en la neteja de paviments, però s�ha d�utilitzar amb prudència ja que alguns 
materials, com per exemple la fusta, es degraden més fàcilment amb la humitat, i d�altres materials 
ni tan sols l�admeten. Els productes abrasius com el lleixiu, els àcids o l�amoníac, s�han d�utilitzar amb 
prudència, ja que són capaços de decolorar i destruir molts dels materials de paviment. 

Els productes que incorporen abrillantadors no són recomanables ja que poden augmentar 
l�adherència de la pols. 

Les peces despreses o trencades s'han de substituir ràpidament per tal d�evitar que afectin les 
peces contigües. 

Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de 
corregir futurs desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Quan s�observin anomalies als paviments no imputables a l�ús, consulteu al tècnic. 

Els danys causats per l�aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions 
els defectes als paviments són conseqüència d�altres defectes dels sostres o de les soleres de suport, 
que poden tenir altres causes. 

Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no són atacats pels 
productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, per tant han d�adequar-se als 
usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los o escrostonar-los. 

Els paviments de PVC s�escombraran i es fregaran amb un drap humit amb una solució suau de 
detergent. Aquests sòls es poden abrillantar amb una emulsió, no s�han d�utilitzar productes 
dissolvents. 

Els paviments plàstics tenen un bon comportament i la seva conservació és senzilla. Cal evitar l�ús 
excessiu d�aigua que pugui penetrar pels junts i deteriorar l�adherència al suport. 

Aquests materials acumulen electricitat estàtica, la qual cosa pot ocasionar molestes descàrregues. Hi 
ha productes de neteja que eviten aquesta acumulació 

9.10.1.2 COBERTES 

Com a la resta de l�edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una resistència limitada a l�ús per 
al qual ha estat dissenyada. 

Modificacions 

Sempre que es vulgui modificar l�ús de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal consultar-ho a un 
tècnic competent. 

Lesions 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió visible des de la part inferior de la 
coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això, que és convenient respectar els 
terminis de revisió dels diferents elements. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que 
feu una consulta a un tècnic competent. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb la repercussió possible sobre l�estructura de la 
coberta: 

� Taques d�humitat als pisos sota coberta.

� Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades.

� Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta.

� Escrostonaments al revestiment de formigó.

� Aparició de taques d�òxid a elements de formigó armat.

Coberta inclinada 

Les cobertes s�han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les canals i els 
aiguafons. S�ha de procurar, sempre que sigui possible, no trepitjar les cobertes en pendent. Quan s'hi 
transiti cal anar amb molt de compte per no produir desperfectes. 

Les cobertes en pendent seran accessibles només per a la seva conservació. El personal encarregat 
del treball anirà proveït de cinturó de seguretat que subjectarà a dos ganxos de servei o a punts fixos 
de la coberta. És recomanable que els operaris portin sabates amb soles toves i antilliscants. No es 
transitarà sobre les cobertes si estan mullades. 
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Si a la coberta s�instal·len noves antenes, equips d�aire condicionat o, en general, aparells que 
requereixin ser fixats, la subjecció no pot afectar la impermeabilització. Tampoc no s�han d�utilitzar com 
a punts d�ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques o d�obra, ni de conductes d�evacuació de fums 
existents, llevat que un tècnic especialitzat ho autoritzi. Si aquestes noves instal·lacions necessiten d�un 
manteniment periòdic, caldrà preveure al seu entorn les proteccions adequades. 

En el cas que s�observin humitats a les plantes sota coberta, s�hauran de controlar, ja que poden tenir 
un efecte negatiu sobre els elements estructurals. 

La molsa i els fongs s�eliminaran amb un raspall i si cal s�aplicarà un fungicida. 

Els treballs de reparació es faran sempre retirant la part malmesa per tal de no sobrecarregar 
l�estructura. 

Coberta plana 

Les cobertes planes s�han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les canals i els 
aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o bé que estiguin elevades del 
sòl per permetre el pas de l�aigua. 

Aquest tipus de coberta només s'ha d�utilitzar per a l�ús a què hagi estat projectada. En aquest sentit, 
s�evitarà l�emmagatzematge de materials, mobles, etc., i l�abocament de productes químics agressius 
com ara olis, dissolvents o lleixiu. 

Si a la coberta s�instal·len noves antenes, equips d�aire condicionat o, en general, aparells que 
requereixin ser fixats, la subjecció no ha d�afectar la impermeabilització. 

Tampoc no s'han d�utilitzar com a punts d�ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques o d�obra, ni de 
conductes d�evacuació de fums existents, llevat que un tècnic ho autoritzi. Si aquestes noves 
instal·lacions precisen d�un manteniment periòdic, es preveurà al seu entorn les proteccions 
adequades. 

En cas que s�observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden tenir un efecte 
negatiu sobre els elements estructurals. 

Cal procurar, sempre que sigui possible, no caminar per sobre de les cobertes planes no transitables. 

Quan sigui necessari trepitjar-les s�ha d�anar amb molt de compte per no produir desperfectes. El 
personal d�inspecció, conservació o reparació estarà proveït de sabates de sola tova. 

La capa de grava evita el deteriorament de l�aïllament tèrmic pels raigs ultraviolats del sol. Els treballs 
de reparació es faran sempre sense que la grava retirada sobrecarregui l�estructura. 

Aïllament tèrmic 

Si l�aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s�ha d�evitar qualsevol tipus d�humitat 
que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les façanes, la manca d�aïllament tèrmic pot ser la causa 
de l�existència d�humitats de condensació. Si n�apareixen consulteu a un tècnic competent. 

9.10.1.3 ALTRES ELEMENTS CONSTRUCTIUS INTERIORS 

No s�han de donar cops forts a les baranes.  

Els vidres s�hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i posteriorment s�assecaran. 
No s�han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 

9.10.1.4 JARDINERIA 

L�empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment pertinents per tal d�assegurar el 
funcionament del sistema de recollida d�aigües pluvials i garantir el correcte funcionament i ús de la 
zona urbanitzada. 

9.10.1.5 ESTRUCTURA 

Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la conservació de 
l�estructura. Cal reparar-les immediatament. 

Si s�han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements estructurals cal 
utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base. 

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes (com és el cas 
d�armaris i prestatgeries) a prop de pilars o parets de càrrega. 

Els junts de dilatació, tot i que siguin elements que en moltes ocasions no són visibles, compleixen una 
important missió a l�edifici: absorbir els moviments provocats pels canvis tèrmics que experimenta 
l�estructura i evitar lesions a d�altres elements de l�edifici. És per aquest motiu que un mal funcionament 
d�aquests elements provocarà problemes a d�altres punts de l�edifici i, com a mesura preventiva, 
necessiten ser inspeccionats periòdicament pel vostre Tècnic competent. 

Modificacions 

L�estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i els pesos 
afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d�ús de l�edifici, per exemple 
magatzem, l�estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits de seguretat. 

Els elements que formen part de l�estructura de l�edifici, parets de càrrega incloses, no es poden alterar 
sense el control del Tècnic competent. Aquesta prescripció inclou la realització de regates a les parets 
de càrrega i l�obertura de passos per a la redistribució d�espais interiors. 

Lesions 

Durant la vida útil de l�edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l�estructura o als elements en 
contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. En aquests casos, és 
necessari que el vostre Tècnic competent analitzi les lesions detectades, en determini la importància i, 
si escau, decideixi la necessitat d�una intervenció. 

Les lesions que es produeixin per un mal funcionament dels junts estructurals, es veuran reflectides en 
forma d�esquerdes a l�estructura, els tancaments i els forjats. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l�estructura: 

� Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars. Desploms a sostres, rajoles del paviment 
desencaixades, portes o finestres que no ajusten 

� Fissures i esquerdes: a parets, façanes, pilars, sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i 
finestres 

� Escrostonaments al revestiment de formigó 

� Aparició de taques d�òxid a elements de formigó armat. 

� Taques d'òxid en elements metàl·lics. 
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9.10.1.6 FAÇANES 

Les façanes separen l�habitatge de l�ambient exterior, per aquest motiu, han de complir importants 
exigències d�aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, l�entrada d�aire i d�humitat, la resistència, la 
seguretat al robatori, etc. 

La façana constitueix la imatge externa del edifici i dels seus ocupants, conforma el carrer i, per tant, 
configura l�aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se (tancar balcons amb vidre, obrir noves 
obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats) sense tenir en compte les ordenances municipals. 

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l�edifici ja que estan en 
contacte directe amb la intempèrie. D�altra banda, el que inicialment potser només és brutícia o una 
degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, ja que qualsevol 
despreniment cauria directament sobre el carrer. 

Aïllament tèrmic 

Una manca d�aïllament tèrmic pot ser la causa de l�existència d�humitats de condensació. El Tècnic 
haurà d�analitzar els símptomes adequadament per tal de determinar possibles defectes a l�aïllament 
tèrmic. 

Si l�aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s�ha d�evitar qualsevol tipus d�humitat 
que el pugui afectar. 

Aïllament acústic 

El soroll es transmet per l�aire o per mitjà dels materials de l�edifici. Pot provenir del carrer o de l�interior 
dl edifici. 

El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El soroll de les 
persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants o absorbents acústics a parets i sostres. 

9.10.1.7 FUSTERIA EXTERIOR (SSCFE) I FUSTERIA INTERIOR 

No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, politges per aixecar 
càrregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d�altres objectes que els puguin malmetre. 

No s�han de donar cops forts a les finestres. D�altra banda, les finestres poden aconseguir una alta 
estanquitat a l�aire i al soroll amb la col·locació de ribets especialment concebuts per aquesta finalitat. 

Els vidres s�hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i posteriorment s�assecaran. 
No s�han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 

L�alumini i l�acer inoxidable s�han de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un 
drap suau o una esponja. 

Als balcons i les galeries no s�han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o materials 
emmagatzemats. També s�hauria d�evitar que l�aigua que s�utilitza per regar regalimi per la façana. 

Si s�aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l�estat i substituir-los si 
és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a trencar la porta o el bastiment. 

9.10.1.8 FONAMENTACIÓ 

Modificació de càrregues 

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de l�edifici. Si es 
desitja introduir modificacions o qualsevol canvi d�ús dins l�edifici s�ha de consultar amb un Tècnic 
competent. 

Lesions 

Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es detecten a partir 
de les que apareixen a d�altres elements constructius (parets, sostres, etc.). En aquests casos, fa falta 
que el Tècnic competent faci un informe sobre les lesions detectades, en determini la gravetat i, si 
escau, la necessitat d�intervenció. 

Les alteracions d�importància efectuades als terrenys propers, com ara: noves construccions, 
realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden afectar la fonamentació de 
l�edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions, s�hauran d�estudiar i, si és el cas, es 
podrà exigir la seva reparació. 

Els corrents subterranis d�aigua natural i les fuites de conduccions d�aigua o de desguassos poden ser 
causa d�alteracions del terreny i de descalçaments de la fonamentació. Aquests descalçaments poden 
produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-se en deterioraments importants a la 
resta de l�estructura. Per aquest motiu, és primordial eliminar ràpidament qualsevol tipus d�humitat que 
provingui del subsòl. 

9.10.1.9 MOBILIARI EXTERIOR (SSCMOE) I MOBILIARI INTERIOR 

9.10.1.10 TANCAMENTS I DIVISORIES INTERIORS 

Les modificacions d�envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de passos) necessiten 
la conformitat d�un tècnic. 

No és convenient fer regates als envans per passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal 
o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s�ha de procurar no afectar les instal·lacions 
encastades. Abans de perforar un envà és necessari comprovar si passa alguna conducció per aquest 
punt. 

Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els esbombaments són defectes als 
envans de distribució que denuncien, quasi sempre, altres defectes estructurals importants i cal 
analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. Els danys causats per l�aigua es repararan 
immediatament. 

El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot resultar molest. 
Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o absorbents acústics a parets i 
sostres. 

Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar sorolls 
excessius (jocs infantils, televisió, etc.). Els electrodomèstics (aspiradors, rentadores, etc.) també 
poden molestar. 

S�ha de consultar al tècnic la solució més adequada. 

Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la previsió a 
l�interior de l�envà. 
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Aïllament tèrmic 

Una manca d�aïllament tèrmic pot ser la causa de l�existència d�humitats de condensació. El Tècnic 
haurà d�analitzar els símptomes adequadament per tal de determinar possibles defectes a l�aïllament 
tèrmic. 

Si l�aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s�ha d�evitar qualsevol tipus d�humitat 
que el pugui afectar. 

Aïllament acústic 

El soroll es transmet per l�aire o per mitjà dels materials de l�edifici. Pot provenir del carrer o de l�interior 
de l�edifici. 

El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El soroll de les 
persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants o absorbents acústics a parets i sostres. 

9.10.2 INSTAL·LACIONS 

9.10.2.1 APARELLS ELEVADORS 

Responsabilitats 

El responsable del funcionament de la instal·lació ha de ser el departament d�Infraestructures de l�ICS 
de la Gerència Territorial de la Catalunya Central. 

El manteniment de la instal·lació d�ascensors s�ha d�encarregar a una empresa especialitzada, 
mitjançant un contracte. Aquesta empresa enregistrarà les dates de visita, el resultat de les inspeccions 
i les incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual romandrà en poder del responsable de la 
instal·lació. 

La cambra de màquines serà accessible només pel personal de manteniment. 

S�ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com tampoc l�accés a la cambra. 

Precaucions 

Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones adultes. 

L�ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a l�interior de la 
cabina). Aquesta limitació s�ha de respectar per tal d�evitar accidents. Els ascensors no es poden 
utilitzar com a muntacàrregues. 

Si s�observa qualsevol anomalia (les portes s�obren en mig del recorregut, l�ascensor s�atura quedant 
desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors que no funcionen, etc.) s�haurà d�aturar el servei i avisar 
a l�empresa de manteniment. 

Si l�ascensor es queda sense electricitat, no s�ha d�intentar sortir de la cabina. S�ha d�esperar que es 
restableixi el subministrament d�electricitat o que la cabina es remunti manualment fins un replà. 

Com a mínim la documentació que ha tenir l'ascensor ha d'incloure un manual d'instruccions que tingui 
plànols i esquemes necessaris per a l'ús i el manteniment, la inspecció, les reparacions, les revisions 
periòdiques i les operacions d'emergència. 

L'ascensor tindrà un manual d'instruccions exclusius per els següents components de seguretat: 

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans

- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats

- Dispositius per la limitació de la velocitat

- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan s'utilitzen com
a dispositius de prevenció de caiguda

- Dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que contenen
components electrònics.

9.10.2.2 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació a partir del comptador és a càrrec de l�Institut Català de la Salut. 

Els comptadors seran accessible només pel personal de la companyia subministradora o de 
manteniment.  

Precaucions 

Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips es repararan 
immediatament. 

Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. És prohibit d�utilitzar 
les canonades com a elements de contacte de les instal·lacions elèctriques amb el terra. 

Per desembussar canonades, no s�han d�utilitzar objectes punyents que puguin perforar-les. 

En cas de baixes temperatures, s�ha de deixar córrer l�aigua per les canonades per tal d�evitar que es 
geli l�aigua al seu interior. 

El correcte funcionament de la xarxa d�aigua calenta és un dels factors que influeixen més 
decididament en l�estalvi d�energia, per aquest motiu ha de ser objecte d�una atenció més gran 
per obtenir un rendiment energètic òptim. 

A la revisió general s�ha de comprovar l�estat de l�aïllament i la senyalització de la xarxa d�aigua, 
l�estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas i vàlvules, i cal 
verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa. 

S�ha d�intentar que el grup de pressió no treballi en cap moment sense aigua ja que es pot cremar. 

Si hi faltés aigua, es procedirà al buidat total del dipòsit de pressió i al reglatge de l�aire i la posada a 
punt. No modifiqueu ni altereu pel vostre compte les pressions màximes o mínimes del pressòstat de la 
bomba, en tot cas, consulteu al Servei Tècnic de la bomba. 

És convenient alternar el funcionament de les bombes dobles o bessones dels grups de pressió. 
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9.10.2.3 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

Precaucions 

Les canonades de gas no s�han d�utilitzar com a preses de terra d�aparells elèctrics ni tampoc per 
penjar objectes. 

Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no hauran de tenir una longitud superior a 1,50 
metres i han de portar imprès el període de vigència, que no ha d�haver caducat. És important 
assegurar-se que el tub flexible i les connexions de l�aparell estiguin acoblades directament i no ballin. 

S'han de subjectar els extrems mitjançant unes abraçadores.  

En cas de fuita 

Si es detecta una fuita de gas, s�haurà de tancar la clau de pas general de la instal·lació de l�edifici, 
ventilar l�espai, no encendre llumins, no prémer timbres ni commutadors elèctrics i evitar les espurnes. 

S�haurà d�avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei d�urgències 
de la companyia. Sobretot, no s�han d�obrir o tancar els interruptors de llum ja que produeixen 
espurnes. 

Responsabilitats 

El manteniment de les instal·lacions situades entre la clau d�entrada de l�immoble i el comptador 
correspon al propietari de l�immoble. 

La cambra de comptadors serà accessible només pel personal de la companyia subministradora o de 
manteniment. S�ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com també l�accés 
a la cambra. 

La instal·lació de nous aparells l�ha de fer una empresa instal·ladora de gas autoritzada. 

S�han de llegir atentament les instruccions dels aparells de gas, proporcionades pels seus fabricants, 
abans d�utilitzar-los per primera vegada. 

El grau de perillositat d�aquesta instal·lació és superior a les altres, per la qual cosa s�extremaran les 
mesures de seguretat. 

Els titulars de les instal·lacions receptores han de poder provocar el bon estat d'ús i conservació de les 
instal·lacions mitjançant l'obtenció del certificat de la revisió corresponent, que hauran de presentar a 
requeriment de l'administració o de la persona que realitzi la revisió periòdica següent. 

El gas natural és menys pesat que l�aire i, per tant, en cas de fuita es concentra a les parts altes. Són 
necessàries les dues escletxes de ventilació, a la part inferior i superior de la paret que doni a l�exterior 
d�aquella habitació on es trobi la instal·lació, per tal de crear circulació de l�aire i, per tant, no es poden 
tapar.  

9.10.2.4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 

La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel quadre general de 
comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al mateix temps, el quadre general de 
comandament i protecció està format per un interruptor de control de potència (ICP), un interruptor 
diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA). 

L�ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia. L�ICP 
desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada o bé quan es 
produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del seu circuit no es dispara 
prèviament. 

L�interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per exemple, les que 
es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric toca una canonada d�aigua o la 
carcassa de la rentadora. L�interruptor diferencial (ID) és indispensable per tal d�evitar accidents. 

Sempre que es produeix una fuita salta l�interruptor. 

Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit és superior al 
previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les sobrecàrregues. 

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador és a càrrec de l�ICS. 

El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors correspon al 
propietari de l�edifici. Tot i que la instal·lació elèctrica té desgasts molt petits, difícils d�apreciar, és 
convenient fer revisions periòdiques per tal de comprovar el bon  funcionament dels mecanismes i 
l�estat del cablejat, de les connexions i de l�aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica s�ha 
de verificar la canalització de les derivacions individuals comprovant l�estat dels conductes, fixacions, 
aïllament i tapes de registre, i verificar l�absència d�humitat. 

La cambra de comptadors serà accessible només pel personal de la companyia subministradora o de 
manteniment. S�ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com també l�accés 
a la cambra. 

Precaucions 

Les instal·lacions elèctriques s�han d�utilitzar amb precaució pel perill que comporten. Està prohibit 
manipular els circuits i els quadres generals, aquestes operacions han de ser efectuades exclusivament 
per personal especialista. 

No s�ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, en general, s�ha 
d�evitar manipular-los amb les mans humides. S�ha de tenir especial cura en les instal·lacions de banys 
i cuines (locals humits). 

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos aparells que, 
en conjunt, tinguin una potència superior. Si s�aprecia un escalfament dels cables o dels endolls 
connectats a un determinat punt, s�han de desconnectar. És símptoma que la instal·lació està 
sobrecarregada o no està preparada per tal de rebre l�aparell. Les clavilles dels endolls han d�estar ben 
cargolades per tal d�evitar que facin espurnes. Les connexions dolentes originen escalfaments que 
poden generar un incendi. 

Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual ha de  
desconnectar tota la instal·lació. Si no la desconnecta, el quadre no ofereix protecció i caldrà avisar 
l�instal·lador. 

Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s�ha de desconnectar la instal·lació 
elèctrica. S�han de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i detergent. L�electricitat es 
connectarà un cop s�hagin assecat les plaques. 
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9.10.2.5 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s�utilitzen durant la vida normal de l�edifici, però la seva 
manca d�ús pot afavorir les avaries, per tant és necessari seguir les instruccions de manteniment 
periòdic correctament. 

En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d�emergència, s�haurà de comunicar amb 
l�antelació necessària als usuaris de l�edifici per tal d�evitar situacions de pànic. 

Segons el tipus d�edifici, és necessari disposar d�un pla d�emergència, que ha d�estar aprovat per les 
autoritats competents. És recomanable que tots els usuaris de l�edifici coneguin l�existència dels 
elements de protecció de què es disposa i les instruccions per al seu ús correcte. 

És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada del sector. 

9.10.2.6 SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS 

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d�elements i conductes de desguàs dels aparells de 
cada planta i d�alguns recintes de l�edifici, que connecten amb la xarxa de sanejament vertical 
(baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins a la xarxa municipal o un altre sistema 
autoritzat. 

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. Es pot 
aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns hàbits higiènics 
correctes per part dels usuaris. 

La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de deixalles. No s�hi 
poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets, etc. Les substàncies i els 
elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o, fins i tot, destruir per procediments 
físics o reaccions químiques les conduccions i/o els seus elements, produint-se vessaments pudents 
com ara fuites, taques, etc. 

S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti aigua, per tal 
d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior. 

Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que perjudiquin els 
desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal d'evitar la creació d'escumes que 
petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran aigües que continguin olis, 
colorants permanents o substàncies tòxiques.  

Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el normal funcionament 
serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció d�un tècnic. 

Les possibles fuites es localitzaran i repararan el més aviat possible. 

9.10.2.7 INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 

S�han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en funcionament per primera 
vegada. 

El correcte funcionament de la instal·lació és un dels factors que influeixen més decisivament en 
l�estalvi d�energia, per tant s'ha de mantenir amb cura per obtenir un rendiment òptim. 

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges s'han 
de ventilar periòdicament per tal d�evitar humitats de condensació. La ventilació s�ha de fer 
preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a primera hora 
del matí. Hi ha 

estances que per les seves característiques necessiten més ventilació que altres, com és el cas de les 
cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions la ventilació es fa per mitjà de conductes, i en 
ocasions s�utilitzen extractors per millorar-la. 

9.10.2.8 INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES 

El propietari és el responsable del manteniment de la part de la infraestructura, així com adoptar les 
mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i la manipulació incorrecta de la infraestructura. 

Així mateix, el propietari i l'instal·lador responsable de les actuacions sobre l'equipament d'accés al 
servei de telecomunicacions per cable han de facilitar a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió 
la realització de les instal·lacions que aquesta efectuï i, amb aquesta finalitat permetran l'accés a les 
instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida. 

9.10.2.9 INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 

Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s�utilitzen durant la vida normal de l�edifici, però la seva 
manca d�ús pot afavorir les avaries, per tant és necessari seguir les instruccions de manteniment 
periòdic correctament. 

És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada del sector. 
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9.11 PROCEDIMENTS 

Totes les activitats, anomenades ordres de treball, seran generades des de la GTCC, ja sigui procedent 
d�una manteniment normatiu, preventiu o d�un correctiu.  

En el cas que l�empresa observi una deficiència o mal funcionament, podrà generar directament una 
OT per tal de posar-hi solució.  

A continuació es mostra un esquema del procediment a seguir en cas d�avaria o tasca de manteniment 
preventiu o normatiu: 

Avaría

Registre avís

Web d'avisos

Avís
registrat

Visualitzar avís

V

Validat Rebutjat

Nova OT

V

Resoldre OT

OT
Resolta

OT no
procedeix

Contratista

Tancar OT

OT
Tancada

Rosmiman

Anul·lar OT

Avís
tancat

OT
Pendent

Pressupostar

Pressupost
enviat

Acceptar pressupost

V

Pressupost
acceptat

Responsable
INFRA GTCC

Referent
INFRA GTCC

Web contractistes

OT
Iniciada

Professional
centre

OT
 MN i MP

Generar OT

OT sense
assignar

Assignar contractista

9.11.1 PROCEDIMENT DEL MANTENIMENT NORMATIU I PREVENTIU 

El contractista és responsable de garantir el compliment de tota la normativa vigent aplicable a 
cadascuna de les instal·lacions objecte del contracte adjudicat, en quant a operacions de manteniment 
o seguretat. També serà responsable de donar constància per escrit, si escau, de quants 
incompliments d'aquesta normativa observés en les instal·lacions, encara que aquestes qüestions no 
pertanyin a l'àmbit del manteniment contractat. 

Estan incloses dins els contracte adjudicat, l�adquisició i subministrament del material consumible 
necessari per dur a terme les tasques de manteniment normatiu i preventiu. 

9.11.2 PROCEDIMENT DEL MANTENIMENT CORRECTIU 

El manteniment correctiu pot ser planificat o no planificat. 

MANTENIMENT CORRECTIU NO PLANIFICAT 

Es consideraran sempre actuacions de caràcter urgent: 

- Totes les que siguin necessàries per restablir la normalitat en el funcionament del centre, 
que siguin conseqüència d'incidències relacionades amb els elements i instal·lacions objecte 
d�aquest contracte. 

- Fuites d'aigua, gas o gasoil, embussos i fallides greus a les instal·lacions. 

- Alteració en la seguretat del centre. 

- Alteració en la seguretat de les persones. 

- Reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents o altres imprevistos. 

Independentment del torn de guàrdies que estableixi l'empresa, qualsevol oficial adscrit al contracte 
estarà obligat a atendre les avaries que es produeixin fora de l'horari habitual (inclosos horari nocturn i 
dies festius) i, especialment les de caràcter urgent o emergències, per tal d�atendre de la forma més 
ràpida i eficient possible aquestes avaries, prenent les mesures oportunes per preveure l'eventualitat 
que l'operari que es troba de guàrdia estigui atenent una altra avaria urgent o emergència a un altre 
edifici de la GTCC, no admetent excuses de no atenció del contractista en aquest sentit, tret que 
circumstàncies excepcionals desbordin la capacitat de resposta normal d'una empresa qualificada. 

L�atenció de les avaries urgents o emergències, no requerirà de la presentació d�un pressupost previ 
als responsables de la GTCC, ja que estan inclosos en el contracte, sempre i quan no tingui un cost 
elevat. Per tant, l�empresa haurà d�atendre de forma immediata aquestes avaries urgents, i 
posteriorment a la seva reparació, emetre informe de la resolució als responsables de la GTCC. 

Els temps màxims d'atenció per al manteniment correctiu no planificats (avaries urgents o emergències) 
ha de ser immediat i en cap cas l�actuació de resposta i presència en el centre podrà superar les dues 
hores.  
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MANTENIMENT CORRECTIU PLANIFICAT 

Són aquelles actuacions que, encara que correctives, han estat prèviament planificades o es puguin 
planificar. Són actuacions derivades d'avaries que no causen danys greus o moderats a les 
instal·lacions, sinó que generen problemes lleus en el desenvolupament de les activitats pròpies de 
l'edifici, o que són de menor envergadura, i que, per tant, al no ser urgents ni greus, poden ser 
planificades per resoldre-les. 

Classificació de les actuacions correctives planificades, en funció de la prioritat d'atenció i resolució: 

- Prioritàries: inclouen aquelles actuacions planificades, que segons el criteri dels responsables de 
la GTCC, exigeixen una atenció superior, i l'empresa adjudicatària haurà d'actuar i resoldre amb 
major celeritat. 

- No Prioritàries: inclouen aquelles altres actuacions planificades, que segons el criteri dels 
responsables de la GTCC, exigeixen una atenció inferior, i l'empresa adjudicatària haurà d'actuar 
i resoldre amb una celeritat relativa. 

Els temps màxims de resposta i presència en el centre per a les peticions de servei, OT, de 
manteniment correctiu planificats  no pot superar: 

- Les 24 hores  per les OT de manteniment correctiu planificat (Prioritàries)   

- Els 7 dies  per les OT de manteniment correctiu planificat (No Prioritàries)   

L�atenció de les avaries (no urgents, ni emergències), estan incloses en el contracte de manteniment. 

En tot cas, qualsevol reparació o modificació (no urgent) que es realitzi sobre els sistemes i 
instal·lacions objectes del present plec tècnic caldrà el vistiplau del responsable d�Infraestructures de la 
GTCC. 

9.11.3 ESTAT ORDRES DE TREBALL 

Qualsevol ordre de treball, ja sigui d�un manteniment preventiu, normatiu o correctiu, té els següents 
estats: 

CODI DESCRIPCIÓ 
A ANUL·LADA 
I INICIADA 
N NOVA 
P PENDENT 
0 SENSE ASSIGNAR 
T TANCADA 

Taula 20.Codificació estat OT 

El diagrama de les ordres de treball, segons el seu estat, és el següent: 

             

NOVA

SENSE ASSIGNAR

INICIADA

TANCADA

PENDENT

ANUL·LADA
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10 INDICADORA D�AVALUACIÓ 

Els objectius per la definició d�indicadors per la gestió del manteniment són: 

- Garantir la vida útil de les instal·lacions de l�edifici, evitant despeses imprevistes i prematures 
per falta de manteniment correcte o inadequat control.

- Assegurar el valor màxim de l�actiu, tenint les instal·lacions en el millor estat possible de 
conservació i manteniment en funció de l�any d�instal·lació. 

- Donar un servei adequat als usuaris de l�edifici, verificant que les instal·lacions funcionen sota 
els seus paràmetres nominals i més adients. 

- Complir amb els objectius estratègics de l�empresa, que han hagut d�estar traslladats als del 
departament de manteniment en l�elaboració dels processos i procediments de manteniment. 

- Disposar de tota la documentació de manteniment que cal anar generant, per donar compliment 
a les diferents normatives estatals, autonòmiques i municipals. 

- Disposar de dades suficients per la presa de decisions tenint en compte els històrics i 
esdeveniments anteriors i preveient els futurs. 

- Detectar durant les inspeccions, oportunitats de millora i estalvi que optimitzin els recursos de 
manteniment. 

- Verificar el compliment de les obligacions contractuals de l�empresa de manteniment segons les 
especificacions del contracte.  

10.1 Eines per valorar els indicadors 

Per poder dur a terme la valoració dels indicadors definits, es necessiten les següents eines: 

- Software de gestió del manteniment (Rosmiman): Cal disposar d�una eina informàtica que 
inclogui els inventaris i protocols de manteniment a dur a terme. Aquesta eina ha de permetre a 
més a més la gestió d�ordres de treball de manteniment preventiu , normatiu i correctiu. Aquesta 
eina ha de disposar d�un quadre de comandaments, que es pugui personalitzar per tal d�obtenir 
fàcilment part dels indicadors necessaris i permetre planificar i controlar les tasques de 
manteniment a executar. 

- Software de gestió tècnica d�instal·lacions (Dexcel): Aquesta eina ens ha de permetre 
monitoritzar paràmetres tècnics de les instal·lacions i actuar sobre les instal·lacions modificant 
els paràmetres de funcionament o consignes en funció d�una programació establerta i de les 
dades obtingudes en cada moment.  

- Sistema de control de qualitat de manteniment executat: Són el conjunt de fitxes de control de 
manteniment definides per cada equip o sistema, que han de permetre, mitjançant treball de 
camp periòdic, avaluar l�estat de manteniment i funcionament dels equips i instal·lacions de 
l�edifici de forma objectiva.  

Per tal de definir uns indicadors que siguin útils per l�obtenció de resultats, s�ha cregut adient definir els 
següents grups d�indicadors: 

- Indicadors de gestió documental: Són indicadors que permeten controlar que es genera la 
documentació necessària durant l�execució del manteniment: actes d�inspecció, informes de 
revisions preceptives, informes de revisions voluntàries i ordres de treball. 

- Indicadors de manteniment executat: Són indicadors que s�obtenen de l�aplicació de fitxes de 
control especifiques per cada equip o sistema i que permeten establir, per mostreig, l�estat de 
manteniment. 

- Indicadors d�energia: Són indicadors que permeten avaluar si els consums dels equips o 
sistemes són adequats o poden ser optimitzats.  

- Indicadors generals: Són indicadors globals que permeten el control de paràmetres generals de 
manteniment i servei. 

Taula 21.Descripció indicadors  

INDICADORS DE GESTIÓ DOCUMENTS

I1 Correcte introducció 
de dades 

Periòdicament cal verificar el contingut per mostreig de les ordres de treball: recursos, 
temps, materials, documents adjunts, etc.  
Cal establir quines són les dades crítiques i hauran de ser verificades al 100%.  

INDICADORS DE MANTENIMENT EXECUTAT

I2 Planificació de 
tasques 

Periòdicament es controla que totes les tasques de manteniment programat (preventiu 
i conductiu) estan executades o en curs. Les tasques que no han pogut ser 
executades han d�haver estat re planificades. 

INDICADORS D�ENERGIA

I3 Valors consum 
energètic 

Amb les aplicacions informàtiques disponibles, es realitzarà anualment un control del 
consum mensual, i finalment anual per comprovar el consum obtingut respecte anys 
anteriors.  

INDICADORS GENERALS

I4 Pes de cada tipus de 
manteniment 

Aquest indicador s�obté a través del software de gestió de manteniment i dóna el 
percentatge de manteniment conductiu, preventiu i correctiu respecte del total. 

I5 Temps de resposta Aquest indicador s�obté a través del software de gestió de manteniment i permet 
assegurar que el temps de resposta de les incidències no superen els màxims 
establerts. 

I6 Temps de resolució Aquest indicador s�obté a través del software de gestió de manteniment i permet 
assegurar que el temps de resolució d�una incidència no supera els màxims 
establerts. 
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10.2 DEFINICIÓ D�INDICADORS SEGONS ELS GRUPS 

10.2.1 INDICADORS DE GESTIÓ DOCUMENTS 

S�avaluarà que les actes d�inspecció corresponent a activitats normatives, s�hagi introduït correctament 
en el GMAO.  

CODI I1.1 NOM 
Introducció documentació 
inspeccions 

FÓRMULA %Docinsp = 
��������

�	
�
COMPLIMENT 100% 

PERIODICITAT Anual EINA Rosmiman 

Essent: 

Doc int = Número d�actes introduïdes en GMAO 

Ins = Número d�OT objecte d�introducció de documents 

10.2.2 INDICADORS DE MANTENIMENT EXECUTAT 

S�avaluarà que totes les OT s�hagin executat i les que no s�hagin realitzat, han d�estar justificades i 
planificades de nou. 

CODI I2.1 NOM 
OT normatives planificades 
realitzades 

FÓRMULA %����� =
�	
�

��	
���	
���	
���
COMPLIMENT >90% 

PERIODICITAT Mensual EINA Rosmiman 

CODI I2.2 NOM 
PDS preventives planificades 
realitzades 

FÓRMULA %IGMP =
�	
��

��	
����	
����	
����
COMPLIMENT >90% 

PERIODICITAT Mensual EINA Rosmiman 

CODI I2.3 NOM 
PDS totals planificades realitzades
  

FÓRMULA %IGMN+MP =
�	
�

��	
���	
���	
���
COMPLIMENT >90% 

PERIODICITAT Mensual EINA Rosmiman 

Essent: 

OTMN = Número de OT de manteniment normatiu 

OTMP = Número de OT de manteniment preventiu 

OTr = Número de OT resoltes que compleixen la planificació establerta entre el contractista i els 
responsables tècnics de la GTCC segons les freqüències planificades. 

OTp = Número de OT programades en el període d�anàlisi. 

OTa = Número de OT anul·lades prèviament justificades i autoritzades. 

OTp = Número de OT pendents �antigues�. És a dir, pendents i que la seva data de realització 
planificada ja ha expirat. 

10.2.3 INDICADORS D�ENERGIA 

Valors en funció de superfície, usuaris o paràmetres d�ús 

En aquest apartat s�utilitzaran els resultats obtinguts en el Dexcell, ja que no es disposa de BMS. 
Aquest indicador mostrarà el consum que té el centre, si és superior a la mitjana del any anterior. 

CODI I3.1 NOM Consum respecte superfície 

FÓRMULA %CS =
�����������

������í�������
ACCIÓ Estudi resultats 

PERIODICITAT Anual EINA Dexcel/SIE 

  

CODI I3.2 NOM Consum respecte usuari 

FÓRMULA % CU =
�����������

 ������!�"�
ACCIÓ Estudi resultats 

PERIODICITAT Anual EINA Dexcel/SIE 

CODI I3.3 NOM Consum respecte hores/any 

FÓRMULA % CHA =
�����������

#����$��"�#�����
ACCIÓ Estudi resultats 

PERIODICITAT Anual EINA Dexcel/SIE 
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Essent: 

Consum (kW) = kW consumits en el període d�un any.  

Superfície (m2) = Superfície útil de l�edifici d�estudi 

Usuaris (Any) = Número d�usuaris visitats en el període d�un any 

Hores/any = Total d�hores que el centre ha prestat servei 

10.2.4 INDICADORS GENERALS 

Pes de cada tipus de manteniment 

CODI I4.1 NOM Manteniment correctiu 

FÓRMULA %MC =
%	
��

�	

ACCIÓ Estudi resultats 

PERIODICITAT Anual EINA Rosmiman 

CODI I4.2 NOM Manteniment preventiu 

FÓRMULA %MP =
%	
��

�	

ACCIÓ Estudi resultats 

PERIODICITAT Anual EINA Rosmiman 

CODI I4.3 NOM Manteniment normatiu 

FÓRMULA %MN =
%	
�

�	

ACCIÓ Estudi resultats 

PERIODICITAT Anual EINA Rosmiman 

Essent: 

TMC = Número de OT tancades de manteniment correctiu 

OTMP = Número de OT tancades de manteniment preventiu

OTMN = Número de OT tancades de manteniment normatiu 

OT = Nombre total d�OT planificades 

Temps de resolució 

CODI I5.2 NOM Temps resolució incidència urgent 

FÓRMULA TRS=�&'()*+),) - &'*./) COMPLIMENT 

< 2 h (MC urgent o emergència) 

< 24 h (MC planificat prioritària) 

< 7 dies (MC planificat no 
prioritària) 

PERIODICITAT Anual EINA Rosmiman 

Essent: 

Ttancada = Temps de canvi d�estat a tancada 

Tnova = Temps de canvi d�estat a nova 

Temps real revisió 

Aquest indicador serà útil per definir els temps de cada procediments planificat, i ajustar-lo segons la 
instal·lació a que fa referència.  

CODI I5.2 NOM 
Temps planificat d�activitats 
respecte inicial 

FÓRMULA TDR=�&'01 - &'02 ACCIÓ Adaptació temps procediments 

PERIODICITAT Anual EINA Rosmiman 

Essent: 

TRr = Temps revisió real 

TRi = Temps revisió inicial 
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11 OFERTA ECONÒMICA DEL MANTENIMENT 

11.1 COST MANTENIMENT INTEGRAL 

Per poder valorar el cost del manteniment , es tindran en compte els costos fixos com els variables, per 
tal de poder realitzar un pressupost estimatiu del cost del manteniment, i poder realitzar una reducció 
pel que fa al cost del manteniment correctiu.  

11.1.1 COSTOS PERSONAL 

Per tal de calcular el cost/hora de cada operari, s�han tingut en compte la titulació requerida per dur a 
terme cada tipus de manteniment segons la instal·lació. Els costos anuals de cada personal s�han 
extret del llibre de retribucions 2015 del personal estatutari de l�ICS, tenint en compte el total d�hores 
anuals és de 1664 hores.  

OFICIAL TÈCNIC ESPECIALISTA DE GRAU MIG Base % 24.293,87 �
Salari base anual 16.748,62 �
Cost SS 
Base cotització 16.748,62 38,05% 6.372,85 �
Cost Assegurança accidents 117,5
Cost acomiadament 16.748,62 7% 1.172,40 �
Cost hora operari     14,60 �

Taula 22.Cost oficial tècnic especialista grau mig 

OFICIAL TÈCNIC ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR Base % 30.232,86 �
Salari base anual 20.843,06 �
Cost SS 
Base cotització 20.843,06 38,05% 7.930,78 �
Cost Assegurança accidents 117,5
Cost acomiadaments 20.843,06 7% 1.459,01 �
Cost hora operari     18,17 �

Taula 23.Cost oficial tècnic especialista grau superior 

11.1.2 COSTOS AUXILIARS I BENEFICI INDUSTRIAL 

S�han considerat els següents percentatges per tal de definir els costos auxiliars i el benefici industrial: 

� Suport: 2% 

� Medis auxiliars: 4% 

� Benefici industrial: 13% 

11.1.3 PRESSUPOST MANTENIMENT INTEGRAL 

DESCRIPCIÓ UNITATS PREU UNITARI COST TOTAL

INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA       22,73 �
Oficial tècnic especialista grau mig 

MP 1,0 h 14,60 � 14,60 �
MC 0,3 h 14,60 � 4,38 �
Total Manteniment       18,98 �
Costos Suport 2,00% 18,98 � 0,38 �
Costos Medis auxiliars 4,00% 18,98 � 0,76 �
Total costos auxiliars       1,14 �
Benefici Industrial 13,00%   20,12 � 2,62 �

INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES       68,20 �
Oficial tècnic especialista grau mig 

MP 3,0 h 14,60 � 43,80 �
MC 0,9 h 14,60 � 13,14 �
Total Manteniment       56,94 �
Costos Suport 2,00% 56,94 � 1,14 �
Costos Medis auxiliars 4,00% 56,94 � 2,28 �
Total costos auxiliars       3,42 �
Benefici Industrial 13,00%   60,36 � 7,85 �

INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT       958,63 �
Oficial tècnic especialista grau mig 

MP 42,2 h 14,60 � 615,63 �
MC 12,7 h 14,60 � 184,69 �
Total Manteniment       800,32 �
Costos Suport 2,00% 800,32 � 16,01 �
Costos Medis auxiliars 4,00% 800,32 � 32,01 �
Total costos auxiliars       48,02 �
Benefici Industrial 13,00%   848,34 � 110,28 �

SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS       159,14 �
Oficial tècnic especialista grau mig 

MN 3,0 h 14,60 � 43,80 �
MP 4,0 h 14,60 � 58,40 �
MC 2,1 h 14,60 � 30,66 �
Total Manteniment       132,86 �
Costos Suport 2,00% 132,86 � 2,66 �
Costos Medis auxiliars 4,00% 132,86 � 5,31 �
Total costos auxiliars       7,97 �
Benefici Industrial 13,00%   140,83 � 18,31 �

SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS       12.980,01 �
Oficial tècnic especialista grau mig 

MN 21,8 h 14,60 � 318,65 �
MP 549,1 h 14,60 � 8.017,15 �
MC 171,3 h 14,60 � 2.500,74 �
Total Manteniment       10.836,54 �
Costos Suport 2,00% 10.836,54 � 216,73 �
Costos Medis auxiliars 4,00% 10.836,54 � 433,46 �
Total costos auxiliars       650,19 �
Benefici Industrial 13,00%   11.486,73 � 1.493,28 �
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DESCRIPCIÓ UNITATS PREU UNITARI COST TOTAL

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS       6.120,77 �
Oficial tècnic especialista grau superior 

MN 66,6 h 18,17 � 1.209,82 �
MP 149,8 h 18,17 � 2.720,96 �
MC 64,9 h 18,17 � 1.179,23 �
Total Manteniment       5.110,01 �
Costos Suport 2,00% 5.110,01 � 102,20 �
Costos Medis auxiliars 4,00% 5.110,01 � 204,40 �
Total costos auxiliars       306,60 �
Benefici Industrial 13,00%   5.416,61 � 704,16 �

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ       2.093,70 �

Oficial tècnic especialista grau superior 
MN 12,0 h 18,17 � 218,04 �
MP 62,0 h 18,17 � 1.126,54 �
MC 22,2 h 18,17 � 403,37 �
Total Manteniment       1.747,95 �
Costos Suport 2,00% 1.747,95 � 34,96 �
Costos Medis auxiliars 4,00% 1.747,95 � 69,92 �
Total costos auxiliars       104,88 �
Benefici Industrial 13,00%   1.852,83 � 240,87 �

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA       3.453,19 �

Oficial tècnic especialista grau superior 
MN 92,0 h 18,17 � 1.671,64 �
MP 30,1 h 18,17 � 546,01 �
MC 36,6 h 18,17 � 665,29 �
Total Manteniment       2.882,94 �
Costos Suport 2,00% 2.882,94 � 57,66 �
Costos Medis auxiliars 4,00% 2.882,94 � 115,32 �
Total costos auxiliars       172,98 �
Benefici Industrial 13,00%   3.055,92 � 397,27 �

INSTAL·LACIÓ DE GAS / GLP       70,73 �

Oficial tècnic especialista grau superior 
MP 2,5 h 18,17 � 45,43 �
MC 0,8 h 18,17 � 13,63 �
Total Manteniment       59,05 �
Costos Suport 2,00% 59,05 � 1,18 �
Costos Medis auxiliars 4,00% 59,05 � 2,36 �
Total costos auxiliars       3,54 �
Benefici Industrial 13,00%   62,60 � 8,14 �

INSTAL·LACIÓ TÈRMICA       56.365,90 �

Oficial tècnic especialista grau superior 
MN 1889,6 h 18,17 � 34.334,90 �
MP 102,6 h 18,17 � 1.863,45 �
MC 597,7 h 18,17 � 10.859,50 �
Total Manteniment       47.057,85 �
Costos Suport 2,00% 47.057,85 � 941,16 �
Costos Medis auxiliars 4,00% 47.057,85 � 1.882,31 �
Total costos auxiliars       2.823,47 �
Benefici Industrial 13,00%   49.881,33 � 6.484,57 �

DESCRIPCIÓ UNITATS PREU UNITARI COST TOTAL

APARELLS ELEVADORS       763,92 �

Oficial tècnic especialista grau superior 
MN 27 h 18,17 � 490,59 �
MC 8,1 h 18,17 � 147,18 �
Total Manteniment       637,77 �
Costos Suport 2,00% 637,77 � 12,76 �
Costos Medis auxiliars 4,00% 637,77 � 25,51 �
Total costos auxiliars       38,27 �
Benefici Industrial 13,00%   676,03 � 87,88 �

TOTAL       83.056,92 �

Si tenim en compte la superfície construïda i útil del CAP Bages, el cost per m2 és el següent: 

SUPERFÍCIE COST TOTAL MANTENIMENT COST MANT./M2

Útil 4736,82 83.056,92 � 17,53 �
Construïda 6550,25 83.056,92 � 12,68 �

Taula 24.Cost de manteniment per m2 segons superfície útil i construïda 

11.1.4 REPERCUSSIÓ PER UNITAT PRODUCTIVA 

Dins l�edifici existeixen diferents unitats productives, és a dir, equips de disposen de pressupost propi, o 
departament externs al ICS, en els quals se�ls hi ha cedit un espai dins l�edifici.  

És per aquest motiu que s�ha de considerar l�espai que ocupen dins l�edifici, tenint en compte les 
superfícies de l�Annex A. Si observem la distribució per planta i la seva repercussió dins de cada planta 
ocupada, aquesta és la següent, tenint en compte que la superfície, deduint les zones comuns de 
l�edifici i de cada planta, és de 3267,90 m2: 

UP PER PLANTA SÚPERFÍCIE (m2) % PLANTA

PB 626,29 100,00%

PAC Manresa 390,85 62,41%

SDPI 235,44 37,59%

P1 614,20 100,00%

EAP MANRESA 2 614,2 100,00%

P2 600,17 100,00%

EAP MANRESA 2 600,17 100,00%

P3 598,62 100,00%

ASSIR 598,62 100,00%

P4 446,03 100,00%

CAP II BAGES 380,67 85,35%

ICAM 65,36 14,65%

P5 401,78 100,00%

AGÈNCIA SALUT PÚBLICA 104,89 26,11%

CAP II BAGES 117,09 29,14%

UACC I PADES 131,37 32,70%

UBP 48,43 12,05%
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A partir d�aquí podem comprovar la superfície ocupada per cada Unitat Productiva, i deduir el 
percentatge ocupat respecte la superfície total, sense tenir en compte les zones comuns de l�edifici i de 
cada planta. El resultat és el següent: 

UP EDIFICI SÚPERFÍCIE (m2) % EDIFICI

Agència Salut Pública 104,89 3,19%

ASSIR 598,62 18,21%

CAP II Bages 497,76 15,14%

EAP Manresa 2 1214,37 36,94%

ICAM 65,36 1,99%

PAC Manresa 390,85 11,89%

SDPI 235,44 7,16%

UACC i PADES 131,37 4,00%

UBP 48,43 1,47%

Zones comuns edifici 796,93 -

Zones comuns planta 652,8 -

El repartiment de les zones comuns de cada planta és al següent: 

UP EDIFICI SÚPERFÍCIE (m2)

ZCP (PB) 47,60 

ZCP (P1) 105,28 

ZCP (P2) 110,09 

ZCP (P3) 102,48 

ZCP (P4) 128,01 

ZCP (P5) 159,34 

I en conseqüència a través de les dades mostrades anteriorment, podem calcular la repercussió, 
respecte la superfície, que li correspon a cada unitat productives dins l�edifici: 

UP 
SUP. 

OCUPADA 
REPERCUSSIÓ SUP. 

ZCP 
REPERCUSSIO 

SUP. ZCE 
TOTAL 

SUP. UP 
% 

EDFICI 

AGÈNCIA SALUT PÚBLICA 104,89 41,60 25,43 171,92 3,63%

ASSIR 598,62 102,48 145,13 846,23 17,86%

CAP II BAGES 497,76 155,69 120,68 774,13 16,34%

EAP MANRESA 2 1214,37 215,37 294,41 1724,15 36,40%

ICAM 65,36 18,76 15,85 99,96 2,11%

PAC Manresa 390,85 29,71 94,76 515,31 10,88%

SDPI 235,44 17,89 57,08 310,41 6,55%

UACC I PADES 131,37 52,10 31,85 215,32 4,55%

UBP 48,43 19,21 11,74 79,38 1,68%

3287,09 652,80 796,93 4736,82 100,00%

Per tant tenint en compte la repercussió de cada unitat productiva, se li assigna el cost de manteniment 
que li pertoca segons la zona ocupada, per tal de repartir els costos: 

UP 
SUPERFÍCIE 

ÚTIL/UP 
%EDIFICI 

COST TOTAL 
MANTENIMENT 

COST ANUAL 
MANTENIMENT 

UP 
AGÈNCIA SALUT PÚBLICA 171,92 4,09% 83.056,92 � 3.398,00 �
ASSIR 846,23 17,61% 83.056,92 � 14.629,31 �
CAP II BAGES 774,13 17,41% 83.056,92 � 14.462,81 �
EAP MANRESA 2 1724,15 36,83% 83.056,92 � 30.593,63 �
ICAM 99,96 2,07% 83.056,92 � 1.716,52 �
PAC Manresa 515,31 10,21% 83.056,92 � 8.478,30 �
SDPI 310,41 6,61% 83.056,92 � 5.492,71 �
UACC I PADES 215,32 4,06% 83.056,92 � 3.374,35 �
UBP 79,38 1,10% 83.056,92 � 911,29 �
TOTAL 4736,82 100,00% 83.056,92 �

Taula 25.Cost de manteniment per Unitat Productiva segons superfície ocupada 

11.2 MATERIAL REPOSAT, RECANVIS, PETIT MATERIAL I FUNGIBLES 

Aniran a càrrec de l�empresa mantenidora, durant el període contractat, i a tal efecte mantindran 
l�adequat estoc de: 

�

�

Materials reposats, recanvis i consumibles utilitzats, corresponents a les operacions de 
manteniment preventiu, normatiu i correctiu

Materials propis de parts d�equips i/o instal·lacions que l�empresa de manteniment hagi de 
substituir per avaria, envelliment, desgast, deteriorament, etc

� Productes de caràcter consumible que representen un elevat cost.

Els elements substituïts hauran de ser, com a mínim, de la mateixa qualitat que els originals i, en tot 
cas, de la mateixa família o tipologia de la resta d�elements del centre. En el cas d�elements particulars 
serà necessària l�acceptació expressa per part de l�ICS.  

Aniran a càrrec de l�empresa contractada: 

� La contractació d�una empresa d�inspecció i control (EIC) per a realitzar tots les inspeccions 

reglamentàries d�acord amb la normativa vigent

� Les revisions normatives periòdiques i els certificats de manteniment periòdics.

� Les actuacions que s�hagin de realitzar com a resultes d�una acta d�inspecció d�una Entitat 
d�Inspecció i Control 

S�estableix una franquícia mínima de 2.500� (més IVA) per a cada actuació o reparació, no sent 
aquesta acumulable i ha descomptar de la factura de reparació, si els materials o elements substituïts o 
reparats superen els 2.500�. En cap cas es facturarà el concepte de ma d�obra, que es considera inclòs 
en el contracte, excepte quan es tracti de modificacions en instal·lacions i/o reformes.  
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11.3 VALORACIÓ DEL COST TOTAL DE L�EDFICI 

És adient no considerar sols el cost de manteniment, sinó també el cost dels subministres, ja que un 
mal funcionament d�un equip o instal·lació pot provocar un augment del cost de subministra.  

Per tant tenint en compte els costos de manteniment: 

INSTAL·LACIÓ IMPORT 

INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA 22,73 �

INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES 68,20 �

INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 958,63 �
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS 159,14 �

SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS 12.980,01 �

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 6.120,77 �

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ 2.093,70 �
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 3.453,19 �

INSTAL·LACIÓ DE GAS / GLP 70,73 �
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 56.365,90 �

APARELLS ELEVADORS 763,92 �

TOTAL 83.056,92 �

Taula 26.Cost segons tipus d�instal·lació  

També tenim en compte el cost dels subministres: 

SUBMINISTRE/MANTENIMENT COSTOS ANUALS EDIFICI

Electricitat Principal 82.953,40 �

Electricitat Socors 5.793,70 �

Gas 12.412,00 �

Aigua 8.095,54 �

Aigua incendis 330,20 �

Manteniment 83.056,92 �

Total 192.641,76 �

Taula 27.Cost subministres i manteniment 

Figura 9.Costos anuals edifici 

En aquest cas el repartiment de costos segons Unitat Productiva, és el següent: 

UP 
Superfície 

útil/UP 
%EDIFICI 

COST TOTAL 
EDIFICI 

COST ANUAL 
EDIFICI 

AGÈNCIA SALUT PÚBLICA 171,92 4,09% 192.641,76 � 7.881,29 �
ASSIR 846,23 17,61% 192.641,76 � 33.931,15 �
CAP II BAGES 774,13 17,41% 192.641,76 � 33.544,96 �
EAP MANRESA 2 1724,15 36,83% 192.641,76 � 70.958,71 �
ICAM 99,96 2,07% 192.641,76 � 3.981,30 �
PAC Manresa 515,31 10,21% 192.641,76 � 19.664,51 �
SDPI 310,41 6,61% 192.641,76 � 12.739,76 �
UACC I PADES 215,32 4,06% 192.641,76 � 7.826,44 �
UBP 79,38 1,10% 192.641,76 � 2.113,65 �
TOTAL 4736,82 100,00% 192.641,76 �

Taula 28.Costos totals per Unitat Productiva segons superfície ocupada 
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12 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Complementant la normativa de Riscos laborals indicada a en l�annex B: 

Mitjans personals i tècnics 

En compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95, Llei 54/2003 i el Reial Decret 
171/2004 de coordinació d�activitats empresarials, el contractista abans d�iniciar els treballs de 
manteniment, haurà d�acreditar la modalitat d�organització preventiva adoptada per l�empresa d�acord 
amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció 
propi, servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de 
riscos laborals o sistema de gestió de la prevenció a l�empresa.  

L�empresa adjudicatària haurà de garantir l�acompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat 
i salut, així com el seguiment de la normativa interna de l�ICS per a empreses contractades, les 
instruccions, mesures específiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.  

El contractista informarà als seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció a adoptar a les 
instal·lacions de l�ICS, i s�assegurarà de que disposen dels equips de protecció individual i dels medis 
adients per desenvolupar les tasques contractades.  

Coordinació, control i inspecció: 

L�empresa contractista haurà d�informar dels accidents laborals que es produeixin a centres de l�ICS 
durant l�execució de les tasques contractades, en els terminis establerts per la legislació vigent.  

L�empresa lliurarà la documentació sol·licitada per l�ICS en matèria de prevenció de riscos laborals.  

L�equip de coordinació, amb l�assessorament de la UBP i de l�organització preventiva de l�empresa 
adjudicatària, establiran un calendari de reunions periòdiques (com a mínim una a l�any) on es tractaran 
temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals derivats de la concurrència d�empreses al centre 
de treball.  

L�empresa adjudicatària designarà un recurs preventiu que es presentarà prèvia petició del responsable 
l�ICS al centre de treball sol·licitat i amb la formació mínima de nivell bàsic en prevenció de riscos 
laborals, que es posarà en contacte amb el responsable de l�ICS de l�equip de coordinació.  

Abans de començar el contracte, el contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut de tots 
els treballs que realitzarà durant el manteniment, que ha d�incloure les empreses que subcontractarà i 
com les coordinarà.  

Durant la vigència del contracte, el contractista haurà de participar i col·laborar en la Coordinació 
empresarial en tots els treballs que realitzarà durant el manteniment que se li sol·licitin, que ha 
d�incloure les empreses que subcontractarà i com les coordinarà.  

Responsabilitats / obligacions del contractista 

El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present contracte sense 
autorització prèvia de la unitat de contractació de l�ICS.  

En cas de subcontractació del servei, el contractista acreditarà que l�empresa subcontractada compleix 
amb els requeriments de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, la Llei 54/2003, i amb les normes 
internes existents a l�ICS. Així mateix, acreditarà que aquesta disposa de l�avaluació de riscos i la 
planificació de l�activitat preventiva per l�activitat contractada, compleix amb les seves obligacions en 

matèria de formació i informació dels treballadors que desenvoluparan tasques al centre de treball, i 
realitza la vigilància de la salut dels treballadors. 

Desenvolupament dels treballs 

L�empresa adjudicatària disposarà de procediments de treball on constin els medis utilitzats, els equips 
de protecció individual necessaris, els productes químics emprats, així com les dosis aplicades, d�acord 
a la normativa vigent, com a mínim per les següents tasques: treballs en alçada, actuacions en 
ascensors, pintura, treballs de prevenció de la legionel·la, treballs elèctrics.  

Específicament, caldrà sol·licitar un permís de treball per les següents tasques: treballs en alçada, 
treballs en tensió, treballs en espais confinats i treballs en calent.  

En el desenvolupament d�aquelles tasques que puguin afectar a tercers (usuaris o altres treballadors 
concurrents al centre de treball), l�empresa adjudicatària assegurarà la presencia d�una adequada 
senyalització de la zona i el risc a evitar. En aquells casos que sigui necessari, l�empresa adjudicatària 
delimitarà amb medis físics la zona de risc per tal d�evitar l�accés de persones.  

Equips de Protecció Individual 

Utilitzar el material de protecció individual adequat. Sempre que sigui possible, es prioritzaran les 
proteccions col·lectives sobre les individuals.  

Formació i informació de la plantilla 

Dintre del programa de formació de l�empresa adjudicatària es donarà als treballadors formació en 
prevenció de riscos laborals. 

El contingut d�aquesta formació estarà en funció de l�avaluació de riscos del lloc de treball efectuada 
per l�empresa adjudicatària, contenint com a mínim formació en prevenció de riscos i mesures 
preventives en l�ús de productes químics, utilització d�equips de protecció individual, riscos i mesures 
preventives en l�ús d�equips de treball, etc.  

Es donarà informació als treballadors de l�empresa adjudicatària sobre els riscos i mesures preventives 
associats a l�activitat de l�ICS, l�actuació en cas d�emergència, la normativa interna de l�ICS, i els 
procediments i protocols de seguretat a complir en els centres de l�ICS.  

Equips de Treball 

S�utilitzaran els medis més adients per la realització de cada tasca.  

La maquinaria utilitzada per l�empresa adjudicatària als centres de treball disposarà del Marcat CE o 
certificat d�adequació.  

L�empresa adjudicatària vetllarà per que els seus treballadors segueixin les mesures de prevenció en 
l�ús d�equips de treball:  

Els treballadors hauran de seguir les instruccions d'ús indicades en el manual d'instruccions dels 
equips. No manipular cap equip de treball sense haver-ne llegit les instruccions.  

Respectar els dispositius de seguretat dels equips de treball.  

Utilitzar els equips de protecció individual recomanats.  

Revisar l'equip de treball abans de posar-lo en funcionament (especialment els dispositius de 
seguretat).  
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Notificar a l'immediat superior els desperfectes en els equips de treball.  

Confinament i avís amb rètols per a la resta de treballadors dels equips avariats per evitar que l'equip 
es posi en marxa accidentalment.  

Serà responsabilitat de l�empresa adjudicatària realitzar un manteniment preventiu periòdic dels equips 
de treball segons les recomanacions del proveïdor.  

L�empresa adjudicatària haurà d�informar i formar al personal que presti el servei de manteniment sobre 
riscos dels equips de treball.  

Productes químics 

Tots els productes hauran d�estar homologats, gaudir de les autoritzacions pertinents i estar 
degudament etiquetats. S�utilitzaran segons les indicacions del fabricant. 

Abans d�iniciar el contracte, l�empresa adjudicatària haurà de validar els productes que pensa utilitzar. 
En cas de canvi de producte per part de l�empresa adjudicatària, caldrà avisar, justificar i rebre la 
conformitat per part de l�ICS.  

Es disposarà de totes les fitxes de dades de seguretat, actualitzades i en idioma oficial, dels productes 
químics que es facin servir. L�empresa adjudicatària les lliurarà a l�ICS en format electrònic. Aquestes 
fitxes també estaran a disposició dels treballadors que manipulin o puguin manipular els productes.  

L�empresa adjudicatària haurà de garantir que el seu personal coneix i segueix de forma estricta les 
indicacions de manipulació, emmagatzematge, actuació de primers auxilis, mesures de lluita contra 
incendis, equips de protecció individual, etc. dels productes, indicades a les etiquetes i fitxes de dades 
de seguretat. Així mateix, assumirà les conseqüències que es poguessin derivar d�un mal ús dels 
productes.  

Els productes s�emmagatzemaran en espais físics adequats, predeterminats i ben ventilats, respectant 
sempre la seva compatibilitat. Conservar només aquells productes que siguin indispensables.  

S�assegurarà una ventilació adient al lloc de treball per la manipulació de productes.  

Mantenir els productes químics en els seus recipients originals i observar en tot moment que porta la 
seva etiqueta identificativa. Eliminar aquells recipients que es trobin deteriorats o que no garanteixin 
condicions de seguretat.  

Tancar els recipients que contenen els productes quan no s�estiguin utilitzant.  

No barrejar productes químics si no es té la seguretat de que no pot comportar cap reacció química 
inesperada. Tenir molt en compte la incompatibilitat de productes químics.  

Es mantindran unes estrictes mesures higièniques: neteja personal abans de deixar el lloc de treball (fi 
de torn o pausa per dinar) i prohibició de menjar, beure i fumar a la zona on estiguin presents productes 
químics en general, especialment on es manipulin o emmagatzemin.  

L�empresa adjudicatària haurà d�informar i formar al personal que presti el servei de manteniment sobre 
els riscos i les mesures de prevenció a adoptar per la manipulació de productes químics. 
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13 CONCLUSIONS 

Un cop finalitzat el projecte, i havent complert els objectius fixats, he pogut extreure les conclusions que 
a continuació es descriuen.  

En primer lloc, s�ha de tenir present que abans de crear qualsevol activitat de manteniment del centre, 
s�ha de fer un estudi previ per tal de tenir coneixement de l�edifici, és a dir, saber els sistemes 
constructius, els tipus d�instal·lacions i equips i el seu estat, superfícies, històric d�avaries,... degut a 
que qualsevol revisió definida depèn d�aquests aspectes.  

L�abast del inventari, segons els criteris del tècnic que el realitza, pot variar en el nombre d�equips a 
considerar. En el cas de les licitacions que s�havien publicat fins el moment de manteniment integral, 
l�abast era molt extens, això provocava que dificultés disposar d�un inventari de tot l�edifici, per la 
dificultat i manca de temps per registrar tots els elements. El que s�ha aconseguit en aquest projecte és, 
segons la normativa d�aplicació al centre, poder ajustar aquest abast i reduir en gran mesura, els 
equips a registrar i en conseqüència, a revisar. Això no vol dir que els altres elements que apareixien 
en l�abast de les licitacions, amb el nou pla no es revisin, sinó que el propi usuari, al utilitzar-lo ja 
comprova si funciona, com és el cas dels interruptors. 

Alhora de realitzar el reconeixement del centre,  el fet de disposar de tot l�asbuilt de la reforma i 
ampliació, finalitzada al 2012, ha facilitat la tasca, però no ha estat suficient només amb la 
documentació escrita,  ja que un edifici pateix modificacions constants, i s�han de verificar possibles 
canvis. Per aquest motiu, i tal com s�indica en el projecte, s�han realitzat visites al centre per comprovar 
que tota la documentació disponible coincidia amb la realitat, i ha estat aquí, on s�ha comprovat que 
s�havien canviat equips respecte l�asbuilt. 

En segon lloc, un cop definides les diferents activitats de manteniment corresponents als àmbits 
d�actuació, aquestes no són definitives, pels següents motius: 

• Com s�ha demostrat en l�annex del projecte, les activitats de manteniment es regeixen a la 
normativa vigent d�aplicació en l�edifici, això suposa que la publicació oficial de normativa, que 
derogui o modifiqui  l�actual, en el cas que afecti a l�edifici o instal·lacions, pot suposar la 
modificació de les activitats de manteniment definides inicialment o haver de definir-ne de 
noves.    

• Un altre motiu, que suposa la  modificació de les activitats, és el resultat dels indicadors 
d�avaluació, com es mostra en el projecte. Un cop obtinguts resultats dels indicadors, s�haurà 
d�analitzar el percentatge i nombre d�avaries de manteniment correctiu, i estudiar-ne el motiu pel 
qual han estat provocades, i en conseqüència, prendre decisions de si afegir una activitat de 
manteniment preventiu, que redueixi el correctiu, el qual suposa un cost més elevat de 
manteniment i una parada de l�equip.  

En tercer lloc, el fet d�utilitzar un GMAO, aporta tenir coneixement de les instal·lacions, l�històric 
d�avaries, el registre de les activitats de manteniment, els costos,.... Aquest fet, tal com s�indica en el 
projecte, actualment no s�estava duent a terme i suposa una millora en la gestió del manteniment, per 
la informació que aporta. A la vegada, el fet d�utilitzar les diferents plataformes que es mostren en el 
projecte, faciliten l�accés a les dades de l�edifici als usuaris del centre, a l�empresa de manteniment i al 
departament d�infraestructures, i suposa una eina de comunicació entre els diferents perfils, i per tant 
una millora de la gestió.   

Tal com s�ha demostrat en el projecte, un pla de manteniment representa un cost econòmic elevat, que 
a mig o llarg termini resulta beneficiós, i suposa un estalvi econòmic, perquè moltes instal·lacions 
puguin seguir funcionant durant més temps, i permeti anticipar-se a les avaries o fallades, reduint el 
temps de parada de la instal·lació, i en conseqüència reduint el desconfort dins l�edifici.   

Finalment, desprès de realitzar el projecte i formar part del departament d�infraestructures de l�ICS, la 
conclusió,  per tal que el procés funcioni, és que cal controlar constantment a través del GMAO, totes 
les activitats que es porten a terme,  i cal prestar atenció a les activitats de manteniment correctiu, ja 
que són les que poden crear un desconfort dins l�edifici i fer modificar el manteniment preventiu. A la 
vegada, des de el departament d�infraestructures de l�ICS, s�ha de verificar periòdicament l�estat de 
l�edifici i les seves instal·lacions, per tal de verificar qualsevol modificació o deficiència.   

A nivell particular, la realització del projecte, m�ha aportat una ampliació dels coneixements assolits 
durant el grau, ja que al ser un edifici sanitari de grans dimensions totes les instal·lacions són més 
complexes respecte un habitatge. A la vegada m�ha aportat coneixements respecte la normativa 
d�aplicació en les diferents instal·lacions.  
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A1.  SUPERFÍCIES 

A continuació es detallen les superfícies de les diferents àrees i estances que formen part de l�edifici. 
Cada zona està codificada, per tal de localitzar-la en el plànol adjunt en l�apartat de documentació 
gràfica.  

CODI PLANTA ZONA UP SÚPERFÍCIE (m2)
A AREA D'ENTRADA 
A1 PB Accés general Zones comuns edifici 65,96 
A2 PB Recepció Zones comuns edifici 29,79 
A3 PB Nucli sanitaris Zones comuns edifici 18,71 
A9 PB Escala Zones comuns edifici 20,86 
B ÀREA PAC MANRESA 
B1 PB Accés observació  PAC Manresa 32,65 
B2 PB Sala d'espera PAC Manresa 61,45 
B3 PB Observació PAC Manresa 59,81 
B4.1 PB Box PAC Manresa 11,26 
B4.2 PB Box PAC Manresa 11,07 
B4.3 PB Box PAC Manresa 11,80 
B5 PB Box d'atenció immediata PAC Manresa 11,26 
B6 PB Box polivalent PAC Manresa 10,04 
B7.1 PB Consulta polivalent PAC Manresa 13,84 
B7.2 PB Consulta polivalent PAC Manresa 14,04 
B8 PB Consulta triatge PAC Manresa 13,95 
B9 PB Consulta infermera PAC Manresa 14,02 
B10 PB Accés personal sanitari PAC Manresa 8,85 
B11.1 PB Bany PAC Manresa 5,50 
B11.2 PB Bany PAC Manresa 5,23 
B13 PB Sala treball PAC Manresa 21,39 
B14.1 PB Dormitoris PAC Manresa 8,30 
B14.2 PB Dormitoris PAC Manresa 10,10 
B14.3 PB Dormitoris PAC Manresa 10,81 
B14.4 PB Dormitoris PAC Manresa 12,98 
C ÀREA SDPI 
C1 PB Administració SDPI 14,85 
C2 PB Coordinació SDPI 8,64 
C3 PB Magatzem SDPI 2,70 
C4 PB Magatzem SDPI 3,51 
C5 PB Espera SDPI 55,04 
C6 PB Passadís SDPI 38,56 
C7 PB Ortopantografia SDPI 7,70 
C8 PB Mamografia SDPI 11,14 
C9.1 PB Vestidors Mamo SDPI 2,27 
C9.2 PB Vestidors Mamo SDPI 2,11 
C10 PB Ecografia SDPI 14,36 
C11.1 PB Vestidors Eco SDPI 2,31 
C11.2 PB Vestidors Eco SDPI 1,66 
C12 PB Bany eco SDPI 3,18 
C13.1 PB Raig X SDPI 19,74 
C13.2 PB Raig X SDPI 22,71 
C14.1 PB Vestidors RX SDPI 2,24 
C14.2 PB Vestidors RX SDPI 1,61 
C14.3 PB Vestidors RX SDPI 2,26 
C14.4 PB Vestidors RX SDPI 1,87 
C15 PB Revelat SDPI 8,30 
C16 PB Informes SDPI 8,68 
D ÀREA DEL PERSONAL SANITARI 
D1 PB Distribuïdor Zones comuns planta 22,96 
D2 PB Descans personal sanitari Zones comuns planta 13,67 
D3 PB Banys Zones comuns planta 3,60 
D4 PB Abocadors Zones comuns planta 3,00 
D5 PB Escala Zones comuns edifici 21,76 
D6 PB Escombraries Zones comuns planta 4,37 
D9 PB Magatzem PAC Manresa 42,50 
ET ESTACIÓ TRANSFORMADORS 
ET PB Estació transformadora Zones comuns edifici 21,44 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 852,41
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1018,60

CODI PLANTA ZONA UP SÚPERFÍCIE (m2)
A AREA D'ENTRADA 
A3 P1 Nucli sanitaris Zones comuns edifici 25,79 
A8 P1 Distribuïdor/recepció Zones comuns planta 55,52 
A9 P1 Escala Zones comuns edifici 20,87 
D ÀREA DEL PERSONAL SANITARI 
D1 P1 Distribuïdor Zones comuns planta 16,68 
D2 P1 Descans personal sanitari Zones comuns planta 15,97 
D3 P1 Banys Zones comuns planta 2,51 
D4 P1 Abocador Zones comuns planta 3,19 
D5 P1 Escala Zones comuns edifici 18,71 
D6 P1 Escombraries Zones comuns planta 6,42 
D7 P1 Balcó Zones comuns planta 4,99 
E ÀREA DE PEDIATRIA 
E1.1 P1 Consulta pediatria EAP Manresa 2 18,75 
E1.2 P1 Consulta pediatria EAP Manresa 2 18,00 
E2.1 P1 Infermera pediatria EAP Manresa 2 18,70 
E2.2 P1 Infermera pediatria EAP Manresa 2 17,80 
E3 P1 Espera pediatria EAP Manresa 2 42,35 
F ÀREA POLIVALENT 
F1.1 P1 Consulta polivalent EAP Manresa 2 18,77 
F1.2 P1 Consulta polivalent EAP Manresa 2 17,69 
F1.3 P1 Consulta polivalent EAP Manresa 2 18,38 
F1.4 P1 Consulta polivalent EAP Manresa 2 19,09 
F2 P1 Espera polivalent EAP Manresa 2 43,28 
G ÀREA DE MEDICINA GENERAL 
G1.1 P1 Consulta Medicina General EAP Manresa 2 18,51 
G1.2 P1 Consulta Medicina General EAP Manresa 2 18,19 
G1.3 P1 Consulta Medicina General EAP Manresa 2 18,19 
G1.4 P1 Consulta Medicina General EAP Manresa 2 19,11 
G1.5 P1 Consulta Medicina General EAP Manresa 2 17,95 
G1.6 P1 Consulta Medicina General EAP Manresa 2 18,65 
G2.1 P1 Infermeria Medicina General EAP Manresa 2 17,97 
G2.2 P1 Infermeria Medicina General EAP Manresa 2 19,32 
G2.3 P1 Infermeria Medicina General EAP Manresa 2 19,33 
G2.4 P1 Infermeria Medicina General EAP Manresa 2 19,06 
G2.5 P1 Infermeria Medicina General EAP Manresa 2 17,56 
G2.6 P1 Infermeria Medicina General EAP Manresa 2 18,58 
G3 P1 Espera Medicina General EAP Manresa 2 140,45 
H ÀREA D'EXTRACCIONS 
H1 P1 Sala d'extraccions EAP Manresa 2 18,52 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 784,85
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 945,04



Estudi del pla de manteniment del Centre d�Atenció Primària Bages (Manresa) del Institut Català de la Salut56

CODI PLANTA ZONA UP SÚPERFÍCIE (m2)
A AREA D'ENTRADA 
A3 P2 Nucli sanitaris Zones comuns edifici 25,79 
A8 P2 Distribuïdor/recepció Zones comuns planta 55,03 
A9 P2 Escala Zones comuns edifici 20,87 
D ÀREA DE PERSONAL SANITARI 
D1 P2 Distribuïdor Zones comuns planta 15,06 
D2 P2 Descans personal sanitari Zones comuns planta 14,18 
D3 P2 Banys Zones comuns planta 4,09 
D4 P2 Abocador Zones comuns planta 3,00 
D5 P2 Escala Zones comuns edifici 20,21 
D6 P2 Escombraries Zones comuns planta 3,14 
D7 P2 Balcó Zones comuns planta 4,25 
D8 P2 Cambra neteja Zones comuns edifici 2,97 
I ÀREA D'ESPECIALISTES 
I1 P2 Consulta polivalent EAP Manresa 2 19,09 
I2 P2 Consulta polivalent EAP Manresa 2 18,39 
I3 P2 Consulta polivalent EAP Manresa 2 17,80 
I5 P2 Consulta psiquiàtrica EAP Manresa 2 18,02 
I6 P2 Consulta Cirurgia EAP Manresa 2 18,78 
I7 P2 Consulta podòloga EAP Manresa 2 17,71 
I8 P2 Consulta pneumologia EAP Manresa 2 18,28 
I9 P2 Consulta reumatologia EAP Manresa 2 19,09 
I10 P2 Consulta otorrino EAP Manresa 2 17,96 
I11 P2 Consulta infermeria EAP Manresa 2 18,51 
I12 P2 Consulta endocrina EAP Manresa 2 19,32 
I13 P2 Consulta oftalmologia EAP Manresa 2 18,19 
I14 P2 Consulta dermatologia EAP Manresa 2 37,84 
I15 P2 Espera especialistes EAP Manresa 2 144,31 
J ÀREA ODONTOLOGIA 
J1.1 P2 Treball odontologia EAP Manresa 2 17,53 
J1.2 P2 Treball odontologia EAP Manresa 2 18,44 
J2.1 P2 Consulta odontologia EAP Manresa 2 18,57 
J2.2 P2 Consulta odontologia EAP Manresa 2 18,74 
J3 P2 Espera odontologia EAP Manresa 2 37,09 
L ÀREA ADMINISTRATIVA EAP 
L1 P2 Distribuïdor Zones comuns planta 11,34 
L2 P2 Sala administració EAP Manresa 2 57,80 
L3 P2 Despatx adjunt EAP Manresa 2 9,71 
L4 P2 Despatx coordinació EAP Manresa 2 9,14 
L5 P2 Sala reunions EAP Manresa 2 9,86 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 780,10
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 938,82

CODI PLANTA ZONA UP SÚPERFÍCIE (m2)
A AREA D'ENTRADA 
A3 P3 Nucli sanitaris Zones comuns edifici 17,69 
A8 P3 Distribuïdor/recepció Zones comuns planta 55,50 
A9 P3 Escala Zones comuns edifici 20,87 
D ÀREA DE PERSONAL SANITARI 
D1 P3 Distribuïdor Zones comuns planta 15,03 
D2 P3 Descans personal sanitari Zones comuns planta 14,18 
D3 P3 Banys Zones comuns planta 4,05 
D4 P3 Abocador Zones comuns planta 3,00 
D5 P3 Escala Zones comuns edifici 20,22 
D6 P3 Escombraries Zones comuns planta 6,41 
D7 P3 Balcó Zones comuns planta 4,31 
M ÀREA EDUCACIÓ SANITITÀRIA 
M1 P3 Sala de treball ASSIR 43,20 
M2 P3 Sala d'atenció confidencial ASSIR 9,65 
M3 P3 Distribuïdor ASSIR 5,87 
M4 P3 Aula educació sanitària ASSIR 60,50 
M5 P3 Vestidors usuaris ASSIR 15,76 
M6 P3 Magatzem ASSIR 8,22 
M7 P3 Espera polivalent ASSIR 43,48 
N ÀREA OBSTETRICIA 
N1 P3 Despatx assistent social ASSIR 19,26 
N2 P3 Despatx psicòleg ASSIR 17,98 
N3.1 P3 Obstetrícia amb ecògraf ASSIR 18,50 
N3.2 P3 Obstetrícia amb ecògraf ASSIR 19,33 
N4 P3 Consulta obstetrícia ASSIR 18,20 
N5 P3 Espera obstetrícia ASSIR 71,95 
N6.1 P3 Consulta Obstetrícia ASSIR 18,51 
N6.2 P3 Consulta Obstetrícia ASSIR 19,32 
N6.3 P3 Consulta Obstetrícia ASSIR 18,21 
N6.4 P3 Consulta Obstetrícia ASSIR 19,06 
N7 P3 Espera obstetrícia ASSIR 47,28 
O ÀREA TRACTAMENTS 
O1 P3 Sala de tractaments ASSIR 24,22 
O2 P3 Zona neta ASSIR 6,54 
O3 P3 Zona bruta ASSIR 6,31 
P ÀREA ADMINISTRATIVA 
P1 P3 Sala de treball administratiu ASSIR 27,88 
P2 P3 Sala de reunions ASSIR 29,19 
P3 P3 Distribuïdor ASSIR 11,35 
P4 P3 Despatx llevadores ASSIR 9,71 
P5 P3 Despatx coordinació ASSIR 9,14 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 759,88
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 929,79
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CODI PLANTA ZONA UP SÚPERFÍCIE (m2)
A AREA D'ENTRADA 
A3 P4 Nucli sanitaris Zones comuns edifici 25,81 
A8 P4 Distribuïdor/recepció Zones comuns planta 76,72 
A9 P4 Escala Zones comuns edifici 20,87 
D ÀREA PERSONAL SANITARI 
D1 P4 Distribuïdor Zones comuns planta 15,03 
D2 P4 Descans personal sanitari Zones comuns planta 14,18 
D3 P4 Banys Zones comuns planta 4,06 
D4 P4 Abocador Zones comuns planta 3,00 
D5 P4 Escala Zones comuns edifici 19,98 
D6 P4 Escombraries Zones comuns planta 6,40 
D7 P4 Balcó Zones comuns planta 4,31 
Q ÀREA ESPECIALISTES 
Q1.1 P4 Consultes especialistes  CAP II Bages 17,48
Q1.2 P4 Consultes especialistes  CAP II Bages 18,01
Q1.3 P4 Consultes especialistes  CAP II Bages 18,82
Q1.4 P4 Consultes especialistes  CAP II Bages 17,70
Q1.5 P4 Consultes especialistes  CAP II Bages 18,27
Q1.6 P4 Consultes especialistes  CAP II Bages 19,15
Q1.7 P4 Consultes especialistes  CAP II Bages 17,97
Q1.8 P4 Consultes especialistes  CAP II Bages 18,50
Q1.9 P4 Consultes especialistes  CAP II Bages 19,58
Q1.10 P4 Consultes especialistes  CAP II Bages 18,17 
Q1.11 P4 Consultes especialistes  CAP II Bages 18,71 
Q1.12 P4 Consultes especialistes  CAP II Bages 19,37 
Q2 P4 Espera CAP II Bages 127,83 
R ICAM 
R1 P4 Consulta ICAM ICAM 18,23 
R2 P4 Consulta ICAM ICAM 19,50 
R3 P4 Consulta ICAM ICAM 17,99 
R4 P4 Despatx coordinació ICAM 9,64 
T ESTERILITZACIÓ 
T1 P4 Esterilització  CAP II Bages 16,04 
T2 P4 Zona neta CAP II Bages 7,15 
T3 P4 Zona bruta CAP II Bages 7,92 
U VESTUARIS 
U1 P4 Vestuaris 155 usuaris Zones comuns edifici 75,51 
U2 P4 Vestuaris 35 usuaris Zones comuns edifici 28,03 
U3 P4 Accés vestuaris Zones comuns edifici 16,75 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 756,68
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 925,12

CODI PLANTA ZONA UP SÚPERFÍCIE (m2)
A AREA D'ENTRADA 
A3 P5 Nucli sanitaris Zones comuns edifici 25,82 
A8 P5 Distribuïdor/recepció Zones comuns planta 119,94 
A9 P5 Escala Zones comuns edifici 20,87 
D ÀREA DE PERSONAL SANITARI 
D1 P5 Distribuïdor Zones comuns planta 15,03 
D2 P5 Descans personal sanitari Zones comuns planta 14,18 
D3 P5 Banys Zones comuns planta 4,06 
D4 P5 Abocador Zones comuns planta 3,00 
D5 P5 Escala Zones comuns edifici 20,26 
D6 P5 Escombraries Zones comuns planta 3,13 
D7 P4 Balcó Zones comuns planta 4,31 
D8 P5 Cambra neteja Zones comuns edifici 3,14 
D10 P5 Manteniment Zones comuns edifici 18,80 
V ÀREA ADMINISTRATIVA 
V1 P5 Distribuïdor CAP II Bages 22,18 
V2 P5 Sala treball  CAP II Bages 94,91 
W ÀREA AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA 
W1 P5 Despatx Agència Salut Pública 19,14 
W2 P5 Sala de treball Agència Salut Pública 29,17 
W3 P5 Sala de treball Agència Salut Pública 28,47 
W4 P5 Sala de reunions Agència Salut Pública 28,11 
X ÀREA UBP 
X1 P5 Despatx director UBP 9,41 
X2.1 P5 Despatx tècnic prevenció UBP 9,25 
X2.2 P5 Despatx tècnic prevenció UBP 9,47 
X3 P5 Sala treball UBP 20,30 
Y ÀREA FORMACIÓ SAP 
Y1 P5 Aula formació SAP Zones comuns edifici 87,64 
Z ÀREA PADES 
Z1 P5 Distribuïdor UACC i PADES 16,76 
Z2 P5 Sala treball UACC i PADES 58,29 
Z3 P5 Direcció PADES UACC i PADES 27,37 
Z4.1 P5 Despatx UACC i PADES 9,84 
Z4.2 P5 Despatx UACC i PADES 9,57 
Z4.3 P5 Despatx UACC i PADES 9,54 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 741,96
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 896,44

CODI PLANTA ZONA UP SÚPERFÍCIE (m2)
TEC SALA TÈCNICA 
TEC  1 PC Àrees tècniques Zones comuns edifici 30,47 
TEC  2 PC Distribuïdor Zones comuns edifici 4,13 
TEC  3 PC Vestíbul Zones comuns edifici 6,36 
TEC  4 PC Escala Zones comuns edifici 19,98 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 60,94
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 81,56
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A2. ÀMBITS D�ACTUACIÓ 

A continuació es descriuen els diferents àmbits d�actuació, és a dir equips, dels quals existiran activitats 
de manteniment, i a la vegada formaran part del inventari de l�edifici del centre.  

CODI DESCRIPCIÓ TA 

ELE APARELLS ELEVADORS 

ELEASC ASCENSORS 

ELEASCMEC ASCENSORS MECÀNICS T003 

FON INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

FONALJ ALJUB / DIPÒSIT DE FONTANERIA T001 

FONCOM COMPTADOR D'AIGUA T001 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA T001 

FONREG INSTAL·LACIÓ DE REG 

FONREGALJ ALJUB / DIPÒSIT DE REG T001 

FONREGASP ASPERSORS 

FONREGCAN CANONS DE REG 

FONREGCON CENTRALETA DE CONTROL DE REG T001 

FONSTA SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA 

FONSTACLO SISTEMA DE CLORACIÓ T001 

FONSTADES DESCALCIFICADOR T001 

FONXAR XARXA D'AIGUA POTABLE 

FONXARETE ELEMENTS TERMINALS 

GAS INSTAL·LACIÓ DE GAS / GLP 

GASCOM COMPTADOR DE GAS T001 

GASDET CENTRALETA DE DETECCCIÓ DE GAS T001 

GASESC ESCOMESA DE GAS 

IBT INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ 

IBTBAT BATERIA DE CONDENSADORS T002 

IBTCOM COMPTADOR ELÈCTRIC T002 

IBTEME ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA T002 

IBTEXT ENLLUMENAT EXTERIOR 

IBTEXTPRO PROJECTORS EXTERIORS HALOGENURS METÀL·LIC O VAPOR SODI 

IBTINT ENLLUMENAT INTERIOR 

IBTINTDES ENLLUMENAT INTERIOR DE DESCÀRREGA (BAIX CONSUM) 

IBTINTFLU ENLLUMENAT INTERIOR FLUORESCENT 

IBTINTHAL ENLLUMENAT INTERIOR HAL·LÒGENES 

IBTINTINC ENLLUMENAT INTERIOR INCANDESCENT 

IBTQUA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 

IBTQUADIS QUADRE ELÈCTRIC DE DISTRIBUCIÓ 

IBTSAI SAI T002 

MEG INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA 

PCI INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

PCIAIG SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 

PCIAIGALJ ALJUB / DIPÒSIT DE PCI T001 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI T001 

PCIAIGINS INSTAL·LACIÓ D'AIGUA DE PCI 

PCIDET INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ 

PCIDETCEN CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS T001 

PCIDETDET DETECTORS D'INCENDI T001 

PCIDETPOL POLSADORS T001 

PCIEXT INSTAL.LACIÓ D'EXTINCIÓ 

PCIEXTBIE BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) T004 

PCIEXTEXC EXTINTORS DE CO2 T004 

CODI DESCRIPCIÓ TA 

PCIEXTEXP EXTINTORS DE POLS T004 

PCISEN SENYALITZACIÓ, SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ 

PCISENCOM COMPORTES TALLAFOCS 

PCISENPOR PORTES RF O D'EVACUACIÓ 

SAN SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS 

SANPLU RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS 

SANXDE XARXA DE DESGUÀS 

SSC SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS 

SSCAI ACABATS INTERIORS 

SSCAICR CEL RAS 

SSCAICRPC PLACA DE GUIX CONTÍNUA 

SSCAICRPD PLAQUES DISCONTÍNUES 

SSCAICRSP SOSTRE PINTAT 

SSCAIPA PARETS 

SSCAIPAA PARETS APLACADES 

SSCAIPAE PARETS ENRAJOLADES 

SSCAIPAP PARETS PINTADES 

SSCAIPI PAVIMENTS INTERIORS 

SSCAIPIC PAVIMENT CERÀMIC 

SSCAIPIP PAVIMENT DE PARQUET 

SSCAIPIL PAVIMENT CONTINU 

SSCCOB COBERTES 

SSCCOBES ELEMENTS SINGULARS DE COBERTA 

SSCCOBESX XEMENEIES 

SSCCOBESC CLARABOIES 

SSCCOBIN COBERTA INCLINADA 

SSCCOBINS COBERTA INCLINADA DE PANELLS SANDVIXT 

SSCCOBPL COBERTA PLANA 

SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE 

SSCECI ALTRES ELEMENTS CONSTRUCTIUS INTERIORS 

SSCECIF ALTRES ELEM. CONSTRUCTIUS INTERIORS FORMIGÓ ARMAT 

SSCECIFES ESCALES FORMIGÓ ARMAT 

SSCECIM ALTRES ELEM. CONSTRUCTIUS INTERIORS METÀL·LICS 

SSCECIMBM BARANES METÀL·LIQUES 

SSCECIMEM ESCALES METÀL·LIQUES 

SSCEJA JARDINERIA 

SSCEST ESTRUCTURA 

SSCESTFA ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT 

SSCESTMT ESTRUCTURA METÀL·LICA 

SSCFAÇ FAÇANES 

SSCFAÇA FAÇANES APLACADES 

SSCFAÇP FAÇANES PINTADES 

SSCFE FUSTERIA EXTERIOR 

SSCFEF FUSTERIA EXTERIOR - FINESTRES 

SSCFEP FUSTERIA EXTERIOR - PORTES 

SSCFEX FUSTERIA EXTERIOR - FIXA 

SSCFI FUSTERIA INTERIOR 

SSCFIP FUSTERIA INTERIOR - PORTES 

SSCFON FONAMENTACIÓ 

SSCFONMP MURS - PANTALLA 

SSCFONSA SABATES AÏLLADES ARRIOSTRADES 

SSCMOE MOBILIARI EXTERIOR 

SSCMOI MOBILIARI INTERIOR 
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CODI DESCRIPCIÓ TA 

SSCTDI TANCAMENTS I DIVISORIES INTERIORS 

SSCTDICG CARTRÓ-GUIX 

SSCTDIFM FÀBRICA DE MAÓ 

SSCZE ZONA EXTERIOR 

SSCZEECE ALTRES ELEMENTS CONSTRUCTIUS EXTERIORS 

SSCZEECET TANQUES METÀL·LIQUES 

SSCZEPE PAVIMENTS EXTERIORS 

TER INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 

TERACS XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

TERACU ACUMULADORS D'AIGUA CALENTA 

TERACUFRE ACUMULADOR FINAL ACS AMB RECIRCULACIÓ T001 

TERACUREC ACUMULADOR NO-FINAL ACS AMB RECIRCULACIÓ T001 

TERBES BESCANVIADOR 

TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES T001 

TERG INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DE POTÈNCIA TOTAL INSTAL·LADA > 70 KW 

TERGCA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS POT. TOTAL > 70 KW

TERGCAEPG ESCALFADOR / CALDERA P <= 20 KW EN INSTAL·LACIÓ DE P > 70 KW T001 

TERGCAGBM CALDERES 70 KW < P <= 1.000 KW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA T001 

TERGCL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ POT. TOTAL > 70 KW 

TERGCLREG REFREDADORA 70 KW < P <= 1.000 KW T001 

TERGCLSPM SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) 12 KW < P <= 70 KW T001 

TERGCLSPP SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) P <= 12 KW T001 

TERGCM CLIMATITZADORS EN INSTAL·LACIONS P > 70 KW 

TERGFA FAN COILS EN INSTAL·LACIONS P > 70 KW 

TERQRC QUADRE DE REGULACIÓ I CONTROL T001 

TERSOL CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 

TERSOLPET CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUP. < 20 M2 T001 

TERTER TERMOSTAT CLIMA 

VID INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES 

VIDCTL CENTRALETA TELÈFON T001 

VIDRAC RACK T001 

VIG INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 

VIGCTV CTTV 

VIGCTVCAM CÀMARES T001 

VIGCTVGRA GRAVADOR T001 

VIGINT SISTEMA ANTI-INTRUSIÓ 

VIGINTCEN CENTRAL DE DETECCIÓ T001 

VIGINTSEN SENSORS VOLUMÈTRICS T001 
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A3. DESCRIPCIÓ SISTEMES CONSTRUCTIUS I INSTAL·LACIONS 

A continuació es descriuen les característiques constructives i instal·lacions que formen part de l�edifici. 

A3.1 Fonamentació 

Els fonaments són mitjançant sabates aïllades i bigues d'encastament. 

Imatge 1.Armat sabata aïllada i biga d�encastament 
(Font: Asbuilt reforma i ampliació) 

A3.2 Estructura 

L�estructura és a base de forjats de llosa armada de 23 cm. de cantell. Els forjats es recolzen sobre 
pilars i pantalles de formigó armat. 

L�estructura existent del centre, anterior a la reforma, era a base de pòrtics transversals de dos llums, 
formats a base de pilars i jàsseres metàl·liques. Els forjats eren a base de biguetes metàl·liques amb 
revoltons. 

Els pilars de la façana principal i els pilars centrals eren per mitjà de 2 UPN �empresillados�. Els pilars 
de la façana posterior mitjançant 2 UPN formant calaix. Las jàsseres eren a base de IPN260 + IPN180. 

Les biguetes són IPN120 en totes les plantes. 

Per complir amb la normativa vigent, en la reforma es va haver de reforçar l�estructura existent 
mitjançant xapes o perfils metàl·lics. 

Els forjats existents es van reforçar per mitjà de la col·locació d�uns connectors soldats a la bigueta 
existent i col·locant una nova capa de compressió de 7 cm. amb una malla  electrosoldada de 
15x15Ø8. 

Imatge 2.Armadura capa de compressió  
(Font: Asbuilt reforma i ampliació) 

Les jàsseres existents es van reforçar amb una IPN inferior de 180. En cas de no haver trobat aquest 
perfil es va col·locar un de nou. 

El reforç dels pilars existents és a base de xapes soldades als perfils per tal de complir amb la 
normativa vigent. 

Imatge 3.Estructura (Font: Asbuilt reforma i ampliació) 

Els junts de dilatació es materialitzen mitjançant una biga IPN-260 recolzada sobre els pilars existents 
convenientment reforçats. Sobre aquestes bigues es va col·locar un neoprè que forma el recolzament 
lliscant dels nous forjats. 

A la zona central no es va fer cap junt entre l�obra nova i l�existent, per tant l�armadura de la nova capa 
de compressió es solapa amb armadures de la llosa. 

Els nous accessos, escales i nuclis d�ascensors es van executar amb murs de formigó armat formant 
unes caixes estructurals molt rígides que són aprofitades per a la rigidització del conjunt de l�edifici 
existent que es va reformar i reforçar a efectes dels esforços horitzontals del vent. 

Les dues ampliacions executades en els dos testers són estructures autònomes que es van executar 
d�una manera autoportant, o sigui, que estan separades per junts de dilatació. 
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A3.3 Cobertes 

La coberta de l�edifici, està resolta amb una coberta invertida acabada amb graves, i una coberta 
acabada amb peces de gres als voladissos, balcons i terrasses.

La composició de la coberta invertida està formada per: 

- Una capa de formigó cel·lular per a la 
formació de pendents. 

- L'ànima de betum asfàltic amb armadura 
de fibra de vidre, prèvia imprimació. 

- Poliestirè extruït d�alta densitat tipus IV a 
trenca juntes e=6cm. 

- Una làmina separadora de feltre de 
polipropilè, pes de 150g/m2 no adherida. 

- Capa de palet de riu. 

- Formació de minvell amb un reforç lineal 
de membrana auto protegida, inclòs 
formació de regata, juntes i connexió a 
desaigües amb peça de goma 
termoplàstica. 

Les màquines de clima estan col·locades damunt d'una graella formada per perfils d'acer i suportada 
per "enanos" metàl·lics protegits amb formigó. 

Imatge 5.Estructura metàl·lica sala màquines 
 (Font: Asbuilt reforma i ampliació) 

La coberta de la sala de calderes, situada a la coberta, està executada amb panell prefabricat d�acer 
prelacat tipus sandvitx. 

A3.4 Façanes 

Façana SUD 

Parets amb maó foradat de 14cm, cambra amb 
aïllament tèrmic de 6 cm i envà interior de 
totxana de 10 cm. L�acabat exterior d'aquets 
tancaments és arrebossat lliscat i pintat. 

Les finestres estan compostes per mòdul 
descompost en una part superior pivotant i una 
part inferior fixa, amb perfilaria d'alumini 
termolacat i doble vidre amb cambra, cambra i 
vidre temprat exterior. 

Al llarg de tota la façana i a cada planta, existeix 
un voladís metàl·lic com a protecció solar amb 
una estructura de base formada per perfils d'acer 
folrada amb planxa de zenc a la part superior i 

panell de ciment reforçat per acabat pintat a la 
cara inferior. 

Façana NORD  

Parets amb una fulla exterior de maó foradat de 14 cm de gruix, cambra amb aïllament tèrmic de 6 cm 
de gruix i envà interior de totxana de 10 cm de gruix. El dentell està realitzat amb perfilaria d'acer 
acabat esmaltat. L�acabat exterior de dita façana es amb un morter monocapa i el interior amb 
arrebossat i enrajolat o enguixat, segons l�estança. 

Les fusteries, en franges lineals, són d'alumini termolacat amb envidrament amb cambra d�aire. 

Imatge 7.Façana nord (Font: Asbuilt reforma i ampliació)

  

Imatge 4.Construcció coberta invertida  
(Font: Asbuilt reforma i ampliació) 

Imatge 6.Façana sud (Font: Arxiu personal) 



Estudi del pla de manteniment del Centre d�Atenció Primària Bages (Manresa) del Institut Català de la Salut62

Façana OEST 

Façana tradicional, amb full exterior d�obra de fàbrica de maó foradat, de 14 cm, la part interior està 
executada amb un trasdossat autoportant de guix laminat format per una estructura de muntants de 
perfilaria d�acer galvanitzat i aplacat amb doble placa de cartró-guix, aïllament interior amb plaques 
semirígides de llana de roca per aconseguir el nivell d�aïllament acústic i tèrmic requerit; amb 
revestiment interior pintat, aplacat o de rajola ceràmica fins l�alçada de fals sostre en el cas de 
consultes i banys.  

La façana exterior està acabada amb monocapa i sobre aquesta façana està muntada l�escala 
d�evacuació exterior, amb estructura metàl·lica i tancament lateral amb planxa metàl·lica ondulada.  

No hi ha cap tipus d�envidrament. 

Façana EST 

L�accés a la façana est es realitza per planta 
primera, quedant la planta baixa totalment soterrada 
en aquesta cara. Cobrint tota la planta primera 
existeix un sòcol de relliga galvanitzada, encastada 
a façana i passant per davant de les fusteries i la 
porta d�accés a urgències. Hi han uns petits balcons 
amb sortida per fusteria d�alumini de les mateixes 
característiques que la resta. Les parts opaques 
estan executades amb una solució de façana 
tradicional, amb full exterior d�obra de fàbrica de 
maó foradat de 14 cm. Per la part interior, trasdossat 
autoportant de guix laminat format per una 
estructura de muntants de perfilaria d�acer 
galvanitzat i aplacat amb doble placa de cartró guix, 

aïllament interior amb plaques semirígides de llana 
de roca; acabat pintat, aplacat o de rajola ceràmica 
fins l�alçada de fals sostre en el cas de banys. 

A3.5 Tancaments i divisòries interiors 

Les divisions interiors de les estances que conformen un sector d�incendi independent són  amb fàbrica 
de maó foradat de 14 cm de gruix. 

Les divisions entre consultes, entre aquestes i les sales d�espera, banys o paraments pels quals 
discorren instal·lacions, estan realitzades amb un sistema prefabricat d�envà de cartró-guix consistent 
en estructura de muntants de perfilaria d�acer galvanitzat i aplacat a cada costat amb plaques de cartró-
guix, aïllament interior amb plaques semirígides de llana de roca. En l�encontre amb el terra, existeix 
una banda acústica que garanteix l�aïllament acústic i l�encontre amb el sostres està segellat amb 
pastes adients. 

Existeixen reforços als muntants dels envans de cartró-guix en els punts que hi ha penjat algun 
element. 

Les divisions de les estances de radiologia segueixen la tipologia de les de cartró-guix però estan 
executades amb doble guia i entre aquestes hi ha col·locat un revestiment de plom de 2 mm de gruix. 

Als banys i vestuaris hi ha col·locades divisòries de placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, 
inclòs perfil ''U'' d'acer inoxidable de remat superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom 
amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.

Imatge 9.Tancament interior banys  
(Font: Asbuilt reforma i ampliació) 

A3.6 Acabats interiors 

Cel ras 

A totes les plantes, sobre les zones de pas de 
passadissos, el fals sostre queda a 2,20 m 
d'alçada, formant un calaix per on passen les 
instal·lacions d'aigua, d'electricitat i de clima. En 
la resta de zones de treball i sales d'espera, el 
fals sostre té una alçada mínima de 2,50 m. 

A les sales d'espera, el salt entre els dos nivells 
del fals sostre s'ha aprofitat per col·locar un 
sistema lineal d�il·luminació indirecta. 

Dins les consultes (a tota la meitat nord de 
l'edifici) el fals sostre està a 2,50 m menys a 
façana (quedant alineat amb l'alçada de la 
finestra) i sobre les portes d'accés on existeixen 
uns calaixos amb alçada lliure 2,10 m per on 
passen tubs de climatització. 

Els cels rasos són de tres tipus diferents: 

- Cel ras de plaques de cartró guix de 60x60 fonoabsorvents a les zones de passos 
d�instal·lacions principals i consultes. 

- Cel ras de plaques tipus hidròfugues de 60x60 en els locals humits. 

- Cel ras continu no registrable de plaques de cartó-guix i pintat a la resta d�estances 

  

Imatge 8.Façana est  

(Font: Asbuilt reforma i ampliació) 

Imatge 10.Cel ras sala d�espera (Font: Asbuilt reforma i ampliació) 
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Paviments interiors 

El paviment general del centre és de gres 
porcelànic de la casa PAMESA, model Galia NG 
de 452x452x9,8 mm col·locat a truc de maceta 
amb morter adhesiu. Els sòcol són del mateix 
material. 

Als nuclis de banys, vestuaris, escales i zones 
properes als accessos des de l�exterior, hi ha 
col·locat el mateix model de paviment, però amb 
acabat certificat com a tipus 2 front al lliscament. 

Els graons de les escales interiors són del 
mateix tipus de gres, però amb gravat al cantell 
per a garantir una resistència al lliscament tipus 
2. 

A l�aula d�educació sanitària hi ha un paviment 
de PVC de la casa TARKETT model PRIMO 
PREMIUM de 2 mm de gruix ref. 651 blanc. 

El pelfut del vestíbul és de la casa MONTECOLINO model BRASIL color 50.

Parets 

Pel que fa a les consultes, les parets estan enrajolades amb rajola ceràmica color blanc acabat brillant 
de 20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada. 

Imatge 12.Acabats interiors consultes (Font: Arxiu personal) 

A les sales d�espera hi ha col·locat 4 tipus de revestiments de paraments: 

- En parament vertical nord (tocant a consultes...) hi ha col·locat un aplacat amb ànima de taulell 
aglomerat de 12 mm de gruix, ignífug aplacat amb Thermopal model BRILLANT-HPL tipus S. 

- Els testers hi ha col·locat un aplacat amb ànima de taulell aglomerat de 12 mm de gruix, ignífug 
aplacat amb Thermopal blanc mate. 

- Tant els matxons de la façana sud com els pilars centrals estan revestits fins a una alçada de 
2,2 m amb material vinílic de la casa VESCOM referència 173.13 color blanc. 

- Els trams superiors d�aplacats, revestiments, etc. estan pintats amb pintura plàstica de color 
blanc. 

Imatge 13.Acabats interiors sales d�espera (Font: Arxiu personal) 

A3.7 Fusteria exterior 

Totes les fusteries exteriors són amb perfilaria d'alumini termolacat de la casa ALUMINIOS MARTON, 
S.A. perfils sèries 17 i 25. 

Les finestres de grans dimensions (façana sud), en planta baixa disposen d�un vidre tipus 
4+4int/12/6ext trempat i a la resta de plantes disposen d�un vidre tipus 4+4int/12/6ext. Les vidrieres del 
vestíbul principal són de vidre laminat tipus 10+10 i les de l�escala principal, a nivell de planta baixa 
tipus 5+5int/12/6ext trempat. Els vidres de dita façana col·locats en la fase 1 de l�obra, disposen pel 
costat interior d�un vinil de protecció solar; els vidres col·locats en la segona i tercera fase ja són de 
baixa emissivitat. 

La resta de finestres de dimensions més reduïdes (façana nord i est) disposen d�un vidre tipus 
3+3int/10/5ext trempat a nivell de planta primera i de tipus 3+3int/10/5ext a la resta de plantes. 

Les portes d'accés són fulles correderes de vidre (8+8) automàtiques amb perfils superiors i inferiors 
tipus "pinza". 

A la planta baixa totes les finestres de la façana sud van 
protegides per un reixa de relliga a tota alçada, tanmateix la 
planta baixa a la façana est, està revestida en la seva totalitat 
per una protecció de relliga. 

Imatge 11.Paviment gres porcelànic PAMESA  
(Font: Asbuilt reforma i ampliació) 

Imatge 14.Protecció fusteria planta baixa  

(Font: Arxiu personal) 
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A3.8 Fusteria interior 

Generalment, totes les portes són de conglomerat laminat tipus fòrmica de color amb els cantells 
emmarcats. A la zona de RX estan emplomades tant les fulles com els marcs a fi de garantir la 
resistència al pas de la radiació. 

Les portes que delimiten sectors d�incendi són portes tipus monobloc d�acer galvanitzat, homologades 
per a la resistència i estabilitat al foc requerida. Dotades dels corresponents farratges d�obertura i 
tancament, barres antipànic, molles retenidores... 

A3.9 Altres elements constructius interiors 

Les baranes de les terrasses i escala metàl·lica d'emergència són de perfilaria d'acer inoxidable i vidre 
laminar de 8+8mm. 

Les baranes interiors són de perfils d�acer acabat esmaltat i d�acer inoxidable, amb brèndoles cada 10 
cm, de 110 cm d�alçada i passamans als costat de la paret.

      Imatge 15.Barana balcó (Font: Arxiu personal)                          Imatge 16.Barana escala personal (Font: Arxiu personal) 

A3.10 Mobiliari interior 

L�equipament subministrat a l�obra ha estat: 

- Aigüeres d�acer inoxidable en consultes, offices del personal i sales específiques. 

- Taulells d�atenció al públic del vestíbul principal, RX i atenció continuada. 

- Altres equipaments que s�han col·locat al centre són: 

- Barres de suport en banys adaptats. 

- Seient en dutxa adaptada de vestuaris del gimnàs.

- Miralls en banys.

A3.11 Zona exterior 

Paviment exterior 

Tant als voladissos de coberta com en terrasses i balcons, hi ha un paviment de rajola ceràmica no 
esmaltada, extruït de dimensions 273x273x14 mm, color marró clar, de la casa CERÁMICAS CALAF, 
model Tobas Montserrat/Grup Alla-2. Dit material està classificat com a tipus 3 front al lliscament. 

En una part de la urbanització hi ha col·locat llambordes de la casa ICA model VIA VERDE rectangular 
de 28x14x8 cm, de manera que permet el creixement de gespa. Aquestes zones també disposen de 
xarxa de reg. 

La plaça de l�accés principal al centre està pavimentat amb llamborda de formigó de la casa ICA model 
BETULO, amb la corresponent xarxa de recollida d�aigües pluvials mitjançant canals de formigó 
polímer. 

Tant a sobre de la estació transformadora com a la zona de l�accés des del tester est, hi ha col·locat un 
paviment de panot, de les mateixes característiques de les voreres. 

A3.12 Jardineria 

L�àmbit exterior de l�edifici està format per una plaça ubicada al costat sud i zona de principal accés al 
centre, on s�ha disposat de sis escocells en els que s�han plantat arbustos, dita zona disposa de xarxa 
de reg soterrat. 

Imatge 17.Jardineria (Font: Arxiu personal) 
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A3.13 Instal·lació tèrmica 

El sistema triat per a la climatització de l�edifici és el següent: 

- Consultes, en general i sales d�espera: sistema tot aigua amb funcionament en mode de 
refrigeració o calefacció, amb unitats interiors tipus fan-coils per a les estances interiors, i 
climatitzadors d�interior per a les sales d�espera. S�han realitzat tres circuits principals de 
distribució d�aigua calenta o freda: planta baixa, planta primera i plantes restants. 

- Sales grans: sistema tot aire mitjançant unitats de tractament d�aire (climatitzadores) 
independents per a cadascuna de les estances a tractar. 

- L�aportació i extracció d�aire de ventilació tant de les consultes com de les sales d�espera, s�ha 
fet a través de dos recuperadors de calor. 

Per a la producció de fred s�utilitza una planta refredadora d�aigua 
condensada per aire, amb compressors de cargol semi-hermètics 
d�alta eficiència amb regulació de la potència de refrigeració 
mitjançant modulació contínua del 40 al 100%, i ventiladors 
helicoïdals d�accionament elèctric, de la casa AERMEC, model 
NSB1802XººEºººPB. 

Per a la producció de calor (calefacció més ACS) s�utilitza un 
generador de calor de peu de gas de baixa temperatura, amb tres 
passos de fums amb baixa càrrega de la cambra de combustió, i 
cremador pressuritzat. De la casa VIESSMAN model Vitoplex 200. 

Per al recolzament a la instal·lació solar, per l�ACS en els mesos 
en que la caldera estigui aturada, hi ha instal·lada una caldera de 
condensació de tipus mural de la casa VIESSMAN model 
Vitodens 100. 

                                            Imatge 19.Caldera calefacció                                  Imatge 20.Caldera suport ACS 
                                         (Font: Arxiu personal)                                         (Font: Arxiu personal) 

De manera que les potències totals instal·lades són: 

- Fred 364,0 KW 

- Calor 509,9 KW 

Per a la connexió dels diferents elements que composen la instal·lació de climatització, s�han instal·lat 
diverses xarxes de canonades de les següents característiques: 

- Els circuits d�aigua calenta s�han realitzat amb canonada d�acer negre estirat sense soldadura, 
segons UNE 19.052, amb accessoris roscats del mateix material per a diàmetres nominals 
iguals o inferiors a 50 mm i embridats per a diàmetres superiors a 65 mm. 

- Totes les canonades, en el seu recorregut pel interior de l�edifici, s�han aïllat exteriorment amb 
camisa aïllant d�escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor de 0,04 W/m*K i de gruix 
adequat a la IT 1.2.4.2.1.2. del Reglament d�instal·lacions tèrmiques en els edificis. La unió 
longitudinal, així com la unió entre trams, s�ha segellat amb cinta elastomèrica autoadhesiva de 
50 mm d�amplada. Els accessoris com vàlvules i elements de regulació així com els equips de 
bombament s�han aïllat amb el mateix material. 

- Tant les canonades d�aigua calenta com les frigorífiques, en el seu recorregut per l�exterior de 
l�edifici i en les sales de màquines, a més d�anar aïllades amb el especificat al punt anterior, van 
protegides mitjançant un revestiment d�alumini de 0,8 mm de gruix que proporciona una doble 
protecció a la conquilla: per una banda un reforç mecànic per evitar conseqüències de possibles 
impactes o cops, i per una altra, una protecció contra el deteriorament ocasionat pels raigs 
ultraviolats del sol. 

Per a la distribució de l�aire de les diverses unitats de tractament de l�aire i elements de ventilació 
indicats en cadascun dels elements que composen la instal·lació de climatització, s�han executat 
diverses xarxes de conductes de les següents característiques: 

- Per a la xarxa d�impulsió i retorn d�aire dels climatitzadors que realitzen un canvi en les 
propietats termodinàmiques de l�aire, s�han utilitzat conductes rectangulars de xapa 
galvanitzada, de classificació a l�estanquitat C, amb juntes unions i accessoris de tipus �METU� 
que garanteixen altes prestacions d�estanquitat. Els conductes estan aïllats exteriorment 
mitjançant manta de fibra de vidre amb barrera de vapor acabat en paper d�alumini kraft reforçat 
i ajustat mitjançant fleixos, amb gruixos segons la IT 1.2.4.2. La unió longitudinal, així com la 
unió entre trams s�ha segellat amb cinta d�alumini autoadhesiva de 50 mm d�amplada.  

- Per a la xarxa d�impulsió i retorn d�aire dels fan-coils s�han utilitzat conductes rectangulars de 
fibra de vidre d�alta densitat, tipus CLIMAVER PLUS-R METALL , de classe C, de 25 mm de 
gruix amb revestiment interior i exterior d�alumini reforçat. La perfilaria l�alumini extorsionada 
s�ha col·locat a les juntes longitudinals del conducte per reforçar-les i segellar-les. Les juntes i 
unions s�han encolat per a aportar una major resistència i s�ha realitzat un segellat exterior i 
interior mitjançant cinta adhesiva per a garantir les altes prestacions d�estanquitat.  

- Per a la xarxa d�impulsió i retorn d�aire dels elements de ventilació dedicats a l�extracció d�aire 
de banys, s�han utilitzat conductes rectangulars i circulars helicoïdals de xapa galvanitzada, de 
classe C, amb juntes, unions i accessoris de tipus �METU� que garanteixen altes prestacions 
d�estanquitat. Dits conductes no s�han aïllat.  

- Per a la connexió entre xarxes d�impulsió i retorn d�aire tractat i els elements terminals de difusió 
s�han utilitzat conductes circulars flexibles aïllats amb mantes de fibra de vidre, ànima d�acer en 
espiral i recobriment de l�ànima amb alumini reforçat.

Imatge 18.Placa característica refredadora 
(Font: Arxiu personal) 
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- Per a la connexió entre les xarxes d�impulsió d�aire tractat i els elements terminals de difusió de 
locals de classe I s�han utilitzat conductes circulars helicoïdals de xapa galvanitzada, aïllats 
exteriorment mitjançant manta d�escuma elastomèrica de 30 mm de gruix amb barrera de vapor. 
La unió longitudinal, així com la unió entre trams s�ha segellat amb cinta elastomèrica 
autoadhesiva de 50 mm d�amplada. 

- Per a la connexió entre les xarxes d�extracció d�aire sense tractar i els elements terminals de 
difusió s�han utilitzat conductes circulars flexibles en alumini resistent i ànima d�acer en espiral. 

- Per a les zones on els conductes travessen sectors d�incendis diferents, s�han utilitzat 
conductes rectangulars de xapa galvanitzada, de classificació a l�estanquitat C, amb juntes 
unions i accessoris de tipus �METU� que garanteixen altes prestacions d�estanquitat, folrats 
exteriorment amb materials resistents al foc (EI-90 / EI-120). 

La instal·lació d�ACS, al ser centralitzada, està equipada amb els següents elements de control de tipus 
proporcional segons la ITE 02.11.3: 

- Control i limitació de la temperatura de l�aigua acumulada. 

- Control de la temperatura de l�aigua a l�entrada de la xarxa de distribució, quan sigui diferent a 
la d�emmagatzematge. 

El dipòsit acumulador s�ha instal·lat verticalment. La 
instal·lació compta amb les claus de pas necessàries 
per a permetre la interrupció del servei des de 
l�exterior dels locals. 

Com a prevenció de la Legionel·losi (segons UNE 
100.030), la temperatura d�emmagatzematge de 
l�aigua calenta és com a mínim de 55ºC. El sistema 
d�escalfament és capaç d�elevar la temperatura de 
l�aigua fins a 70ºC de forma periòdica per a la seva 
pasteurització durant curts períodes de temps (15-20 
minuts) al menys una vegada al dia de l�aigua de 
recirculació i dues hores una vegada a la setmana de 
tota l�agua acumulada. 

La temperatura de l�aigua de distribució no és inferior a 50ºC en 
el punt més allunyat del circuït o a la canonada del retorn a 
l�entrada del dipòsit per a oferir un nivell de temperatura 
acceptable per al usuari, per a prevenir el risc de cremades i 
aconseguir la temperatura necessària per reduir la multiplicació 
de la bactèria. 

El dipòsit està fortament aïllat per a evitar el descens de la 
temperatura. 

L�acumulador està dotat de boca de registre i de connexió per a 
la vàlvula de buidat, i està situat de forma que es faciliten les 
operacions de buidat i neteja. 

El intercanviador de calor és de plaques i està situat fóra del cos 
del dipòsit acumulador amb la finalitat de facilitar les operacions 
de neteja. 

S�ha col·locat a la sortida del dipòsit acumulador una vàlvula de tres vies mescladora que impedeix 
distribuir l�aigua als punts de consum a una temperatura inferior als 50ºC. 

La circulació d�aigua es realitza mitjançant bomba, en sentit contrari a la circulació produïda per la 
demanda d�aigua calenta, és a dir, des del fons del dipòsit fins a la part alta del mateix passant a través 
del intercanviador. 

La canonada d�entrada d�aigua freda a la central de preparació i a la de retorn d�aigua calenta disposen 
de vàlvules de retenció. 

La xemeneia instal·lada entra dins el camp d�aplicació de la norma UNE 123.001, ja que està destinada 
a l�evacuació de productes de la combustió de qualsevol classe d�aparell (incloses les calderes) que 
produeixin gasos de combustió que hagin de ser conduïts a l�exterior, o que formin part de les 
instal·lacions tèrmiques dels edificis. 

La xemeneia disposa del certificat CE conforme la norma UNE-EN 1856-1. 

Les unitats terminals instal·lades són les següents: 

- Sistema aigua: unitats interiors tipus fan-coil a dos tubs, generalment, tipus conducte i en menor 
mesura, de terra, de diferents potencies en funció de les càrregues dels locals a climatitzar; el 
control d�aquests es realitza mitjançant vàlvules de tres vies d�acció tot-o-res, comandades per 
termòstat ambient situat a dins de cada dependència, i selector de tres velocitats, donant 
d�aquesta manera una autonomia completa a cada dependència. 

                     Imatge 23.Fan-coil de sostre (Font: Arxiu personal)                        Imatge 24.Fan-coil de terra (Font: Arxiu personal) 

- Sistema aire: la impulsió d�aire es realitza per difusors del tipus rotacional o lineal, amb la seva 
corresponent xarxa de conductes associada. 

Imatge 25. Difusor rotacional  
(Font: Arxiu personal) 

Imatge 21.Acumuladors (Font: Arxiu personal) 

Imatge 22.Intercanviador solar  
(Font: Arxiu personal) 
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Els sistema de control instal·lat és el següent: 

- Interior de les sales: control a través del termòstat ambient, que actua sobre la vàlvula de tres 
vies dels fan-coils. 

- Circuits de distribució: control de la temperatura d�impulsió en funció de la temperatura exterior i 
la temperatura de retorn. Aquest es porta a terme a través d�un sistema centralitzat. 

La sala de calderes està ubicada a la planta coberta, en una sala exclusiva per a aquesta finalitat i 
aïllada respecte d�altres zones adjacents. 

El grau de risc de la sala de calderes és mig per tenir una potència nominal útil entre els 200-400 kW, 
d�acord amb l�apartat SI-1 del DB-SI del CTE de l�edificació. 

Com que aquesta es troba totalment aïllada de la resta de l�edifici, no té sentit parlar de sectorització 
respecte d�altres espais adjacents de l�edifici. S�han instal·lat extintors d�eficàcia mínima 21A-113B, per 
a evitar recorreguts fins a ells superiors a 10 m. 

S�ha disposat d�un tancament de baixa resistència mecànica, en comunicació directa amb l�exterior, a 
través de dues superfícies destinades a la ventilació de la sala de dimensions 1000x500 mm, 
cadascuna d�elles. 

A l�exterior de la porta i de forma visible figuren els textos indicatius següents: �SALA DE MÀQUINES�, 
GENERADORS A GAS� i �PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI�. 

El quadre elèctric està situat a les proximitats de la porta d�accés. 

La il·luminació de la sala de calderes és de com a mínim 200 lux, amb una uniformitat mitja del 0,5. Es 
disposa d�enllumenat d�emergència en la porta de sortida. 

La sala de calderes disposa d�entrada i sortida d�aire de forma natural se compleixen amb la normativa 
vigent. 

Seguint el RITE, s�ha instal·lat un sistema de detecció de fuites i tall de gas format per una 
electrovàlvula d�accionament manual, normalment tancada ubicada tot just a l�accés de la sala i 
comandada a través del sistema de detecció de gas; s�han instal·lat un total de dos detectors. 

A3.14 Instal·lació de gas/GLP 

En la zona que ens ocupa, la pressió de subministrament de gas 
de la companyia és �baixa pressió�. 

En la façana oest de l�edifici, al costat de l�escala d�emergència, 
hi ha una porteta amb pany estàndard de gas, on es troba el 
comptador tipus G-25. Des d�aquest punt surt amb tub de coure 
de 63/61 mm de diàmetre pel pas d�instal·lacions fins a arribar a 
coberta. És aquí on passa pel lateral de la sala de calderes i en 
el mur es col·loca l�aixeta i electrovàlvula de tall automàtic i 
rearmament manual. 

La instal·lació de gas abasteix una caldera de la casa 
VIESSMAN model Vitoplex 200 i una caldera de condensació de 
tipus mural de la casa VIESSMAN model Vitodens 100. 

Cada generador disposa d�una clau de tall manual de fàcil accés (clau de connexió d�aparell). 

S�ha instal·lat una clau de tall general dels subministrament de gas, el més proper a l�exterior de la sala, 
de fàcil accés i localització. 

A3.15 Instal·lació elèctrica a baixa tensió 

Instal·lació d�electricitat 

La potència contractada és de 170 kW pel subministrament normal i 45 kW pel  subministrament 
preferent/socors. 

La tensió de subministrament és en baixa tensió, trifàsica a 400/230 V i 50 Hz. i la freqüència de 50Hz i 
es realitza des d�una escomesa, provinent de l�estació transformadora annexa al edifici. 

L�escomesa està formada per un conductor de coure tipus RZ1 0,6/1kV, de secció segons càlculs de 
línies, per fase i neutre. La distribució de les escomeses s�ha realitzat en ternes per fases RST. 

Tenint en compte la ITC-BT-28, al tractar-se d�un local d�usos sanitaris amb una ocupació prevista de 
mes de 300 persones, es necessària la instal·lació d�un segon subministrament. L�escomesa pel 
subministrament de socors està formada per un conductor de coure tipus RZ1 0,6/1kV, de secció 
segons càlculs de línies, per fase i neutre. 

La discriminació de circuits és de manera automàtica un cop s�hagi detectat un mínim de tensió en el 
subministrament normal, un enclavament mecànic assegura que mai puguin entrar el dos 
subministraments simultàniament. 

Els subministraments principal i complementari van canalitzats de manera independent i ben 
identificats, des del seu origen en baixa tensió fins el quadre de commutació. 

La línia general d�alimentació va protegida en tub aïllant amb grau de protecció 7 de resistència al xoc i 
permet una ampliació d'un 100% dels conductors instal·lats inicialment. Els conductors són de coure 
amb aïllament termo-estable de 0,6/1kV. Els cables són no propagadors d�incendi amb emissió de fums 
i opacitat reduïda. La caiguda de tensió per aquesta línia no serà 
major del 0,5%. 

El sistema de comptatge de tot l'edifici s�ha ubicat en planta baixa. El 
mòdul de comptatge és del tipus T300 pel subministrament normal i 
T20 pel subministrament preferent. Aquest mòdul de comptatge està 
format per comptadors elèctrics d'energia activa i reactiva al ser la 
potència a contractar superior a 15 kW. També es disposa de 
discriminació horària adoptant en principi la de doble tarifa. 

 A fi de compensar el consum variable de potència reactiva, hi ha 
instal·lada d�una bateria de condensadors automàtica. 

Es disposa d�un Quadre General de Distribució ubicat en armari en 
planta baixa en una zona exclusiva per al personal sanitari per tal 
d�evitar la seva manipulació per part dels usuaris. Aquest conté els 
elements de protecció per l�enllumenat i força de les diferents zones i 
tots els elements de protecció de capçalera dels possibles 
subquadres com pot ésser el de l�ascensor. Entre l'interruptor general 
i els de capçalera dels subquadres s�aconsegueix una correcta 
selectivitat. Els interruptors són del tipus caixa emmotllada. La 
protecció diferencial i la selectivitat enfront contactes indirectes 
s'aconsegueix a través de tiroïdals i relés vigirex regulables en sensibilitat i temps de resposta o bé 
amb interruptors diferencials regulables en temps de dispar. 

Imatge 26.Comptador de gas  
(Font: Arxiu personal)

Imatge 27.Bateria condensadors  
(Font: Arxiu personal) 
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Aquest quadre, és de construcció modular metàl·lica, autoportant, construït amb xapa d�acer amb 
aïllament epòxid per les dues bandes, de col·locació vertical muntat sobre sòcol d'obra de 20 cm 
d'alçada amb dues portes: una metàl·lica amb finestretes, i l�altra de vidre transparent. L�accés és 
frontal mitjançant portes d�accés amb pany de bloqueig per obertura amb clau .Conté totes les 
proteccions grafiades en els esquemes i en cap cas té un poder de tall inferior a 40 kA. 

Conté, en l�interior, tots els components necessaris per la seva funció, degudament fitxats, 
interconnectats i identificats, mantenint a més un espai de reserva mínim real de 30%. 

 Els embarrats estan formats per platines de coure, capaços de suportar esforços electrodinàmics de 
40 kA., instal·lades a la part superior de l�armari. A la part inferior hi ha la barra de terra en platina de 
coure. De l'embarrat de posada a terra, parteix la línia principal de terra, fins la connexió a l�elèctrode 
de terra, disposada a l'exterior al pou registrable o anell de terra de l'Edifici. 

Totes les connexions internes del quadre, es fan amb conductors classe 750V col·locats lliurement per 
l�interior de canals de PVC. La connexió dels cables de sortida es fa amb regletes de borns numerats 
per seccions fins a 10mm2 i amb regletes i cargols per terminal per a seccions superiors. 

A la part frontal i visible des de l�exterior van instal·lats equips d�identificació de tensió i corrent 
instantània que recorren les tres fases. 

Tots els components i cables estan degudament identificats. El quadre també va identificat externament 
amb rètol general i denominació de cada una de les sortides. 

Des d'aquest quadre es fa la distribució de línies fins els diferents punts de consum. Tenint en compte 
la ITC-BT-28, tot receptor de més de 16A, deurà ser alimentat des del quadre general o subquadres. 

Tota maniobra està degudament protegida per un interruptor magneto tèrmic de valor màxim 6A, o bé 
per fusibles de calibre no superior a 6A i tensió adequada. 

Les derivacions del Quadre General de Distribució correspon a les línies que uneixen el Quadre 
General de Distribució amb els quadres de distribució secundaris. Aquestes línies estan formades per 
conductors de coure unipolars amb aïllament 0,6/1kV tipus RZ1 flexible. 

Els elements de protecció dels diferents circuits elèctrics, així com els elements de comandament i 
control visual, es disposen en armaris ubicats en llocs no accessibles al públic, preferentment a les 
zones de control. L�accés és frontal mitjançant portes d�accés amb pany de bloqueig per obertura amb 
clau. 

Els subquadres o quadres secundaris són de construcció similar al quadre general de distribució. 

En els subquadres on es troba l'aparamenta necessària pel sistema de regulació, es disposa de les 
plaques necessàries per aïllar la instal·lació de potència i de 24V, elèctrica i electromagnèticament. En 
tots els subquadres hi ha previst espai per allotjar el sistema de regulació i control, i un espai de 
reserva del 30% per futures ampliacions. 

El dimensionat dels diferents circuits està realitzat tenint en compte la intensitat màxima admissible pels 
conductors, i la caiguda de tensió admissible. Pel seu càlcul es té en compte els coeficients de 
majoració 1'8 i 1'25 segons siguin lampadaris i lluminàries de descàrrega o electromotors, 
respectivament. 

Instal·lació d'enllumenat. 

Les enceses s�efectuen des de la mateixa dependència, de tal manera que aquesta disposa 
d�interruptor propi, o bé, es realitzen des del quadre d�enceses situat en zona control, mitjançant 

commutador manual-automàtic-zero, de manera que un pilot lluminós de color verd confirma que 
realment s'ha produït l'encesa. 

Tots el interruptors diferencials de cada quadre elèctric porten un contacte d�estat, els contactes estan 
connectats en paral·lel per indicar que en el subquadre hi ha una fallada, aquesta indicació es realitza 
mitjançant el sistema de gestió. 

Instal·lació de climatització 

Tots els circuits de bombes de recirculació, climatitzadors o ventiladors tenen l'opció d'un funcionament 
automàtic a través del sistema de control centralitzat, o un funcionament manual o posició zero. 

Tots els contactors dels circuits que van connectats al sistema de control centralitzat disposen d'un 
contacte auxiliar que informa de l'estat del mateix. 

Canalització 

Des del quadre general de distribució parteix una safata de PVC cega que deriva fins a les darreres 
agrupacions de receptors allí on hi ha fals sostre. Les safates són amb grau M1 i IPXX9. 

A la instal·lació encastada i la que discorre pel fals sostre s�utilitza tub de PVC flexible amb grau de 
protecció 7. A les zones d'instal·lació vista s�ha utilitzat tub de PVC rígid amb grau de protecció IP7. 

Els conductors que van des del Quadre General de Distribució fins als possibles subquadres són de 
coure, unifilars i amb aïllament 1kV tipus RV. La distribució des del quadre fins els últims receptors es 
realitza amb cable de coure mànega amb aïllament 1kV per a seccions fins a 6 mm2 i amb cable de 
coure unifilar amb aïllament 1kV per a seccions superiors, sempre que la secció estigui justificada per 
intensitat i no per caiguda de tensió. 

Les derivacions i empalmaments i connexions dels circuits elèctrics s�efectuen dins de caixes aïllants 
amb el mateix grau de protecció que les canalitzacions. 

La distància entre suports de safata no és superior a un metre i hi ha col·locat un suport a cada un dels 
seus extrems. Les distàncies entre brides o abraçadores és com a màxim de 0,8 metres per a tubs 
rígids i de 0,6 metres per a tubs flexibles. 

En el dimensionament de tot tram de la safata es considera un 30% d�espai de reserva en previsió de 
futures ampliacions. 

No es distribueix per la mateixa canalització circuits amb tensions diferents, a no ser que es disposi 
d�un separador adequat. 

Els diferents circuits que parteixen dels subquadres van correctament identificats amb etiquetes als 
cables. Els diferents conductors s'identifiquen de la següent manera: 

- Color groc-verd: conductor de protecció. 

- Color blau: conductor neutre. 

- Color negre, marró i gris: conductor de fase. 

Les canalitzacions elèctriques estan separades com a mínim 3 cm d'altres no elèctriques, aquesta 
distància s�ha augmentat quan aquestes canalitzacions no elèctriques són d'aigua calenta, calefacció, 
etc. perquè els conductors no puguin arribar a temperatures perilloses. Tampoc hi ha instal·lat 
conduccions elèctriques sota conduccions susceptibles de produir condensacions. 
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Il·luminació especial 

Segons es disposa a la Instrucció Complementària ITC-BT-28 hi ha instal·lats enllumenats especials 
d'emergència, els quals s�han ubicat en els llocs adequats per així obtenir el màxim rendiment de llum, 
donada la seva funció d'enllumenat d�evacuació i enllumenat d�ambient o antipànic. 

Hi ha disposats aparells autònoms d'emergència per entrar en funcionament automàticament al produir-
se un tall dels enllumenats generals o bé quan la tensió d'aquests baixi un 70% del seu valor nominal. 

Aquests aparells tenen una capacitat suficient per subministrar una potència de 10W durant una hora 
amb rendiment lumínic no inferior a 10 Lm/W. 

Tota lluminària d'emergència i senyalització disposa del grau de protecció i classe d'aïllament d'acord al 
seu lloc d'ubicació, segons el REBT. 

El número de lluminàries d'emergència màxim a la mateixa línia no és superior a 12, i la protecció per 
les mateixes no superior a 6A. 

La instal·lació compleix les següents condicions de servei, durant 2 hores com a mínim, a partir de 
l�instant en que tingui lloc la fallada. 

Proporciona una il·luminància de 1 lux, com a mínim, en el nivell del terra en els recorreguts 
d�evacuació, mesurat en l�eix dels passadissos i escales, y en tot punt quan aquests recorreguts vagin 
per espais diferents als anomenats. 

La il·luminància és de com a mínim 5 lux en els punts en els que estan situats els equips de les 
instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixen utilització manual i en els quadres de 
distribució de l�enllumenat. 

La uniformitat de la il·luminació és proporcionada en els diferents punts de cada zona tal que el 
quocient entre la il·luminació màxima i la mínima és menor de 40. 

L�enllumenat d�emergència està ubicat tant en les consultes i locals, com a les vies d�evacuació fins a la 
sortida del centre i està ubicat preferentment al cel ras. 

Es disposa d�un enllumenat de senyalització que senyala de manera permanent la situació de portes, 
passadissos, escales i sortides de locals durant tot el temps que estiguin amb públic.

Xarxa de terra 

La posada a terra té per objecte, principalment, limitar la tensió que amb respecte a terra puguin 
presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l�actuació de les proteccions i 
eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en el material emprat. 

Per a aquest edifici es disposa d�una única xarxa de terra a la que estan connectats tots els aparells, 
endolls i parts accessibles de la instal·lació. La xarxa de terra està formada per un anell perimetral 
existent. 

En aquest anell estan connectat totes les parts metàl·liques de l�estructura de l�edifici, així com 
canonades metàl·liques accessibles destinades a la conducció, distribució i desguàs d'aigua, etc. i la 
instal·lació elèctrica (conductors de protecció). Tota massa metàl·lica important existent. 

Estan connectats a la xarxa de terra les estructures metàl·liques de l�ascensor amb cable de coure un 
de 35 mm2 de secció. 

Estan connectats a terra el pal d�antenes mitjançant soldadura d�alt punt de fusió i amb conductor de 
terra de 6 mm2 de secció com a mínim. D�igual manera, hi ha fet la connexió a terra del parallamps 
amb cable de coure rígid de 50 mm2 com a mínim. La instal·lació és vista, partint de la punta de 
captació fins el punt de posada a terra, fixada en la coberta de l�edifici mitjançant grapes i guies amb 
aïlladors. A una altura de dos metres de la superfície del terra, hi ha col·locat un tub de protecció d�acer 
galvanitzat de 48mm de diàmetre. La resistència elèctrica del conductor des de la punta de captació 
fins el punt de posada a terra, és inferior a 2�. La toma a terra és la del edifici, de tal manera que hi ha 
previst una resistència a terra d�aquest de 15� com a màxim. 

Estan connectats a terra tots els armaris dels quadres elèctrics metàl·lics. Tots els armaris dels quadres 
elèctrics disposen d�una barra col·lectora de terra. 

Cada un dels trams de la safata metàl·lica estan connectats a terra de manera que aquesta mai pugui 
arribar a ser conductora en cas de produir-se algun defecte. 

Aquestes connexions a l'anell estan fetes a través de punts de connexió, ubicats en pericons 
registrables per la comprovació de l'estat de la unió i la mesura, si fos necessari, dels valors de la 
resistència. 

Els circuits de terra no s'interrompen amb seccionadors, fusibles o interruptors. Només es disposa d'un 
dispositiu de tall que permet mesurar la resistència de la pressa de terra. 

Els conductors de protecció que deriven del punt de posada a terra són amb secció igual a la fase fins 
seccions de fase de 16 mm2, i la meitat per conductors de fase de secció superior segons es disposa 
en el punt 3.4 de la ITC-BT-18. La coberta per els conductors de protecció és de color groc-verd per a 
la seva identificació. La xarxa de posada a terra està realitzada segons les instruccions ITC-BT-18. 

S�ha adoptat els següents sistemes de protecció per a la seguretat de les persones, aparells i 
instal·lacions: 

- Protecció contra sobreintensitats: Tots els circuits estan protegits en origen contra els efectes de 
les sobreintensitats, ja siguin motivades per sobrecàrregues o curtcircuit en totes les fases 
mitjançant la instal·lació d'interruptors automàtics magnetotèrmics o fusibles calibrats, a l'origen 
dels circuits i a les derivacions dels mateixos quan sigui convenient. Aquests tallen totes les 
fases i el conductor de retorn o neutre. El calibre d'aquestes proteccions és l'adequat per 
protegir de la forma més eficient als usuaris, aparells i instal·lacions. El dimensionat dels 
conductors s�ha realitzat tenint en compte les intensitats màximes admissibles, les quals es 
troben a les taules del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant la posada a terra de les masses 
metàl·liques i l�acció de dispositius de tall per intensitat de defecte, utilitzant interruptors 
diferencials de tall omnipolar en el cas de circulació d�un corrent a terra de valor superior a la 
sensibilitat dels interruptors. La sensibilitat d'aquests interruptors és de 30 mA per als circuits 
d'enllumenat i de 300 mA per als circuits de força.  

Totes les masses van unides al conductor de protecció mitjançant la presa de corrent o del born 
de terra del receptor. 

A la línia de terra hi ha unit també totes les estructures, els suports i els altres elements 
metàl·lics. 

Aquestes unions d�equipotencialitat estan efectuades amb conductor de coure de secció mínima 
de 2,5mm2 si és amb aïllament i mínima de 6mm2 si és conductor nu. 
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- Protecció contra contactes directes: Aquest va incorporat en els equips elèctrics i en la 
instal·lació, per la inaccessibilitat de les parts en tensió, bé per allunyament, interposició 
d�obstacles o pel recobriment de les parts actives mitjançant aïllament adequat. 

L'esquema de la distribució elèctrica així com la ubicació de les proteccions pertinents, respon al criteri 
de què en cas de produir-se alguna errada en la instal·lació o els receptors connectats a la mateixa, 
només quedi temporalment inutilitzada la zona afectada per l'avaria, mantenint-se la resta de la 
instal·lació en perfecte funcionament. 

Per a circuits de força motriu els interruptors automàtics de protecció respondran a una corba de dispar 
lenta, per a evitar la seva acció sobre la posada en marxa dels motors que protegeix. 

El endolls estan instal·lats sempre collats amb cargols. Les preses de corrent són de 16 A amb presa 
de terra incorporada en muntatge superficial i/o encastat. Per a llocs de treball i generals són del tipus 
Schuko i les de corrent interromput són de color vermell. Els endolls per a neteja disposen de tapa de 
protecció. 

Els interruptors, commutadors i altres mecanismes, tenen una capacitat mínima de 10 A a 250V, del 
tipus superfície i/o encastat. 

Per una millor protecció i localització d'avaries, cada interruptor o presa de corrent disposa d'un 
tallacircuit adequat, encara que la derivació disposi de protecció pròpia. 

Les enceses es realitzen a través d�interruptors o polsadors situats en la mateixa dependència o en el 
subquadre d�enceses situat en zona control mitjançant commutadors manual-automatic-cero en el cas 
de automàtic la encesa és des de sistema de gestió. 

Els ventiladors dels lavabos es governen automàticament a través d�un programador setmanal. 

A3.16 Aparells elevadors 

A l�edifici s�ha realitzat la instal·lació de tres ascensors de les següents característiques: 

ASCENSOR 1 (ubicat a l�ampliació de l�ala est) 

Ascensor elèctric d�adherència per a minusvàlids, sense 
cambra maquinària, per a 8 persones (600 kg), 1 m/s, 
sistema d�accionament de 2 velocitats, 7 parades (19 
m), maniobra universal simple, portes d�accés de 
maniobrabilitat corredissa automàtica d�amplària 90 cm i 
alçària 200 cm d�acer pintat, cabina amb portes de 
maniobrabilitat corredissa automàtica d�acer pintat , de 
mides 1100x1400x2100 interior, amb mecanisme de 
protecció contra cops a base de cèl·lules fotoelèctriques 
(cabina i replà), equipament interior amb passamans de 
40 mm de diàmetre, botoneres Braillle o relleu, pilot 
lluminós d'arribada d�ascensor i direcció del mateix, llum 
permanent damunt portes replà, telèfon 
intercomunicador en interior cabina i qualitat d�acabats 
mitjana amb melatex polit alumini. 

ASCENSOR 2 (ubicat al nou nucli de comunicació de façana sud) 

Ascensor elèctric d�adherència per a minusvàlids, tipus munta lliteres, sense cambra maquinària, per a 
13 persones (1000 kg), 1 m/s, sistema d�accionament de 2 velocitats, 6 parades (15 m), maniobra 
universal simple, portes d�accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d�amplària 90 cm i alçària 200 
cm d�acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d�acer pintat, de mides 
1100x2100x2100 interior, amb mecanisme de protecció contra cops a base de cèl·lules fotoelèctriques 
(cabina i replà), equipament interior amb passamans de 40 mm de diàmetre, botoneres Braille o relleu, 
pilot lluminós d'arribada d�ascensor i direcció del mateix, llum permanent damunt portes replà, telèfon 
intercomunicador en interior cabina i qualitat d�acabats alta, amb solat a terra per rebre posterior 
paviment. 

ASCENSOR 3 (ubicat al nou nucli de comunicació de façana sud) 

Ascensor elèctric d�adherència panoràmic per a minusvàlids, tipus munta lliteres, sense cambra 
maquinària, per a 13 persones (1000 kg), 1 m/s, sistema d�accionament de 2 velocitats, 6 parades (15 
m), maniobra universal simple, portes d�accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d�amplària 90 
cm i alçària 200 cm d�acer pintat, cabina amb un lateral de vidre panoràmic i amb portes de 
maniobrabilitat corredissa automàtica d�acer pintat, de mides 1100x2100x2100 interior, amb 
mecanisme de protecció contra cops a base de cèl·lules fotoelèctriques (cabina i replà), equipament 
interior amb passamans de 40 mm de diàmetre, botoneres Braille o relleu, pilot lluminós d'arribada 
d'ascensor i direcció del mateix, llum permanent damunt portes replà, telèfon intercomunicador en 
interior cabina i qualitat d�acabats alta, amb solat a terra per rebre posterior paviment.  

Imatge 29.Ascensor 2 i 3 (Font: Arxiu personal) 

A3.17 Instal·lació de protecció contra incendis 

Les instal·lacions per detecció i extinció d'incendis que s�han executat són els següents: 

Extintors mòbils

S�han instal·lat extintors portàtils en nombre suficient per a què el recorregut real des de qualsevol 
origen d'evacuació a un extintor no superi els 15m en locals de risc mitjà o baix, i de 10 m en locals de 
risc elevat. 

S�ha instal·lat el tipus d'extintor adequat, en funció de les següents classes de focs: 

- Classe A: Foc de matèries sòlides, generalment de naturalesa orgànica, on la combustió es Imatge 28.Ascensor 1 (font: Arxiu personal) 
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realitza normalment amb formació de brases. 

- Classe B: Foc de matèries líquides. 

Imatge 30.Armari BIE i extintor (Font: Arxiu personal) 

Els extintors s�ha situat conforme als següents criteris: 

- On existeixi una possibilitat més gran d'originar-se un incendi, pròxims a sortides dels locals i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 

- Els extintors portàtils es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma 
que la part superior de l'extintor quedi com a màxim a 1,70m. del terra. 

- Els extintors que siguin subjectes a possibles danys físics, químics o atmosfèrics deuran estar 
protegits. 

S�han col·locat extintors adequats al costat d'equips o aparells amb especial risc d'incendi, com 
transformadors, motors elèctrics, quadres de maniobra i control. 

Detecció i alarma

Aquesta instal·lació té les següents característiques, descrites en els següents apartats. 

Central de senyalització 

Un equip de control i senyalització està situat a la 
zona de control de l'edifici i permet la identificació 
òptica i acústica de la situació del incendi per posar 
en marxa les mesures de lluita contra el foc. 

La central escollida és una central de senyalització 
de perills totalment controlada per microprocessador. 
Disposa d'un terminal d'operació amb visualització de 
textos i amb possibilitats per informacions en detall i 
protocol·lització. Les seves principals característiques 
són: 

- Les zones es definiran per programació a la central de detecció. 

- Connexió amb el sistema de gestió centralitzat i sortida d'alarma a distància. 

- Es disposarà de connexió telefònica directa amb el servei de Bombers 

Detectors 

S'han col·locat els següents tipus de detectors: 

- Detector òptic de fums:Funcionament del detector de fums per la difusió de la llum. S�ha 
instal·lat als espais generals de l�edifici. 

- Detector termovelocimètric: és combinat, termovelocimètric i termostàtic. 

Reacciona quan la temperatura puja molt ràpidament o quan la temperatura sobrepassi un valor 
màxim. S�ha instal·lat als vestuaris.  

Polsadors d'alarma 

Tenen com a finalitat la transmissió d'una senyal al centre de 
control, de manera que sigui localitzable la zona del polsador 
que ha estat activada.  

Els polsadors estan col·locats en llocs visibles. La distància 
més llarga a recórrer fins arribar a ells és, com a màxim, de 
25 metres. 

Els polsadors van protegits per un vidre per evitar que, 
involuntàriament, s'accioni l'alarma.  

Alarma 

S'han instal·lat alarmes òptic-acústiques per tal de donar avís d'incendi interiors i exteriors als ocupants 
de l'edifici. 

Distribució dels elements de la instal·lació 

La instal·lació de protecció contra incendis compleix amb tots els punts abans esmentats amb la 
pertinent distribució en quant a detectors, extintors, polsadors, etc A cada recinte li correspon la seva 
instal·lació de detecció la qual envia la senyal a la central d�incendis ubicada a planta baixa. 

A cada passadís de planta s�hi ubica a part dels detectors adients, polsadors d�alarma, extintors 
polivalent cada 15 m i un BIE cada 25 m de distància de recorregut. 

Interacció amb el sistema de gestió de clima 

A través d�una sortida lliure de tensió de la central de detecció d�incendis s�avisa al sistema de gestió 
tècnica de l�alarma d�incendis. En el cas d�alarma d�incendis, s�atura tota la producció de clima, i 
s�activen les enceses de les zones comuns. 

Subministrament d'energia elèctrica 

El sistema de detecció d'incendis està dotat, com a mínim, amb dues fonts d�alimentació independents. 
Una d'aquestes fonts d'alimentació està constituïda per un sistema general de subministrament 
d'energia elèctrica. La segona font d'alimentació és un acumulador. 

Imatge 31.Central d�incendi (Font: Arxiu personal)

Imatge 32.Polsador (Font: Arxiu personal) 
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Cada font d'alimentació permet, per sí mateix, el funcionament del sistema de detecció d'incendis, 
d'acord amb les reglamentacions corresponents. En cas de manca d�alguna de les fonts d'energia, no 
s'originarà tall total de subministrament, ni s'alterarà l'altra font. 

Subministrament d'energia elèctrica per la xarxa 

A més d'alimentar el sistema de detecció d'incendis, és capaç de subministrar el corrent de càrrega de 
l'acumulador. 

En funcionament normal, és a dir, estant el sistema alimentat de la xarxa, no ha de prendre's corrent de 
l'acumulador, excepte per la supervisió automàtica de l'estat de càrrega de l'esmenta't  acumulador. A 
tal fi, la central de senyalització està proveïda d'indicador de servei i dispositius de càrrega ràpida i 
control, pel que porta equip per la recàrrega amb indicació d'avaria, voltímetre mesurador de la tensió 
de l'acumulador o senyal indicadora de la tensió i tall circuits. 

S�ha disposat, a l'entrada d'energia elèctrica a l'edifici, d'un sistema general de secció que garanteix la 
interrupció del subministrament de la xarxa ordinària exclusivament, sense que per això quedin 
interromputs els serveis de protecció contra incendis. 

Connexions elèctriques 

L'escomesa des de la xarxa s�ha realitzat amb conductors de coure de 2,5 mm2 de secció. 

La línia d'alimentació de la bateria s�ha realitzat amb cable de 1.000 V de tensió nominal de coure de 
secció 2,5 mm2, com a mínim. 

Les connexions dels detectors amb la central de detecció s�han efectuat amb mànega apantallada de 
dos parells trenats de 2x2x1.5 mm2 de secció. 

L�alimentació a les alarmes òptico-acústiques i detector lineal s�han fet amb cable de 750 V de2 x 1,5 
mm2. 

Totes les línies de l'estesa de cables de connexió entre el quadre i els detectors estan vigilades, de 
forma que senyalen tant tallacircuits com interrupcions. 

L'estesa dels conductors s�ha fet per tub. L'estesa de les línies s�ha fet de forma que queden separades 
de les línies de corrent industrial a una distància mínima de 10 mm. 

Senyalització dels elements de protecció 

Tots els elements de protecció contra incendis s�han senyalitzat. Els senyals són les definides en la 
norma UNE 23 033 i la seva mida és la indicada en la norma UNE 81 501. 

A3.18 Instal·lació de fontaneria 

Hi ha instal·lada una escomesa general que alimenta per una banda un 
dipòsits per a aigua sanitària i  un dipòsit de 12 m2 per a aigua contra 
incendis. 

A l�edifici hi ha quatre xarxes de distribució: una pel subministrament 
d�aigua freda, una xarxa per la distribució d�aigua calenta, una xarxa de 
retorn d�aigua calenta i una de fluxors per als inodors. 

De la xarxa de distribució general parteix una sola escomesa per a tot 
l�edifici realitzada per la Companyia Subministradora. 

A l'entrada de l�escomesa hi ha instal·lat un armari amb una clau de comporta per seccionar el 
subministrament d'aigua. Seguidament hi ha col·locat el comptador d'aigua per al subministrament, 
amb les seves corresponents claus de comporta. A continuació hi ha instal·lat una vàlvula de retenció 
per a evitar el retorn del fluid a la xarxa i un filtre amb la valvuleria apropiada per la seva reparació 
sense alterar el subministrament. 

Existeix un grup de pressió amb dues bombes centrífugues que aspiren l�aigua del dipòsit d�acumulació 
i la distribueixen a la xarxa d�aigua freda i fluxors, amb sonda de nivell per protegir el grup. Aquest 
distribueix al sistema de producció d�aigua calenta sanitària i d�aigua sanitària. 

La instal·lació disposa d�un equip de cloració i un descalcificador.  

                            Imatge 34.Equip de cloració (Font: Arxiu personal)              Imatge 35.Descalcificador (Font: Arxiu personal) 

L�escomesa d�aigua a més d�estar connectada al dipòsit d�acumulació està connectada directament al 
col·lector de distribució per tal de possibilitar l�abastament directe 
d�aigua al centre, en cas de necessitat. 

La distribució es realitza a base de canonades de polipropilè 
copolímer homologada per a ús sanitari. 

La canonada emprada en la xarxa de a.c.s. i retorn el polipropilè va 
reforçat amb una capa d�alumini per reduir les dilatacions que es 
produeixen i donar resistència mecànica. 

La valvuleria és del tipus bola, ja que provoca una molt baixa pèrdua 
de càrrega i garanteix un bon tancament. Aquestes vàlvules estan 
muntades per seccionar totes les derivacions generals i les entrades 
de les diferents zones humides. 

  Imatge 33.Comptador d�aigua  
(Font: Arxiu personal) 

Imatge 36.Dipòsit  
(Font: Arxiu personal) 
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Les canalitzacions que discorren pel fals sostre, a fi d�evitar condensacions, estan recobertes 
d�aïllament elastòmer anticondensació. Les d�aigua calenta i retorn, van aïllades segons marca la 
normativa. 

La producció de l�aigua calenta sanitària pel subministrament a l�edifici es realitza mitjançant una 
caldera on una part s�extreu per a la producció de calefacció i una altra per la producció d�ACS. on 
s�extreu l�energia per mitjà de bescanviadors de calor. 

El sistema antilegionel·losi consisteix en activar la vàlvula de bypass per al tractament contra 
legionel·losi i escalfar tota l�aigua del circuit d�ACS fins arribar a una temperatura de 70º durant un 
període mínim de 2 hores. 

La instal·lació solar tèrmica està formada per 
col·lectors solars tèrmics de tipus pla, i tenen una 
superfície útil de captació de 2,4 m2. 

Hi ha instal·lat 8 col·lectors i els sistema escollit 
per la connexió, és amb paral·lel amb 2 línies de 
4 col·lectors.  

Les canonades del circuit primari són de coure 
semi rígid reticulat d�alta densitat i estan aïllades 
amb aïllament elastòmer tèrmic i les que circulen 
per l�exterior i coberta estan protegides amb xapa. 

Donat que els tubs dels col·lectors són de coure, 
hi ha instal·lat maniguets dielèctrics a l'entrada de 
cada línia de col·lectors. 

El fluid calefactor del circuit de col·lectors solars està constituït per la barreja: 30 % de Propilenglicol i 
70% d'aigua, per evitar danys que puguin produir-se per gelades. 

Hi ha instal·lada una bomba acceleradora de rotor humit. 

Els elements instal·lats: 

- Un dipòsit acumulador de la producció solar connectat en sèrie a un altre dipòsit d�escalfament 
directe de caldera. 

- Bescanviador de calor. 

- Una bomba acceleradora per la càrrega de l'ACS. 

- Elements accessoris: vàlvules de tall, retenció, seguretat, termòmetres. 

- Elements de regulació: Sondes de temperatura d'immersió, connexió de la nova instal·lació al 
sistema de gestió tècnica centralitzada. 

En la instal·lació de camp de regulació, els elements instal·lats són: 

- Sondes de temperatura d�immersió. 

- Sonda de radiació solar. 

- Pressòstat al circuit hidràulic dels col·lectores solars. 

L�edifici disposa d'un sistema de gestió tècnica centralitzada, al que te inclòs el sistema d�energia solar, 
afegint els controladors i elements de camp necessaris per a aprofitar de manera òptima la instal·lació. 

A3.19 Sanejament i aigües pluvials 

La xarxa de sanejament és separativa dins l�edifici, unint-
se a l�arqueta general o pou de registre, per tal d�anar a 
parar a xarxa pública general, que actualment no es 
separativa. La sortida a la xarxa pública de clavegueram 
és realitza pel carrer de Soler i March. 

Les canonades són insonoritzades i de polipropilè, que és 
un material amb bones característiques en quant a la 
resistència, solidesa, lleugeresa. A part és un material 
força ecològic i reciclable. 

Totes les canonades de la xarxa d�evacuació desaigüen 
per gravetat. 

Els principals elements dels que consta la instal·lació d�evacuació d�aigües són: elements de la 
evacuació, baixants, col·lectors, elements de connexió i ventilació 

A3.20 Instal·lació de vigilància i seguretat 

La instal·lació de detecció i CTTV s�ha realitzat en els accessos a l�edifici, en els vestíbuls de cada 
planta i sales d�equips i està formada pels següents equips i detectors de camp: 

- Detectors volumètrics amb l�objecte de detectar els moviments de les persones. Dits detectors 
s�han col·locat en les zones de pas obligatori i de comunicació entre zones, com son els 
vestíbuls de les escales. 

- Detectors magnètics als accessos a l�edifici 

- Sirena exterior amb òptica. 

- Central microprocessada, amb marcador telefònic per a connexió a central receptora d�alarmes. 

- Terminal de comandament principal des de on es gestionarà el sistema de detecció d�intrusió. 

- Càmeres mini domo 8� color. 

La central disposa de 6 zones com a mínim, agrupant els detectors per zones. En els passadissos els 

detectors són amb feix estret i abast de fins a 30 m, en els encreuaments els detectors tenen un angle 
d�obertura mínim de 80 º. 

En la documentació gràfica es mostra la ubicació y tipus de detectors. Per a les canalitzacions 
principals s�han utilitzat les safates previstes per a senyals febles. Per a les canalitzacions de 
derivacions s�ha utilitzat tub flexible corrugat. 

Imatge 37.Col·lectors solars (Font: Arxiu personal)

Imatge 38.Xarxa sanejament (Font: Arxiu personal) 
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A3.21 Instal·lació de veu i dades 

Telefonia 

Amb l�objecte de garantir els serveis de telefonia, s�han realitzat les canalitzacions pertinents per a la 
connexió a les xarxes de telefonia pública. La instal·lació no comprèn la central telefònica, deixant el 
sistema obert a qualsevol central que es trobi en el mercat i que es vulgui instal·lar, on es podran definir 
les línies externes i d�extensions que es desitgin. 

Característiques de distribució de la instal·lació.  

La xarxa i la seva canalització corresponent es divideix en els següents subconjunts: 

- Sistema d�alimentació: El forma d�una part, l�escomesa de línies telefòniques provinents de la 
central urbana i que arriben a un repartidor situat al Recinte d�Instal·lacions de 
Telecomunicacions, situat en l�armari de planta baixa (darrera del mostrador principal). L�espai 
destinat a fer aquesta funció compleix amb les condicions i dimensions mínimes marcades per 
la normativa, per tant l�amplada mínima és 1m, la fondària mínima superior a 50 cm i l�alçada 
mínima superior a 2m. 

En aquest espai s�ha ubicat el registre principal amb capacitat per a 30 parells d�entrada, s�ha 
reservat espai per a la centraleta de telefonia, s�ha instal·lat un armari repartidor tipus rack de 
dimensions 60x60x200 cm, que inclou els equips de administració dels serveis de veu i dades i 
els equips de megafonia. 

En el punt d�entrada general dels serveis de telecomunicacions s�ha executat una arqueta de 
40x40x40cm de dimensions mínimes i una arqueta en l�exterior de 40x40x60cm. La unió de 
l�arqueta exterior amb la interior s�ha realitzat amb 3 conductes de 63 mm de diàmetre. 

Ha estat competència de la companyia de serveis el subministrament cables de parells i 
regletes. fins el registre principal, mentre que l�obra civil, passa tubs, pericons, etc.,  correspon, 
dins la finca, a la propietat. 

Forma part també del sistema d�alimentació, la xarxa i canalització entre el registre principal i la 
centraleta de l�edifici. Per aquest tram de la instal·lació, la xarxa la composa una mànega 
d�interior de parells telefònics convencionals mentre que la canalització es realitza sota tub 
corrugat de grau de protecció 7. 

- Distribució a abonats: L�edifici del CAP Bages disposa d�un sistema de cablatge  estructurat des 
de on es distribueixen les connexions entre centraleta i usuaris pels serveis de veu i servidors o 
portes d�enllaç a xarxes de banda ampla i usuaris pels serveis de dades.. 

Serveis de cablatge veu/dades 

S�ofereix una infraestructura amb un dimensionat ajustat que garanteix la compatibilitat amb els 
sistemes de comunicació actuals i futurs, i que al mateix temps segueix els criteris bàsics d�alta 
capacitat, compatibilitat i flexibilitat per a futures ampliacions de l�edifici del CAP Bages. 

El sistema de cablatge instal·lat contempla un repartidor principal des de on es cablegen les extensions 
de la central de telefonia i els punts de treball de l�edifici del CAP i dos de secundaris adaptats segons 
les fases dels treballs de l�obra. La connexió entre armari de distribució i preses d�usuari s�han realitzat 
amb mànegues de 4 parells de categoria 6. 

S�ha certificat la instal·lació finalitzada. 

Instal·lació TV-FM 

S�ha fet la instal·lació dels equips necessaris per a la recepció i distribució de senyals de TV i FM, de 
manera que s�ha disposat d�un amplificador de banda per a senyals terrestres, amb un nivell màxim de 
senyal a la sortida de 117 dBuV i un guany de com a mínim 33 dB. Per a la recepció de senyals de FM 
s�ha utilitzat una antena circular omnidireccional amb un guany de 0 dB, i per a la recepció de senyals 
terrestres de TV s�ha utilitzat una antena tipus yagui amb elements directors tipus �x� de 12.5 dB de 
guany i ample de banda pels canals 21 a 69 ( bandes IV i V). 

La distribució de dites senyals a les preses d�usuari s�ha realitzat mitjançant 1 muntant amb cable 
coaxial de 75 Ohms d�impedància i baixes pèrdues, s�han distribuït les senyals de TV i FM procedents 
de l�estació amplificadora. 

L�antena va muntada sobre un màstil, fixat a l�edifici i assegurat contra vents. La central d�amplificació 
de cada banda s�ha ubicat sota coberta junt a les fonts d�amplificació i equips de distribució i te 
capacitat per a incorporar senyals procedents de satèl·lits. 

A3.22 Instal·lació de megafonia 

La instal·lació de megafonia inclou les zones comuns de l�edifici. 

Distribuïdes per les plantes de l�edifici i està formada pels següents equips i dispositius: 

- Difusors acústics 

- Amplificadors 

- Pupitre microfònic 

- Fonts sonores 

S�ha ubicat la central de megafonia en la zona de recepció, i conté en un armari Rack els equips 
d�amplificació, pupitre microfònic i fonts sonores. 

La instal·lació es subdivideix en les següents zones: 

- Zona 1: Serveis comuns planta Baixa. 

- Zona 2: Serveis comuns Planta Primera. 

- Zona 3: Serveis comuns Planta segona. 

- Zona 4: Serveis comuns planta tercera. 

- Zona 5: Serveis comuns i àrea de personal planta quarta. 

- Zona 6: Serveis comuns i àrea de personal planta cinquena. 

En les zones d�administració, reunions, descans o aula de formació s�ha disposat d�un element que 
permeti el control del volum, garantint la difusió dels missatges amb prioritat. 

A continuació es detallen les característiques dels elements que composen el sistema de megafonia: 
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Altaveus 

Son els elements encarregats de convertir els senyals elèctrics, procedents dels equips d�amplificació, 
en variacions de pressió. Entre els tipus existents s�inclouen els difusors acústics, utilitzats per a muntar 
en fals sostres i que aprofiten el mateix com caixa de ressonància i que són idonis per a la difusió de 
música, els projectors sonors, que disposen de caixa de ressonància pròpia i depenent del model són 
idonis per a treballar en ambients humits, les columnes sonores, formades generalment per una 
agrupació d�altaveus millorant la directivitat, les botzines exponencials, que disminueixen la resposta en 
freqüència però milloren el rendiment i són idònies per a ús exterior i/o locals de dimensions grans. 
Depenent de les condicions ambientals de treball, dimensions del recinte, nivell de soroll ambient, 
s�haurà de seleccionar el model apropiat depenent de la aplicació, veu, música o veu i música, garantint 
en la zona de cobertura els nivells màxim que no haurà de sobrepassar els 110Db SPL per a les 
persones o animals mes pròxims a l�altaveu i mínims, superant en al menys 6dB SPL, mantenint un 
marge entre la potència màxima, RMS, i la potencia de treball del 50% el nivell de soroll ambient per a 
una correcta intel·ligibilitat dels missatges de veu. Per a aplicacions de veu es garantirà una resposta 
en freqüència a 3dB com mínim entre 600Hz i 4kHz i per a aplicacions de música ambiental entre 
100Hz i 16kHz. 

Amplificadors

Son els encarregats de subministrar la senyal als altaveus, hauran d�estar  sobre dimensionats en al 
menys un 30% de la potència, RMS, total absorbida pels altaveus alimentats. Hauran de ser capaços 
de treballar en règims continus i si fos necessari, disposar de ventilació forçada amb la fi d�evitar 
sobreescalfaments dels mateixos. Els amplificadors hauran de tenir una resposta en freqüència, a 3dB, 
com a mínim entre 60Hz i 15kHz, relació senyal a soroll superior a 70 dB i la distorsió per a un to de 
1kHz a potència nominal haurà de ser inferior al 1%. Hauran de ser adaptables a armaris tipus Rack. 

 Pupitre microfònic

Consten d�un micròfon que haurà de tenir una resposta en freqüència a 3dB mínima entre 100Hz i 
15kHz, generador de carilló previ a la difusió dels missatges, i botonera per a on/off i selector de zones. 
Des del mateix es difondran els missatges i avisos a les zones desitjades de l�edifici. Per a evitar 
efectes de realimentació s�haurà de tenir cura en la situació del  pupitre fora del camp de radiació 
directa dels altaveus. 

Unitats de maniobra

Per a gestionar la difusió de missatges selectius i selecció de la font musical es disposa de les unitats 
de maniobra o selectors de zona. Es recomanable que la gestió es realitzi de forma conjunta amb el 
pupitre microfònic. Hauran de ser adaptables a armaris tipus Rack. 

 Fonts sonores

Son els equips encarregats de la reproducció de música (reproductor de CD, sintonitzador, reproductor 
de cassetes) o missatges preenregistrats. Les prestacions estaran d�acord amb la resta de prestacions 
del sistema. Hauran de ser adaptables a armaris tipus Rack. 

Atenuadors

En les zones on existeixi la necessitat de controlar el nivell sonor de la difusió es disposarà de 
atenuadors amb prioritat als missatges. Dits elements hauran d�estar dimensionats per a el nombre 
d�altaveus i potència total absorbida pels mateixos. Es situaran en zones de fàcil accés i a ser possibles 
en instal·lació encastada. 

Les canalitzacions s�ha realitzat sota tub corrugat i/o safates, en el cas de safates aquestes podran 
estar compartides amb la resta d�instal·lacions de senyals dèbils. Per a les canalitzacions amb tubs 
s�han instal·lat caixes de registres en els trams rectes amb distancies superiors als 10 m i a distancies 
menors si els trams inclouen corbes. Per a les derivacions i registres s�utilitzaran caixes de PVC, de la 
mida apropiada. Les canalitzacions, derivacions i elements de camp que queden ocults, estan dins 
zones de fàcil accés i registrables. S�ha evitat el pas adjacent a línies d�alimentació elèctrica o per la 
part inferior de canalitzacions que condueixen líquids o gasos corrosius. Les caixes de derivació porten 
grafiat amb lletra no esborrable en les tapes a quina instal·lació pertanyen, i la identificació dels circuits 
que en ella deriven. 

La distribució de senyals dels amplificadors als altaveus s�ha realitzat a través de línies de 100V 
mitjançant cable bicolor negre-roig amb una secció mínima de 2mm2 interconnectats en paral·lel, 
podent realitzar derivacions. Els altaveus disposen de transformador d�impedàncies amb sortides de 
potència seleccionables. 

La distribució d�altaveus s�ha realitzat segons els següents criteris: 

- Garantir un nivell mínim de 6dB sobre el soroll ambient.

- Evitar l�emmascarament per reverberació, el que s�aconseguirà utilitzant un major nombre
d�altaveus treballant a una potència menor.

- Evitar la radiació directa sobre superfícies amb un elevat índex de reflexió.

- Radiació directa sobre els oients o públic del local.
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A4. DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS 

Per tal poder gestionar i realitzar el pla de manteniment, s�han de tenir en compte el tipus 
d�instal·lacions que es disposa i les seves característiques tècniques, es per aquest motiu que s�ha de 
realitzar un inventari inicial, el qual s�ha d�anar actualitzant segons les modificacions que hi puguin 
haver, ja sigui per obsolescència de l�equip, incompliment de normativa, desgast, etc. 

Per poder dur a terme aquesta tasca, s�ha dissenyat unes taules, que facilitin la pressa de dades de 
tots els equips, en visites al centre, per tal de poder completar el inventari i realitzar fotografies al centre 
de tots aquells equips que han de formar part del inventari, i d�aquesta manera, facilitar la seva 
descripció, ubicació, etc.   

S�han creat quatre taules diferents (veure Memòria punt 9.3.5 Descripció subsistemes constructius i 
instal·lacions), on cada taula disposa d�uns camps segons l�equip o instal·lació a inventariar: 

- Taula 1. Instal·lacions generals 

- Taula 2. Aparells elèctrics (comptadors, centres de transformació, grups electrògens, etc.) 

- Taula 3. Aparells elevadors 

- Taula 4. Protecció contra incendis 

Per poder realitzar una bona gestió del manteniment del centre, primerament s�ha de realitzar un 
inventari inicial a partir dels diferents àmbits o sistemes que disposa el centre i la taula associada 
assignada segons sistema.  

És per aquest motiu que s�han realitzat vàries visites in situ al CAP Bages, per tal de poder completar el 
inventari d�equips i instal·lacions, amb l�ajuda de les taules associades i els subsistemes constructius  i 
instal·lacions definides.   

Aquestes fitxes un cop finalitzades serviran per poder carregar el inventari a l�aplicació informàtica per 
la gestió del manteniment assistit per ordinador que s�utilitzi, en aquest cas, Rosmiman.  

En les visites in situ al centre, també s�han pres fotografies, per tal de poder completar la fitxa de la 
instal·lació i/o equip amb una imatge, i que aquesta sigui molt més entenedora.  

La codificació de cada equip consta del codi de l�edifici, en aquest cas 533002, seguit de la codificació 
del equip, segons els àmbits d�actuació definits en el punt 2 d�aquest annex.  

533002.ELEASC Ascensor públic panoràmic 

T003 Elevadors 

1  FABRICANT Orona 

2  TIPUS MOTOR Electromecànic 

3  N. PARADES 

4  CÀRREGA MÀX. (kg) 99 

5  VELOCITAT (m/s) 1,00 

6  N. RAE 1-080143974 

  

533002.ELEASC.1 Ascensor públic interior   

T003 Elevadors 

1  FABRICANT Orona 

2  TIPUS MOTOR Electromecànic 

3  N. PARADES 

4  CÀRREGA MÀX. (kg) 1.00 

5  VELOCITAT (m/s) 1,00 

6  N. RAE 1-990001004-R 

533002.ELEASC.2 Ascensor personal intern 

T003 Elevadors 

1  FABRICANT Orona 

2  TIPUS MOTOR Electromecànic 

3  N. PARADES 

4  CÀRREGA MÀX. (kg) 63 

5  VELOCITAT (m/s) 59,00 

6  N. RAE 990006588-V 

533002.FONALJ Dipòsit de fontaneria   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA 

3  MODEL / TIPUS Plàstic 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 2.00 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.FONCOM Comptador aigua   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Sensus 

3  MODEL / TIPUS D86 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.FONGRP Grup de pressió d'aigua   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Calpeda 

3  MODEL / TIPUS 3 bombes 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.FONREGCON Centraleta de control de reg 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Toro 

3  MODEL / TIPUS DDC-4 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 
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533002.FONSTACLO Sistema de cloració   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Cillit 

3  MODEL / TIPUS 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.FONSTADES Descalcificador   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Cillit 

3  MODEL / TIPUS 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.GASCOM COMPTADOR DE GAS   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Elster 

3  MODEL / TIPUS BK-G25 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.GASDET CENTRALETA DETECCIÓ DE GAS 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Tecnocontrol 

3  MODEL / TIPUS SE194K 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.IBTBAT Bateria de condensadors 

T002 Equips elèctrics 

1  QUANTITAT 1,00 

2  FABRICANT Cisar 

3  MODEL / TIPUS CRK5 

4  POTÈNCIA (kW, kVA) 

5  NÚM. REGISTRE 

533002.IBTCOM Comptador subministra principal 

T002 Equips elèctrics 

1  QUANTITAT 1,00 

2  FABRICANT Circutor 

3  MODEL / TIPUS 410-UTSC-10C-00 

4  POTÈNCIA (kW, kVA) 

5  NÚM. REGISTRE 

533002.IBTCOM.1 Comptador subministra secundari 

T002 Equips elèctrics 

1  QUANTITAT 1,00 

2  FABRICANT Circutor 

3  MODEL / TIPUS 410-UTSC-10C-00 

4  POTÈNCIA (kW, kVA) 

5  NÚM. REGISTRE 

533002.IBTSAI SAI PB Rack   

T002 Equips elèctrics 

1  QUANTITAT 1,00 

2  FABRICANT APC 

3  MODEL / TIPUS Smart-UPS 2200 

4  POTÈNCIA (kW, kVA) 

5  NÚM. REGISTRE JS0637029835 

533002.IBTSAI.1 SAI PB Servidors   

T002 Equips elèctrics 

1  QUANTITAT 1,00 

2  FABRICANT Endata 

3  MODEL / TIPUS HP5110E 2000 

4  POTÈNCIA (kW, kVA) 

5  NÚM. REGISTRE 130510-0501580010 

533002.IBTSAI.2 SAI P3 Rack   

T002 Equips elèctrics 

1  QUANTITAT 1,00 

2  FABRICANT Endata 

3  MODEL / TIPUS HP5110E 1400 

4  POTÈNCIA (kW, kVA) 

5  NÚM. REGISTRE 101102-0148001 

533002.IBTSAI.3 SAI P5 Sala adm.   

T002 Equips elèctrics 

1  QUANTITAT 1,00 

2  FABRICANT Salicru 

3  MODEL / TIPUS SPS 2000 Advance 

4  POTÈNCIA (kW, kVA) 

5  NÚM. REGISTRE 232010B06776 

533002.PCIAIGALJ Aljub / Dipòsit de PCI   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA 

3  MODEL / TIPUS Obra 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 20.00 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.PCIAIGGRP Grup de pressió de PCI   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Calpeda 

3  MODEL / TIPUS Joquei 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.PCIDETCEN Central de detecció d'incendis 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA ESSER (Honeywell) 

3  MODEL / TIPUS 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 
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533002.PCIDETDET Detectors d'incendi   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 221,00 

2  MARCA 

3  MODEL / TIPUS Fum 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.PCIDETPOL Polsadors   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 29,00 

2  MARCA Esser 

3  MODEL / TIPUS 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.PCIEXTBIE BIE (Boca d'incendi equipada) 

T004 Protecció Contra Incendis 

1  UNITATS 14,00 

2  MARCA Kefisa 

3  CÀRREGA (kg) 

4  AGENT EXTINTOR Aigua 

5  DIÀMETRE (cm) 

533002.PCIEXTEXC Extintors CO2   

T004 Protecció Contra Incendis 

1  UNITATS 1,00 

2  MARCA Plana Fabrega 

3  CÀRREGA (kg) 

4  AGENT EXTINTOR CO2 

5  DIÀMETRE (cm) 

533002.PCIEXTEXP Extintors pols   

T004 Protecció Contra Incendis 

1  UNITATS 26,00 

2  MARCA Plana Fabrega 

3  CÀRREGA (kg) 

4  AGENT EXTINTOR Pols 

5  DIÀMETRE (cm) 

533002.TERACUFRE Acumulador ACS   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA SICC 

3  MODEL / TIPUS 116 PE 1000 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 1.00 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERACUREC Acumulador Solar   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA SICC 

3  MODEL / TIPUS 116 PE 1000 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 1.00 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERBESPLA Bescanviador de plaques ACS 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Sedical 

3  MODEL / TIPUS UFP-34/18H 

4  POTÈNCIA (kW) 15,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 29322/09 

533002.TERBESPLA.1 Bescanviador de plaques Solar 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Sedical 

3  MODEL / TIPUS UFP-32/10H 

4  POTÈNCIA (kW) 34,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 29321/09 

533002.TERGCAEPG Caldera Mural ACS   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Viessmann 

3  MODEL / TIPUS Vitodens 100/35K 

4  POTÈNCIA (kW) 35,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCAGBM Caldera calefacció i ACS 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Viessmann 

3  MODEL / TIPUS Vitoplex 200 

4  POTÈNCIA (kW) 44 

5  CAPACITAT (litres) 60 

6  NÚMERO DE SÈRIE 7248064900080 101 

533002.TERGCLREG Refredadora   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Aermec 

3  MODEL / TIPUS NSB1802X**E***PB 

4  POTÈNCIA (kW) 364,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCLSPM Split P4 Esterilització   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Mitsubishi Electric 

3  MODEL / TIPUS PUH-P100VHA 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 9H00062 
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533002.TERGCLSPP Split PB Rack   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Mitsubishi Electric 

3  MODEL / TIPUS MUZ-GA60VA 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 9000806T 

533002.TERGCLSPP.1 Split PB RX   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Mitsubishi Electric 

3  MODEL / TIPUS MXZ-8A140VA 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 0YU04718 

533002.TERGCLSPP.2 Split PB RX   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Mitsubishi Electric 

3  MODEL / TIPUS MXZ-8A140VA 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 0YU04719 

533002.TERGCM Climatitzadors PB espera est 2 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U1 

4  POTÈNCIA (kW) 3,40 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.1 Climatitzadors PB espera est 1 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U2 

4  POTÈNCIA (kW) 4,70 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.10 Climatitzadors P2 espera 2 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

  

533002.TERGCM.11 Climatitzadors P2 espera 3 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.12 Climatitzadors P2 espera 4 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.13 Climatitzadors P2 espera 5 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U2 

4  POTÈNCIA (kW) 4,70 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.14 Climatitzadors P3 espera 1 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.15 Climatitzadors P3 espera 2 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U2 

4  POTÈNCIA (kW) 4,70 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.16 Climatitzadors P3 espera 3 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 
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533002.TERGCM.17 Climatitzadors P4 espera 1 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U2 

4  POTÈNCIA (kW) 4,70 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.18 Climatitzadors P4 espera 2 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U2 

4  POTÈNCIA (kW) 4,70 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.19 Climatitzadors P4 espera 3 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U2 

4  POTÈNCIA (kW) 4,70 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.2 Climatitzadors PB espera oest 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.20 Climatitzadors P5 recepció 1 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U2 

4  POTÈNCIA (kW) 4,70 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.21 Climatitzadors P5 recepció 2 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

  

533002.TERGCM.22 Climatitzadors P3 Aula educació sanitària 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.23 Climatitzadors P5 Sala treball adm. 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO M3 

4  POTÈNCIA (kW) 11,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.24 Climatitzadors P5 Aula formació 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO M3 

4  POTÈNCIA (kW) 11,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.25 Climatitzadors P5 Pades 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.26 Recuperador 1   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Airlan 

3  MODEL / TIPUS FMA-078 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.27 Recuperador 2   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Airlan 

3  MODEL / TIPUS FMA-078 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 
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533002.TERGCM.28 Recuperador 3   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Airlan 

3  MODEL / TIPUS FMA-078 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.29 Recuperador 4   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Airlan 

3  MODEL / TIPUS FMA-078 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.3 Climatitzadors PB recepció 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.4 Climatitzadors P1 espera 1 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.5 Climatitzadors P1 espera 2 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.6 Climatitzadors P1 espera 3 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO M3 

4  POTÈNCIA (kW) 11,50 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

  

533002.TERGCM.7 Climatitzadors P1 espera 4 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO M3 

4  POTÈNCIA (kW) 11,50 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.8 Climatitzadors P1 espera 5 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO M3 

4  POTÈNCIA (kW) 11,50 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGCM.9 Climatitzadors P2 espera 1 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Lemmens 

3  MODEL / TIPUS COMPO U3 

4  POTÈNCIA (kW) 7,00 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGFA Fan-coils PB   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 21,00 

2  MARCA Aermec 

3  MODEL / TIPUS FCX-PO/FCX-U/VEC 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGFA.1 Fan-coils P1   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 22,00 

2  MARCA Aermec 

3  MODEL / TIPUS FCX-PO 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGFA.2 Fan-coils P2   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 24,00 

2  MARCA Aermec 

3  MODEL / TIPUS FCX-PO/FCXU 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 
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533002.TERGFA.3 Fan-coils P3   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 17,00 

2  MARCA Aermec 

3  MODEL / TIPUS FCX-PO/FCX-U/FPN 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGFA.4 Fan-coils P5   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 14,00 

2  MARCA Aermec 

3  MODEL / TIPUS FCX-PO/FCX-U 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERGFA.5 Fan-coils P4   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 23,00 

2  MARCA Aermec 

3  MODEL / TIPUS FCX-PO/FCX-U/FPN 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERQRC Quadre control clima   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Controlli 

3  MODEL / TIPUS Unitron UC32 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.TERSOLPET Captadors solars   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 18,59 

2  MARCA Viessmann 

3  MODEL / TIPUS Vitosol 200-F Typ SV2A 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.VIDCTL Centraleta telèfon   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Nec Philips 

3  MODEL / TIPUS Univerge SV 8100 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

  

533002.VIDRAC Rack P3 ASSIR   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Endata 

3  MODEL / TIPUS HP5110E1400 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 101102-0148001 

533002.VIDRAC.1 Rack PB Sala rack   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Endata 

3  MODEL / TIPUS HP5110E2000 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 130510-0501580010 

533002.VIDRAC.2 Rack P5 Sala administrativa 

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Salicru 

3  MODEL / TIPUS SPS 2000 Advance 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 232010B06776 

533002.VIDRAC.3 Rack PB Sala rack   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA APC 

3  MODEL / TIPUS Smart-UPS 2200 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE JS0637029835 

533002.VIGCTVCAM Càmeres   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 17,00 

2  MARCA 

3  MODEL / TIPUS HD 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 

533002.VIGCTVGRA Gravador   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Videosafe 

3  MODEL / TIPUS VX16 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 
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533002.VIGINTCEN Central de detecció   

T001 Instal·lacions generals 

1  QUANTITAT 1,00 

2  MARCA Honeywell 

3  MODEL / TIPUS FX050 

4  POTÈNCIA (kW) 

5  CAPACITAT (litres) 

6  NÚMERO DE SÈRIE 
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A5. ACTIVITATS DE MANTENIMENT 

A continuació es detallen els diferents procediments i punts d�inspecció. 

CODIGO DESCRIPCION 
TIPUS 

TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

ELE APARELLS ELEVADORS -     

ELEASC ASCENSORS -     

ELEASCMEC ASCENSORS MECÀNICS MN PN003 
REVISIÓ MENSUAL DE L'ASCENSOR 
ELECTROMECÀNIC 

45 M PI0003 Revisió de la instal�lació completa per part de la empresa mantenidora 

ELEASCMEC ASCENSORS MECÀNICS MN PN004 
INSPECCIÓ OBLIGATÒRIA APARELLS 
ELEVADORS BIENNAL 

60 2A PI0004 OCA: Realització de la inspecció tècnica de l'elevador i arxivar la documentació del resultat. 

FON INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA -   -   

FONALJ 
ALJUB / DIPÒSIT DE 
FONTANERIA 

MN PN007 
REVISIÓ GENERAL TRIMESTRAL DE L'ALJUB / 
DIPÒSIT DE FONTANERIA 

30 TM PI0008 Revisió de l'estat de conservació i neteja dels aljubs / dipòsits de fontaneria 

FONALJ 
ALJUB / DIPÒSIT DE 
FONTANERIA 

MN PN008 
CONTROL MENSUAL DE CLOR EN ALJUB / 
DIPÒSIT DE FONTANERIA 

15 M PI0009 
Comprovar els nivells de clor residual lliure o combinat en un número representatiu dels punts 
terminals 

FONALJ 
ALJUB / DIPÒSIT DE 
FONTANERIA 

MN PN008   M PI0010 
Si no s'arriben als nivells mínims (0,2 mg/l) s'hauria d'instal·lar una estació de cloració 
automàtica 

FONALJ 
ALJUB / DIPÒSIT DE 
FONTANERIA 

MN PN009 
CONTROL MENSUAL DE TEMPERATURA  EN 
ALJUB / DIPÒSIT DE FONTANERIA 

10 M PI0011 Control de temperatura en dipòsits (tª < 20°C, on les condicions meteorològiques ho permetin) 

FONALJ 
ALJUB / DIPÒSIT DE 
FONTANERIA 

MN PN010 
NETEJA I DESINFECCIÓ DE L'ALJUB / DIPÒSIT 
DE FONTANERIA ANUAL 

60 A PI0012 Neteja i desinfecció química de l'aljub/dipòsit, quan pertoqui 

FONCOM COMPTADOR D'AIGUA MP PP002 LECTURA MENSUAL DEL COMPTADOR D'AIGUA 5 M PI0013 Lectura del consum del comptador d'aigua 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA MP PP003 
REVISIÓ TRIMESTRAL DEL GRUP DE PRESSIÓ 
D'AIGUA 

45 TM PI0014 Comprovació de manòmetres i regulació de pressòstats 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA MP PP003   TM PI0015 Posta en marxa de les bombes de caudal i anàlisi del seu funcionament 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA MP PP003   TM PI0016 Comprovació d�alarmes �bomba en demanda� i de �fallida d�engegada bomba� 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA MP PP004 
VERIFICACIÓ TRIMESTRAL DE LES BOMBES DEL 
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA 

30 TM PI0017 Verificació del funcionament del motor d�accionament de la bomba 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA MP PP004   TM PI0018 Verificar en les bombes absència de vibracions i sorolls estranys 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA MP PP005 
REVISIÓ SEMESTRAL DEL VAS EXPANSIÓ DEL 
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA 

60 SM PI0019 Verificar estat got d�expansió 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA MP PP006 
REVISIÓ GENERAL ANUAL DEL GRUP DE 
PRESSIÓ D'AIGUA 

60 A PI0020 Revisió general del sistema elèctric reajustant les bornes del quadre elèctric i les bombes 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA MP PP006   A PI0021 Revisió de la estanquitat i estat dels segells mecànics de les bombes 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA MP PP006   A PI0022 Revisió de l�estat de pintura del grup, i repintat si escau 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA MP PP007 
VERIFICACIÓ ANUAL DE  LA VÀLVULA 
SEGURETAT DEL GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA 

15 A PI0023 Verificació estat de la vàlvula de seguretat 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA MP PP008 NETEJA ANUAL DEL GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA 60 A PI0024 Neteja general de la sala de bombes i dels equips 

FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA MP PP009 
PROVA DE FUNCIONAMENT ANUAL DEL GRUP 
DE PRESSIÓ D'AIGUA 

60 A PI0025 
Arrancar de forma manual i comprovar amb el mesurador de cabal; la pressió a cabal cero, 
pressió a cabal nominal, el cabal nominal a la pressió nominal, el cabal de sobrecàrrega a 
140% del cabal nominal, la pressió amb cabal de sobrecàrrega del 140%. 

FONREG INSTAL·LACIÓ DE REG -   -   

FONREGASP ASPERSORS MP PP014 
COMPROVACIÓ TRIMESTRAL ESTANQUEITAT 
ASPERSORS 

2 TM PI0031 Comprovació d'estanquitat de junts, de la fixació dels aspersors i correcte funcionament 

FONREGCAN CANONS DE REG MP PP015 
INSPECCIÓ GENERAL TRIMESTRAL DE L'ESTAT 
DE CANONS DE REG 

30 TM PI0032 
Inspecció de l�estat general de conservació, observant possibles fuites i comprovant la fixació 
dels suports 

FONREGCO
N 

CENTRALETA DE CONTROL DE 
REG 

MP PP017 
VERIFICACIÓ  MENSUAL DE LA CENTRALETA DE 
CONTROL DE REG 

30 M PI0034 Verificació del correcte funcionament segons programació 

FONSTA 
SISTEMA DE TRACTAMENT 
D'AIGUA 

-   
  

-   

FONSTACLO SISTEMA DE CLORACIÓ MP PP026 
CONTROL TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE 
CLORACIÓ 

30 TM PI0048 Comprovar el correcte funcionament dels equips de tractament d'aigües 

FONSTADES DESCALCIFICADOR MP PP027 CONTROL TRIMESTRAL DEL DESCALCIFICADOR 30 TM PI0049 Comprovar el correcte funcionament dels equips de tractament d'aigües 

FONXAR XARXA D'AIGUA POTABLE MN PN011 
REVISIÓ ANUAL LEGIONEL·LA DE LA XARXA 
D'AIGUA POTABLE 

60 A PI0050 Revisió general de funcionament de la instal·lació, incloent tots els elements 

FONXAR XARXA D'AIGUA POTABLE MN PN011   A PI0051 
Si s'observa brutícia, corrosió o incrustacions, es programa neteja. Algun element deteriorat es 
repararà o substituirà 
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CODIGO DESCRIPCION 
TIPUS 

TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

FONXAR XARXA D'AIGUA POTABLE MP PP028 
DETERMINACIÓ LEGIONEL·LA ANUAL XARXA 
D'AIGUA FREDA POTABLE 

120 A PI0052 Anàlisi de Legionel·la en mostres de punts significatius del circuit o en el dipòsit si existeix 

FONXAR XARXA D'AIGUA POTABLE MN PP028   M PI0053 Si s'observés la presència de brutícia, corrosió o incrustacions, es programarà la seva neteja. 

FONXAR XARXA D'AIGUA POTABLE MN PN012 
REVISIÓ MENSUAL LEGIONEL·LA PUNTS 
TERMINALS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I 
ACS  

60 M PI0054 
Revisió estat i neteja de número representatiu de punts terminals de xarxa interior. Revisió de 
tots al llarg de l'any 

FONXAR XARXA D'AIGUA POTABLE MN PN013 
NETEJA I DESINFECCIÓ ANUAL D'ELEMENTS 
DESMUNTABLES EN XARXA D'AIGUA POTABLE I 
ACS 

60 A PI0055 
Neteja i desinfecció elements desmuntables, encara que no es puguin desmuntar, també es 
realitzarà neteja i desinfecció 

FONXAR XARXA D'AIGUA POTABLE MP PP029 
REVISIÓ LLIBRE DE REGISTRE LEGIONEL·LA 
TRIMESTRAL 

60 TM PI0056 Revisió del llibre de registres de control de legionel·la. 

FONXARETE ELEMENTS TERMINALS -   -   

GAS INSTAL·LACIÓ DE GAS / GLP -   -   

GASCOM COMPTADOR DE GAS MP PP030 LECTURA MENSUAL DEL COMPTADOR DE GAS 5 M PI0057 Prendre nota del consum en el comptador de gas 

GASDET 
CENTRALETA DE DETECCCIÓ 
DE GAS 

MP PP031 
REVISIÓ ANUAL CENTRALETA DE DETECCIÓ DE 
GAS 

30 A PI0058 Comprovar el correcte funcionament dels indicadors lluminosos i acústics 

GASDET 
CENTRALETA DE DETECCCIÓ 
DE GAS 

MP PP031   A PI0059 Comprovar el funcionament de les electrovàlvules, si existeixen 

GASDET 
CENTRALETA DE DETECCCIÓ 
DE GAS 

MP PP031   A PI0060 Comprovar l'entrada d'aire del detector, i netejar en cas de brutícia 

GASESC ESCOMESA DE GAS MP PP035 COMPROVACIÓ INSTAL·LACIÓ DE GAS ANUAL 60 A PI0066 Comprovar la estanqueïtat del comptador 

GASESC ESCOMESA DE GAS MP PP035   A PI0067 Comprovar la correcta senyalització de la instal·lació i de tots els elements de seguretat 

GASESC ESCOMESA DE GAS MP PP035   A PI0068 Netejar filtre d'entrada 

GASESC ESCOMESA DE GAS MP PP035   A PI0069 Comprovar l'estanquitat i operativitat de la vàlvula, oberta i tancada 

GASESC ESCOMESA DE GAS MP PP035   A PI0070 Contrastar les mesures del comptador amb l'obtinguda 

GASESC ESCOMESA DE GAS MP PP035   A PI0071 Comprovar, netejant si procedeix, l'entrada d'aire associada a l'armari 

GASESC ESCOMESA DE GAS MP PP035   A PI0072 
En comptadors amb corrector de cabal, verificar el seu funcionament, l'ajustament de 
baròmetres i termòmetres. 

GASESC ESCOMESA DE GAS MN PN015 
INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS PER 
LA DISTRIBUIDORA QUINQUENAL 

60 5A PI0073 
OCA: Revisió de instal·lació receptora de gasos combustibles per part la distribuïdora de gas i 
arxivar la documentació 

IBT 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A 
BAIXA TENSIÓ 

MN PN029 
INSPECCIÓ OBLIGATÒRIA BAIXA TENSIÓ 
QUINQUENAL 

60 5A PI0133 
OCA: Realització de la inspecció tècnica de la instal�lació de Baixa Tensió i arxivar la 
documentació del resultat. 

IBTBAT BATERIA DE CONDENSADORS MP PP054 
REVISIÓ ANUAL DE BATERIA DE 
CONDENSADORS 

60 A PI0134 Netejar i polir els contactes dels contactors 

IBTBAT BATERIA DE CONDENSADORS MP PP054   A PI0135 Revisar la operativitat de les resistències de descàrrega 

IBTBAT BATERIA DE CONDENSADORS MP PP054   A PI0136 Comprovar que no existeixen condensadors perforats 

IBTBAT BATERIA DE CONDENSADORS MP PP054   A PI0137 Comprovar la resistència d'aïllament dels conductors 

IBTBAT BATERIA DE CONDENSADORS MP PP054   A PI0138 Recollament de contactes elèctrics 

IBTBAT BATERIA DE CONDENSADORS MP PP054   A PI0139 Neteja de l'equip 

IBTCOM COMPTADOR ELÈCTRIC MP PP055 
LECTURA MENSUAL DEL COMPTADOR 
ELÈCTRIC 

5 M PI0140 Lectura de la dada (P1) del comptador elèctric. 

IBTEME ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA MN PN030 
REVISIÓ VISUAL SEMESTRAL DE L'ENLLUMENAT 
D'EMERGÈNCIA 

60 SM PI0141 
Comprovar enllumenat d'emergència està en funcionament i visible, si cal es donarà avís a un 
tècnic competent. 

IBTEME ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA MP PP056 
REVISIÓ I NETEJA ANUAL DE L'ENLLUMENAT 
D'EMERGÈNCIA 

60 A PI0142 Comprovació funcionament i visibilitat dels pilots. 

IBTEME ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA MP PP056   A PI0143 Inspeccionar l�estat de les fixacions. 

IBTEME ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA MP PP056   A PI0144 Verificació per mostreig l�estat de les connexions. 

IBTEME ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA MP PP056   A PI0145 
Comprovació per mostreig de correcte funcionament de bateries, no minva intensitat de llum. 
Canviar elements si cal. 

IBTEME ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA MP PP056   A PI0146 Netejar la lluminària. 

IBTEXT ENLLUMENAT EXTERIOR -   -   

IBTEXTPRO 
PROJECTORS EXTERIORS 
HALOGENURS METÀL·LIC O 
VAPOR SODI 

MP PP061 
REVISIÓ I NETEJA ANUAL DE L'ENLLUMENAT 
INTERIOR DE DESCÀRREGA 

60 A PI0159 Revisió del funcionament general i canvi si escau. 

IBTEXTPRO 
PROJECTORS EXTERIORS 
HALOGENURS METÀL·LIC O 
VAPOR SODI 

MP PP061   A PI0160 Neteja de les làmpades, si escau 

IBTINT ENLLUMENAT INTERIOR -   -   
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CODIGO DESCRIPCION 
TIPUS 

TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

IBTINTDES 
ENLLUMENAT INTERIOR DE 
DESCÀRREGA (BAIX CONSUM) 

MP PP064 
REVISIÓ I NETEJA ANUAL DE L'ENLLUMENAT 
INTERIOR DE DESCÀRREGA 

60 A PI0194 Revisió del funcionament general i canvi si escau. 

IBTINTDES 
ENLLUMENAT INTERIOR DE 
DESCÀRREGA (BAIX CONSUM) 

MP PP064   A PI0195 Neteja de les làmpades, si escau 

IBTINTFLU 
ENLLUMENAT INTERIOR 
FLUORESCENT 

MP PP065 
COMPROVACIÓ ANUAL DEL FUNCIONAMENT DE 
L'ENLLUMENAT INTERIOR FLUORESCENT 

60 A PI0196 Revisió funcionament general i canvi si escau. 

IBTINTFLU 
ENLLUMENAT INTERIOR 
FLUORESCENT 

MP PP065   A PI0197 Substitució de reactàncies defectuoses i cebadors. 

IBTINTFLU 
ENLLUMENAT INTERIOR 
FLUORESCENT 

MP PP065   A PI0198 Substitució balast electrònics defectuosos. 

IBTINTFLU 
ENLLUMENAT INTERIOR 
FLUORESCENT 

MP PP065   A PI0199 Neteja de pantalles amb productes adequats. 

IBTINTFLU 
ENLLUMENAT INTERIOR 
FLUORESCENT 

MP PP065   A PI0200 Neteja de difusors i fixacions de reixetes. 

IBTINTFLU 
ENLLUMENAT INTERIOR 
FLUORESCENT 

MP PP065   A PI0201 Inspecció del correcte estat de les fixacions. 

IBTINTHAL 
ENLLUMENAT INTERIOR 
HAL·LÒGENES 

MP PP066 
REVISIÓ I NETEJA ANUAL DE L'ENLLUMENAT 
INTERIOR DE DESCÀRREGA 

60 A PI0202 Revisió del funcionament general i canvi si escau. 

IBTINTHAL 
ENLLUMENAT INTERIOR 
HAL·LÒGENES 

MP PP066   A PI0203 Neteja de les làmpades, si escau 

IBTINTINC 
ENLLUMENAT INTERIOR 
INCANDESCENT 

MP PP067 
REVISIÓ I NETEJA ANUAL DE L'ENLLUMENAT 
INTERIOR DE DESCÀRREGA 

60 A PI0204 Revisió del funcionament general i canvi si escau. 

IBTINTINC 
ENLLUMENAT INTERIOR 
INCANDESCENT 

MP PP067   A PI0205 Neteja de les làmpades, si escau 

IBTQUA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL MP PP073 
REVISIÓ GENERAL ANUAL QUADRE ELÈCTRIC 
GENERAL 

60 A PI0220 Comprovar que l'aïllament sigui correcte 

IBTQUA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL MP PP073   A PI0221 Comprovar que la protecció de curtcircuits i sobrecàrregues sigui correcte 

IBTQUA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL MP PP073   A PI0222 Comprovar que la continuïtat dels fils de terra sigui correcte 

IBTQUA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL MP PP073   A PI0223 Comprovar que el valor de terra sigui correcte 

IBTQUA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL MP PP073   A PI0224 Comprovar que la connexió a terra de les masses sigui correcte 

IBTQUA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL MP PP073   A PI0225 Comprovar que la secció dels fils de protecció sigui suficient 

IBTQUA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL MP PP073   A PI0226 Comprovar els fils siguin els correctes per al tipus d'instal�lació 

IBTQUA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL MP PP073   A PI0227 Comprovar la caiguda de tensió sigui correcta 

IBTQUA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL MP PP073   A PI0228 Comprovar els fils de neutre i de protecció estiguin ben identificats 

IBTQUA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL MP PP073   A PI0229 Comprovar l'absència d'escalfament anormals 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074 
REVISIÓ GENERAL ANUAL QUADRE ELÈCTRIC 
DE DISTRIBUCIÓ 

60 A PI0230 Comprovar que existeixin mesures de seguretat contra contactes indirectes, diferencials 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0231 Comprovar que l'aïllament sigui correcte 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0232 Comprovar que la protecció de curtcircuits i sobrecàrregues sigui correcte 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0233 Comprovar que la continuïtat dels fils de terra sigui correcte 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0234 Comprovar que el valor de terra sigui correcte 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0235 Comprovar que la connexió a terra de les masses sigui correcte 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0236 Comprovar que la secció dels fils de protecció sigui suficient 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0237 Comprovar els fils siguin els correctes per al tipus d'instal�lació 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0238 Comprovar la caiguda de tensió sigui correcta 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0239 Comprovar els fils de neutre i de protecció estiguin ben identificats 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0240 Comprovar l'absència d'escalfament anormals 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0241 Netejar el quadre 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0242 Revisat general del cablejat interior 
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CODIGO DESCRIPCION 
TIPUS 

TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

IBTQUADIS 
QUADRE ELÈCTRIC DE 
DISTRIBUCIÓ 

MP PP074   A PI0243 Verificar el funcionament d'equips d'emergència associats al quadre 

IBTSAI SAI MP PP075 REVISIÓ I COMPROVACIÓ SEMESTRAL DEL SAI 30 SM PI0244 Revisió d�equips i de les seves bateries, connexió a terra, línies i quadre d'alimentació 

IBTSAI SAI MP PP075   SM PI0245 Mesura de tensions i intensitats 

IBTSAI SAI MP PP075   SM PI0246 Comprovació � calibració de valors elèctrics de l'equip 

IBTSAI SAI MP PP075   SM PI0247 Proves de funcionament i comprovació del rectificador 

IBTSAI SAI MP PP075   SM PI0248 Proves de funcionament i comprovació de l'inversor 

IBTSAI SAI MP PP075   SM PI0249 Proves de funcionament i comprovació del by�pass 

IBTSAI SAI MP PP075   SM PI0250 Proves de funcionament i comprovació de les bateries 

IBTSAI SAI MP PP075   SM PI0251 Comprovació general d'alarmes 

IBTSAI SAI MP PP075   SM PI0252 Comprovació de cables, connexions i fixacions 

IBTSAI SAI MP PP075   SM PI0253 Neteja interior i exterior de l'equip, inclosa la part de control i electrònica 

IBTSAI SAI MP PP075   SM PI0254 Comprovar la ubicació i l'ambient de treball dels equips, temperatura i humitat 

IBTSAI SAI MP PP075   SM PI0255 
Creació i actualització d'una fitxa de manteniment de l'equip, situada en el mateix local que 
l'equip, que permeti comprovar l'estat de revisió i les incidències de manera immediata  

MEG INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA MP PP076 
COMPROVACIÓ GENERAL ANUAL DE LA 
CENTRAL MEGAFONIA 

60 A PI0256 Verificació integral de la instal�lació. 

MEG INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA MP PP076   A PI0257 Neteja de l'equip de centrals i accessoris. 

MEG INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA MP PP076   A PI0258 Verificació d'unions roscades o soldades. 

MEG INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA MP PP076   A PI0259 Comprovació del correcte estat de la centraleta, amplificador, projector, bafles, etc. 

MEG INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA MP PP076   A PI0260 Prova final de la instal�lació amb cada font de subministrament 

PCI 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDIS 

-   
  

-   

PCIAIG SUBMINISTRAMENT D'AIGUA -   -   

PCIAIGALJ ALJUB / DIPÒSIT DE PCI MN PN031 
REVISIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ ANUAL ALJUB 
/ DIPÒSIT DE PCI 

60 A PI0261 Revisió general del funcionament de la instal·lació, incloent tots els elements. 

PCIAIGALJ ALJUB / DIPÒSIT DE PCI MN PN031   A PI0262 Neteja i desinfecció química del dipòsit 

PCIAIGALJ ALJUB / DIPÒSIT DE PCI MN PN032 ANÀLISI DE LEGIONEL·LA ANUAL PCI 60 A PI0263 Anàlisi de legionel·la 15 dies després de fer la desinfecció 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI MP PP077 
REVISIÓ TRIMESTRAL DEL GRUP DE PRESSIÓ 
DE PCI 

45 TM PI0264 Comprovació de manòmetres i regulació de pressòstats 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI MP PP077   TM PI0265 Posta en marxa de les bombes de caudal i anàlisi del seu funcionament 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI MP PP077   TM PI0266 Comprovació d�alarmes �bomba en demanda� i de �fallida d�engegada bomba� 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI MP PP078 
VERIFICACIÓ TRIMESTRAL DE LES BOMBES DEL 
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI 

30 TM PI0267 Verificació del funcionament del motor d�accionament de la bomba Jockey 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI MP PP078   TM PI0268 Verificar en les bombes absència de vibracions i sorolls estranys 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI MP PP079 
REVISIÓ SEMESTRAL DEL VAS EXPANSIÓ DEL 
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI 

60 SM PI0269 Verificar estat got d�expansió 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI MP PP080 
REVISIÓ GENERAL ANUAL DEL GRUP DE 
PRESSIÓ DE PCI 

60 A PI0270 Revisió general del sistema elèctric reajustant les bornes del quadre elèctric i les bombes 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI MP PP080   A PI0271 Revisió de la estanquitat i estat dels segells mecànics de les bombes 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI MP PP080   A PI0272 Revisió de l�estat de pintura del grup, i repintat si escau 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI MP PP081 
VERIFICACIÓ ANUAL DE  LA VÀLVULA 
SEGURETAT DEL GRUP DE PRESSIÓ DE PCI 

15 A PI0273 Verificació estat de la vàlvula de seguretat 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI MP PP082 NETEJA ANUAL DEL GRUP DE PRESSIÓ DE PCI 60 A PI0274 Neteja general de la sala de bombes i dels equips 

PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI MP PP083 
PROVA DE FUNCIONAMENT ANUAL DEL GRUP 
DE PRESSIÓ DE PCI 

60 A PI0275 
Arrancar de forma manual i comprovar amb el mesurador de cabal; la pressió a cabal cero, 
pressió a cabal nominal, el cabal nominal a la pressió nominal, el cabal de sobrecàrrega a 
140% del cabal nominal, la pressió amb cabal de sobrecàrrega del 140%. 

PCIAIGINS INSTAL·LACIÓ D'AIGUA DE PCI -   -   

PCIDET INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ -   -   

PCIDETCEN 
CENTRAL DE DETECCIÓ 
D'INCENDIS 

MN PN033 
REVISIÓ TRIMESTRAL DE LA CENTRAL ALARMA 
DE DETECCIÓ D'INCENDIS 

30 TM PI0276 Comprovar el funcionament de les instal�lacions (amb cada font de subministrament). 

PCIDETCEN 
CENTRAL DE DETECCIÓ 
D'INCENDIS 

MN PN033 
  

TM PI0277 Substitució de pilots, fusibles, etc. Defectuosos. 

PCIDETCEN 
CENTRAL DE DETECCIÓ 
D'INCENDIS 

MN PN033   TM PI0278 Manteniment d'acumuladors (neteja d'embornals, reposició d'aigua destil�lada, etc.). 

PCIDETCEN 
CENTRAL DE DETECCIÓ 
D'INCENDIS 

MN PN034 
REVISIÓ ANUAL DE LA CENTRAL ALARMA DE 
DETECCIÓ D'INCENDIS 

60 A PI0279 Verificació integral de la instal�lació. 
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TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

PCIDETCEN 
CENTRAL DE DETECCIÓ 
D'INCENDIS 

MN PN034   A PI0280 Neteja de l'equip de centrals i accessoris. 

PCIDETCEN 
CENTRAL DE DETECCIÓ 
D'INCENDIS 

MN PN034   A PI0281 Verificació d'unions roscades o soldades. 

PCIDETCEN 
CENTRAL DE DETECCIÓ 
D'INCENDIS 

MN PN034   A PI0282 Neteja i reglatge de relés. 

PCIDETCEN 
CENTRAL DE DETECCIÓ 
D'INCENDIS 

MN PN034   A PI0283 Regulació de tensions i intensitats. 

PCIDETCEN 
CENTRAL DE DETECCIÓ 
D'INCENDIS 

MN PN034   A PI0284 Verificació dels equips de transmissió d'alarma. 

PCIDETCEN 
CENTRAL DE DETECCIÓ 
D'INCENDIS 

MN PN034   A PI0285 Prova final de la instal�lació amb cada font de subministrament elèctric 

PCIDETDET DETECTORS D'INCENDI MP PP084 
REVISIÓ TRIMESTRAL DELS DETECTORS 
D'INCENDI 

5 TM PI0286 
Comprovació de les fixacions del detector i del funcionament i avís correcte. Verificar i si cal 
neteja del detector i reglatge dels relés. Comprovació de funcionament de la instal·lació. 

PCIDETDET DETECTORS D'INCENDI MP PP085 REVISIÓ ANUAL DELS DETECTORS D'INCENDI 5 A PI0287 
Comprovació integral de la instal·lació. Neteja de la central de detecció i accessoris. Neteja i 
reglatge dels relés. Verificació dels equips de transmissió d'alarma. Prova final de la 
instal·lació. 

PCIDETPOL POLSADORS MP PP086 REVISIÓ TRIMESTRAL DELS POLSADORS 5 TM PI0288 
Comprovació de les fixacions del polsador i el seu funcionament i avís correcte. Comprovació 
de funcionament de la instal·lació. 

PCIDETPOL POLSADORS MP PP087 REVISIÓ ANUAL DELS POLSADORS 5 A PI0289 
Comprovació integral de la instal·lació. Neteja de la central de detecció i accessoris. Neteja 
dels components. Verificació dels equips de transmissió d'alarma. Prova final de la instal·lació. 

PCIEXT INSTAL.LACIÓ D'EXTINCIÓ -   -   

PCIEXTBIE 
BIE (BOCA D'INCENDI 
EQUIPADA) 

MN PN038 
COMPROVACIÓ VISUAL TRIMESTRAL DE BIE 
(BOCA D'INCENDI EQUIPADA)  

10 TM PI0299 Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips 

PCIEXTBIE 
BIE (BOCA D'INCENDI 
EQUIPADA) 

MN PN038   TM PI0300 
Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a desenrotllar la mànega en tota 
la seva extensió i accionament del filtre cas de ser de diverses posicions. 

PCIEXTBIE 
BIE (BOCA D'INCENDI 
EQUIPADA) 

MN PN038   TM PI0301 Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei. 

PCIEXTBIE 
BIE (BOCA D'INCENDI 
EQUIPADA) 

MN PN038   TM PI0302 Neteja del conjunt i engreixat de tancaments i frontisses en portes de l'armari. 

PCIEXTBIE 
BIE (BOCA D'INCENDI 
EQUIPADA) 

MP PP088 
REVISIÓ LEGIONEL�LA PUNTS TERMINALS PCI A 
LES BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) 

30 SM PI0303 Insp. visual estat i neteja número reprès. punts finals, forma rotativa (totes a final d'any) 

PCIEXTBIE 
BIE (BOCA D'INCENDI 
EQUIPADA) 

MP PP088   SM PI0304 Si s'observa presència de brutícia, corrosió o incrustacions es programarà neteja i desinfecció. 

PCIEXTBIE 
BIE (BOCA D'INCENDI 
EQUIPADA) 

MP PP089 
CONTROL CLOR RESIDUAL ALS PUNTS FINALS 
TRIMESTRAL 

10 TM PI0305 
Comprovar els nivells de clor residual lliure o combinat en un nombre representatiu dels punts 
terminals. 

PCIEXTBIE 
BIE (BOCA D'INCENDI 
EQUIPADA) 

MN PN039 
REVISIÓ GENERAL I RETIMBRAT DE BIE (BOCA 
D'INCENDI EQUIPADA) ANUAL 

15 A PI0306 Desmuntatge de la mànega i assaig d'aquesta en lloc adequat. 

PCIEXTBIE 
BIE (BOCA D'INCENDI 
EQUIPADA) 

MN PN039   A PI0307 
Comprovar el correcte funcionament del broquet en les seves diferents posicions i del sistema 
de tancament. 

PCIEXTBIE 
BIE (BOCA D'INCENDI 
EQUIPADA) 

MN PN039   A PI0308 Comprovar l'estanquitat dels ràcords i mànega i estat de les juntes. 

PCIEXTBIE 
BIE (BOCA D'INCENDI 
EQUIPADA) 

MN PN039   A PI0309 
Comprovar la indicació del manòmetre amb un altre de referència (patró) acoblat en el ràcord 
de connexió de la mànega. 

PCIEXTBIE 
BIE (BOCA D'INCENDI 
EQUIPADA) 

MN PN039   5A PI0310 La mànega s'ha de sotmetre a una pressió de prova de 15kg/cm2 

PCIEXTEXC EXTINTORS DE CO2 MN PN041 REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS DE CO2 5 TM PI0317 
Comprovació de l'accessibilitat, bon estat aparent de conservació, segurs, precintes, 
inscripcions, mànega, etc 

PCIEXTEXC EXTINTORS DE CO2 MN PN041   TM PI0318 
Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) del extintor, estat de les parts mecàniques 
(boquilles, vàlvules, mànegues, etc) 

PCIEXTEXC EXTINTORS DE CO2 MN PN042 REVISIÓ ANUAL EXTINTORS DE CO2 15 A PI0319 Verificació del estat de càrrega (pes , pressió)  

PCIEXTEXC EXTINTORS DE CO2 MN PN042   A PI0320 Comprovació de la pressió d'impulsió del agent extintor 

PCIEXTEXC EXTINTORS DE CO2 MN PN042   A PI0321 Estat de la mànega, boquilla o llança, vàlvules i parts mecàniques 

PCIEXTEXC EXTINTORS DE CO2 MN PN043 RETIMBRAT EXTINTORS DE CO2 15 5A PI0322 
Re timbrat a partir de la data de fabricació del extintor (fins a un màxim de tres  vegades) 
d�acord amb ITCMIE AP-5 

PCIEXTEXP EXTINTORS DE POLS MN PN044 REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS DE POLS 5 TM PI0323 
Comprovació de l'accessibilitat, bon estat aparent de conservació, segurs, precintes, 
inscripcions, mànega, etc 

PCIEXTEXP EXTINTORS DE POLS MN PN044   TM PI0324 
Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) del extintor, estat de les parts mecàniques 
(boquilles, vàlvules, mànegues, etc) 

PCIEXTEXP EXTINTORS DE POLS MN PN045 REVISIÓ ANUAL EXTINTORS DE POLS 15 A PI0325 Verificació del estat de càrrega (pes , pressió) i estat de l'agent extintor 

PCIEXTEXP EXTINTORS DE POLS MN PN045   A PI0326 Comprovació de la pressió d'impulsió del agent extintor 

PCIEXTEXP EXTINTORS DE POLS MN PN045   A PI0327 Estat de la mànega, boquilla o llança, vàlvules i parts mecàniques 



Estudi del pla de manteniment del Centre d�Atenció Primària Bages (Manresa) del Institut Català de la Salut 89

CODIGO DESCRIPCION 
TIPUS 

TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

PCIEXTEXP EXTINTORS DE POLS MN PN046 RETIMBRAT EXTINTORS DE POLS 15 5A PI0328 
Re timbrat a partir de la data de fabricació del extintor (fins a un màxim de tres  vegades) 
d�acord amb ITCMIE AP-5 

PCISEN 
SENYALITZACIÓ, 
SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ  

-   
  

-   

PCISENCOM COMPORTES TALLAFOCS MP PP090 REVISIÓ TRIMESTRAL COMPORTES TALLAFORS 30 TM PI0348 Comprovació del funcionament, inspecció de l'estat general de l'equip, connexions elèctriques. 

PCISENPOR PORTES RF O D'EVACUACIÓ MN PN054 
REVISIÓ TRIMESTRAL PORTES FR O 
D'EVACUACIÓ 

15 TM PI0349 
Verificar que no existeixen elements que puguin impedir la correcta obertura de les portes i 
qualsevol tipus de 
obstacle en el recorregut de les fulles 

PCISENPOR PORTES RF O D'EVACUACIÓ MN PN054   TM PI0350 
Revisar el conjunt de la fulla i el marc, comprovant danys mecànics, corrosió, guerxes o 
despenjaments que impedeixin la correcte obertura 

PCISENPOR PORTES RF O D'EVACUACIÓ MN PN054   TM PI0351 Revisar la fixació de les frontisses i engreixar els seus eixos 

PCISENPOR PORTES RF O D'EVACUACIÓ MN PN054   TM PI0352 
Comprovar que la força de desbloqueig del dispositiu d'obertura compleix amb la UNE-EN 
179:2009 

PCISENPOR PORTES RF O D'EVACUACIÓ MN PN054   TM PI0353 Comprovar que la força per el gir d'obertura es, conforme a SUA 3-3  

PCISENPOR PORTES RF O D'EVACUACIÓ MN PN054   TM PI0354 
engreixar el dispositiu i , si hi ha un cilindre, comprovar que funciona correctament i no 
impedeix l'evacuació 

PCISENPOR PORTES RF O D'EVACUACIÓ MN PN054   TM PI0355 
En portes de dues fulles, comprovar que el mecanisme de tancament de la fulla passiva o 
secundària funciona correctament 

SAN 
SANEJAMENT I AIGÜES 
PLUVIALS  

-   
  

-   

SANPLU 
RECOLLIDA I EVACUACIÓ 
D'AIGÜES PLUVIALS 

MN PN055 
REVISIÓ GENERAL ANUAL DE LA 
ESTANQUEÏTAT DE LA RECOLLIDA I EVACUACIÓ 
D'AIGÜES PLUVIALS 

60 A PI0358 
Comprovar estanqueïtat general de xarxa amb possibles fuites, existència d'olors i 
manteniment de la resta d'elements. 

SANPLU 
RECOLLIDA I EVACUACIÓ 
D'AIGÜES PLUVIALS 

MN PN055   A PI0359 
Revisar i desembussar sifons i vàlvules, quan es produeixi disminució apreciable de cabal 
d'evacuació o obstruccions. 

SANPLU 
RECOLLIDA I EVACUACIÓ 
D'AIGÜES PLUVIALS 

MP PP092 
INSPECCIÓ TÈCNICA GENERAL DE LA 
RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS 

60 A PI0360 
Revisió del correcte estat de tots els elements de la xarxa d'aigües pluvials que siguin 
accessibles. 

SANXDE XARXA DE DESGUÀS MN PN056 
NETEJA SEMESTRAL D'EMBORNALS DE LOCALS 
HUMITS 

30 SM PI0361 Neteja dels embornals dels locals humits i cobertes transitables, i els sifons. 

SANXDE XARXA DE DESGUÀS MN PN056   SM PI0362 Neteja dels separadors de greixos i fangs, si existeix. 

SANXDE XARXA DE DESGUÀS MN PN057 
NETEJA ANUAL DE LES ARQUETES DE LA 
XARXA DE DESGUÀS 

60 A PI0363 
Revisió col�lectors suspesos, neteja arquetes i resta d'elements com pous de registre, bombes 
d'elevació, etc. 

SANXDE XARXA DE DESGUÀS MP PN057   A PI0364 Neteja de les arquetes a peu de baixant, de pas i sifòniques. 

SANXDE XARXA DE DESGUÀS MN PN057   A PI0365 Neteja dels embornals i calderetes de cobertes no transitables 

SANXDE XARXA DE DESGUÀS MP PP093 
REVISIÓ GENERAL I NETEJA ANUAL DE LA 
XARXA DE DESGUÀS 

120 A PI0366 Neteja embornals i sifons i es reposarà junta o reixeta en cas de trencament 

SANXDE XARXA DE DESGUÀS MP PP093   A PI0367 
Pous de registre i arquetes de repartiment. Comprovar estat i reparació si s'escau. Reposant 
en cas de trencament. 

SANXDE XARXA DE DESGUÀS MP PP093   A PI0368 Revisió de l'estat de pous, arquetes, sifons, càmeres de descàrrega i sobreeixidors. 

SANXDE XARXA DE DESGUÀS MP PP094 
INSPECCIÓ TÈCNICA GENERAL DE LA XARXA 
DE DESGUÀS  

60 A PI0369 Revisió del correcte estat de tots els elements de la xarxa de desguàs que siguin accessibles. 

SANXDE XARXA DE DESGUÀS MN PN058 
NETEJA DE LES ARQUETES DE LA XARXA DE 
DESGUÀS 

30 10A PI0370 Neteja de les arquetes a peu de baixant, de pas i sifòniques. 

SSC SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS -   -   

SSCAI ACABATS INTERIORS -   -   

SSCAICR CEL RAS -   -   

SSCAICRPC PLACA DE GUIX CONTÍNUA MP PP095 
INSPECCIÓ VISUAL ANUAL DE SOSTRES DE 
PLAQUES DE GUIX CONTINUES 

1 A PI0371 
Comprovació visual estat de peces de sostre: no presència humitats, bombaments, manca de 
suport o elements estranys 

SSCAICRPC PLACA DE GUIX CONTÍNUA MP PP095   A PI0372 Comprovació visual de que no hi ha hagi elements penjants en mal estat 

SSCAICRPC PLACA DE GUIX CONTÍNUA MP PP095   A PI0373 Revisar a fons l'estructura de suport de les plaques 

SSCAICRPC PLACA DE GUIX CONTÍNUA MP PP096 
REPINTAT DE LES PLAQUES DE GUIX 
CONTINUES 5 ANYS 

5 5A PI0374 Repintat de sostre 

SSCAICRPD PLAQUES DISCONTÍNUES MP PP097 
INSPECCIÓ VISUAL ANUAL DE SOSTRES DE 
PLAQUES DISCONTINUES 

1 A PI0375 
Comprovar. visual estat de peces de sostre: no presència humitats, bombaments, manca de 
suport o elements estranys 

SSCAICRPD PLAQUES DISCONTÍNUES MP PP097   A PI0376 Comprovació visual de que no hi ha hagi elements penjants en mal estat 

SSCAICRPD PLAQUES DISCONTÍNUES MP PP097   A PI0377 Revisar a fons l'estructura de suport de les plaques 

SSCAICRSP SOSTRE PINTAT MP PP098 INSPECCIÓ VISUAL ANUAL DE SOSTRE PINTAT 1 A PI0378 
Comprovació visual del correcte estat del sostre: la no presència d'humitats, bombaments o 
altres elements estranys 

SSCAICRSP SOSTRE PINTAT MP PP098   A PI0379 Comprovació visual de que no hi ha hagi elements penjants en mal estat 

SSCAICRSP SOSTRE PINTAT MP PP099 REPINTAT DEL SOSTRE PINTAT 5 ANYS 5 5A PI0380 Repintat de sostre 
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SSCAIPA PARETS -   -   

SSCAIPAA PARETS APLACADES MP PP100 
INSPECCIÓ VISUAL ANUAL DE PARETS 
APLACADES DE PANELLS 

60 A PI0381 
Comprovació visual correcte estat de rajoles, no humitats, bombaments o separació amb 
suport, ni esquerdes ni fissures. 

SSCAIPAA PARETS APLACADES MP PP100   A PI0382 Revisar a fons l'estructura de suport de les plaques 

SSCAIPAE PARETS ENRAJOLADES MP PP101 
INSPECCIÓ VISUAL ANUAL DE PARETS 
ENRAJOLADES 

60 A PI0383 
Comprovació visual correcte estat de rajoles, no humitats, bombaments o separació amb 
suport, ni esquerdes ni fissures 

SSCAIPAE PARETS ENRAJOLADES MP PP102 
REVISIÓ GENERAL ANUAL DE LES PARETS 
ENRAJOLADES 

60 A PI0384 Comprovar la correcte subjecció de les peces a la seva superfície de suport 

SSCAIPAE PARETS ENRAJOLADES MP PP102   A PI0385 
Segellat de juntes sotmeses a humitat constant (lliurament aigüeres) amb silicona garantint 
impermeabilització de juntes 

SSCAIPAP PARETS PINTADES MP PP103 
INSPECCIÓ VISUAL ANUAL DE PARETS 
PINTADES 

60 A PI0386 
Comprovació visual correcte estat de la pintura, no humitats, bombaments o separació amb 
suport, ni esquerdes ni fissures 

SSCAIPAP PARETS PINTADES MP PP104 PINTAT DE PARETS PINTADES 240 5A PI0387 Aplicat de pintura sobre el parament 

SSCAIPI PAVIMENTS INTERIORS -   -   

SSCAIPIC PAVIMENT CERÀMIC MP PP105 
INSPECCIÓ GENERAL ANUAL DEL PAVIMENT 
CERÀMIC 

1 A PI0388 Comprovar correcte segellat entre peces de paviment i embornals, si cal es reposaran juntes

SSCAIPIC PAVIMENT CERÀMIC MP PP105   A PI0389 
Comprovar embornals de cambres humides no presentin òxid, manca de material, obturacions, 
si cal s'actuarà sobre ells 

SSCAIPIC PAVIMENT CERÀMIC MP PP105   A PI0390 
Comprovació visual absència trencaments, humitat, mala subjecció a terra, manca de material 
a juntes, estat embornal 

SSCAIPIL PAVIMENT CONTINU MP PP106 
INSPECCIÓ GENERAL ANUAL DEL PAVIMENT DE 
VIDRE 

1 A PI0391 Comprovar correcte segellat entre  paviment i embornals, si cal es reposaran juntes 

SSCAIPIL PAVIMENT CONTINU MP PP106   A PI0392 
Comprovar embornals de cambres humides no presentin òxid, manca de material, obturacions, 
si cal s'actuarà sobre ells 

SSCAIPIL PAVIMENT CONTINU MP PP106   A PI0393 
Comprovació visual de l'absència de processos patològics, tals com trencaments, humitats, 
mala subjecció al terra 

SSCAIPIP PAVIMENT DE PARQUET MP PP107 
INSPECCIÓ VISUAL ANUAL DEL PAVIMENT DE 
PARQUET 

1 A PI0394 
Comprovació visual de l'absència de processos patològics, tals com trencaments, humitats, 
mala subjecció al terra 

SSCCOB COBERTES -   -   

SSCCOBES 
ELEMENTS SINGULARS DE 
COBERTA  

-   
  

-   

SSCCOBESX XEMENEIES MP PP110 REVISIÓ GENERAL ANUAL DE LES XEMENEIES 15 A PI0397 
Comprovació del correcte estat de les xemeneies, en cas que sigui necessari es donarà avís a 
un tècnic competent 

SSCCOBESX XEMENEIES MP PP110   A PI0398 Neteja, si procedeix , de les xemeneies i del barret 

SSCCOBIN COBERTA INCLINADA -   -   

SSCCOBINS 
COBERTA INCLINADA DE 
PANELLS SANDVIXT 

MP PP114 
NETEJA SEMESTRAL DE LA COBERTA 
INCLINADA DE PANELS SANDWITX 

10 SM PI0408 Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i dels materials acumulats pel vent als canalons 

SSCCOBINS 
COBERTA INCLINADA DE 
PANELLS SANDVIXT 

MP PP114   SM PI0409 
Retirada periòdica dels sediments que pugin formar�se en la coberta per retencions ocasionals 
d'aigua 

SSCCOBINS 
COBERTA INCLINADA DE 
PANELLS SANDVIXT 

MN PN061 
NETEJA ANUAL DELS ELEMENTS DE DESGUÀS 
DE LA COBERTA INCLINADA DE PANELLS 
SANDWITX 

30 A PI0410 
Neteja dels elements de desguàs (canelons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte 
funcionament 

SSCCOBINS 
COBERTA INCLINADA DE 
PANELLS SANDVIXT 

MP PP115 
INSPECCIÓ TÈCNICA. COMPROVACIÓ DE LA 
COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDWITX 

5 A PI0411 
Comprovació estat dels elements d'estanqueïtat, ram de paleta, plaques, subjeccions, junts, 
canalons i baixants vistos 

SSCCOBINS 
COBERTA INCLINADA DE 
PANELLS SANDVIXT 

MP PP115   A PI0412 Comprovació de l'estat de conservació i fixació de l'element d'acabat 

SSCCOBINS 
COBERTA INCLINADA DE 
PANELLS SANDVIXT 

MP PP115   A PI0413 Comprovació de la correcta subjecció dels canelons 

SSCCOBINS 
COBERTA INCLINADA DE 
PANELLS SANDVIXT 

MN PN062 
INSPECCIÓ TÈCNICA. COMPROVACIÓ DE 
L'ESTAT DE LA COBERTA INCLINADA DE 
PANELLS SANDWITX 3 ANYS 

5 3A PI0414 Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o de la coberta 

SSCCOBINS 
COBERTA INCLINADA DE 
PANELLS SANDVIXT 

MN PN062   3A PI0415 Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars 

SSCCOBPL COBERTA PLANA -   -   

SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE MP PP118 
NETEJA SEMESTRAL DE LA COBERTA PLANA 
TRANSITABLE 

5 SM PI0425 Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i dels materials acumulats pel vent 

SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE MP PP118   SM PI0426 
Retirada periòdica dels sediments que pugin formar�se en la coberta per retencions ocasionals 
d'aigua 

SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE MN PN065 
NETEJA ANUAL DELS ELEMENTS DE DESGUÀS 
DE LA COBERTA PLANA TRANSITABLE 

30 A PI0427 
Neteja dels elements de desguàs (embornals i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte 
funcionament 

SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE MP PP119 
INSPECCIÓ TÈCNICA. COMPROVACIÓ DE LA 
COBERTA PLANA TRANSITABLE 

5 A PI0428 
Comprovació del bon estat dels elements d'estanqueïtat, ram de paleta, peces, subjeccions, 
junts i boneres 
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CODIGO DESCRIPCION 
TIPUS 

TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE MP PP119   A PI0429 
Comprovació de fixació de la impermeabilització al suport, en cas que sigui necessari es 
programarà la seva reparació 

SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE MP PP119   A PI0430 Comprovació de l'estat de conservació i fixació de l'element d'acabat 

SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE MP PP119   A PI0431 Comprovació de la correcta subjecció de les boneres 

SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE MN PN066 
INSPECCIÓ TÈCNICA. COMPROVACIÓ D'ESTAT 
DE CONSERVACIÓ DE COBERTA PLANA 
TRANSITABLE 3 ANYS 

5 3A PI0432 Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o de la coberta 

SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE MN PN066   3A PI0433 Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars 

SSCECI 
ALTRES ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS INTERIORS 

-   
  

-   

SSCECIF 
ALTRES ELEM. CONSTRUCTIUS 
INTERIORS FORMIGÓ ARMAT 

-   
  

-   

SSCECIFES ESCALES FORMIGÓ ARMAT MP PP120 
REVISIÓ VISUAL ANUAL D'ESCALES DE 
FORMIGÓ 

30 A PI0434 Comprovar que no hi hagi indicis de patologies,deformacions, o excessiu desgast 

SSCECIFES ESCALES FORMIGÓ ARMAT MP PP120   A PI0435 
Comprovar el correcte ancoratge i estat dels graons, que no presentin manca de material, 
cops, trencaments, etc. 

SSCECIM 
ALTRES ELEM. CONSTRUCTIUS 
INTERIORS METÀL·LICS 

-   
  

-   

SSCECIMBM BARANES METÀL·LIQUES MP PP121 
REVISIÓ VISUAL ANUAL DE BARANES 
METÀL�LIQUES 

30 A PI0436 
Comprovar el correcte ancoratge de la barana a la superfície de suport, si cal es donarà avís a 
un tècnic competent 

SSCECIMBM BARANES METÀL·LIQUES MP PP121   A PI0437 
Comprovació correcte estat de barana, no presenti cops, ratllades, elements tallants, etc, si cal 
s'avisarà tècnic competent 

SSCECIMBM BARANES METÀL·LIQUES MP PP122 RENOVACIÓ PINTURA PROTECTORA 3 ANYS 120 3A PI0438 Polir, netejar i aplicar imprimació anticorrosiva en cas necessari 

SSCECIMEM ESCALES METÀL·LIQUES MP PP123 
REVISIÓ ANUAL DE LES ESCALES 
METÀL�LIQUES 

30 A PI0439 Comprovar el correcte ancoratge i estat de la barana 

SSCECIMEM ESCALES METÀL·LIQUES MP PP123   A PI0440 Comprovar que no hi hagi indicis d'oxidacions 

SSCECIMEM ESCALES METÀL·LIQUES MP PP123   A PI0441 
Comprovar el correcte ancoratge i estat dels graons, que no presentin manca de material, 
cops, trencaments, etc. 

SSCEJA JARDINERIA MP PP124 
NETEJA I CONSERVACIÓ MENSUAL DE LA 
VEGETACIO 

10 M PI0442 
Actuacions en els arbres, vegetació, gespa, etc., per tal de garantir la bona conservació del 
jardí. Neteja males herbes 

SSCEJA JARDINERIA MP PP125 
TRACTAMENT ANUAL FITOSANITARI I 
HERBICIDE 

120 A PI0443 Tractaments fitosanitaris i herbicides. 

SSCEJA JARDINERIA MP PP126 PODA SEMESTRAL D'ARBAT 360 SM PI0444 Intervencions completes de poda d'arbrat 

SSCEST ESTRUCTURA -   -   

SSCESTFA ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT MN PN067 

INSPECCIÓ BIENNAL DE LES JUNTES DE 
DIL�LATACIÓ I ELEMENTS 
D'IMPERMEABILITZACIÓ ESTRUCTURA 
FORMIGÓ ARMAT 

120 2A PI0445 
Inspecció de les juntes de dilatació, en cas que sigui necessari es programarà la seva 
reparació 

SSCESTFA ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT MN PN067   2A PI0446 
Inspecció dels elements d'impermeabilització, en cas que sigui necessari es programarà la 
seva reparació 

SSCESTFA ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT MN PN068 
NETEJA BIENNAL ELS ELEMENTS DE DESAIGUA 
DE L'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 

10 2A PI0447 Neteja dels elements de desaigua de l'estructura de formigó armat 

SSCESTFA ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT MN PN069 
INSPECCIÓ GENERAL ESTRUCTURA FORMGIÓ 
ARMAT 5 ANYS 

60 5A PI0448 
Inspecció visual: aparició fissures i esquerdes en suports, despreniments de revestiment de 
formigó, aparició d'òxid 

SSCESTFA ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT MN PN070 
RENOVACIÓ JUNTES ESTRUCTURA FORMIGÓ 
ARMAT 5 ANYS 

120 5A PI0449 Renovació de les juntes estructurals en les zones de segellat deteriorat 

SSCESTMT ESTRUCTURA METÀL·LICA MP PP128 
INSPECCIÓ VISUAL ESTRUCTURA METÀL·LICA 5 
ANYS 

60 5A PI0453 Inspecció visual: aparició d'òxid, revestiment de protecció contra incendis dels perfils d�acer 

SSCFAÇ FAÇANES -   -   

SSCFAÇA FAÇANES APLACADES MN PN071 
INSPECCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE 
FAÇANES APLACADES 3 ANYS 

30 3A PI0454 
Comprovació de l'estat de conservació dels panells: possible aparició de fissures, esquerdes, 
humitats i taques 

SSCFAÇA FAÇANES APLACADES MN PN071   3A PI0455 Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars (cornises, gàrgoles, ampits, etc.) 

SSCFAÇA FAÇANES APLACADES MN PN072 
INSPECCIÓ DE L'ESTAT FÍSIC DE FAÇANES 
APLACADES 5  ANYS 

60 5A PI0456 Comprovació d'existència de fissures, esquerdes, desploms o altres deformacions 

SSCFAÇA FAÇANES APLACADES MN PN073 
REVISIÓ GENERAL DE FAÇANES APLACADES 10 
ANYS 

60 10A PI0457 Comprovació de l'estat de neteja de les juntes o de les obertures de ventilació de la càmera 

SSCFAÇA FAÇANES APLACADES MP PP129 NETEJA DE LA FAÇANA APLACADA 10 ANYS 30 10A PI0458 Neteja de la façana amb els mitjans adients 

SSCFAÇP FAÇANES PINTADES MN PN074 
INSPECCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE 
FAÇANES PINTADES 3 ANYS 

30 3A PI0459 
Comprovació estat de conservació de pintura: possible aparició de fissures, esquerdes, 
despreniments, humitats i taques 

SSCFAÇP FAÇANES PINTADES MN PN074 
  

3A PI0460 Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars (cornises, gàrgoles, ampits, etc.) 
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SSCFAÇP FAÇANES PINTADES MN PN075 
INSPECCIÓ DE L'ESTAT FÍSIC DE FAÇANES 
PINTADES 5 ANYS 

60 5A PI0461 
Comprovació d'existència de fissures i esquerdes, així com desploms o altres deformacions, 
en la fulla principal 

SSCFAÇP FAÇANES PINTADES MN PN076 
REVISIÓ GENERAL DE FAÇANES PINTADES 10 
ANYS 

60 10A PI0462 Comprovació de l'estat de neteja de les juntes o de les obertures de ventilació de la càmera 

SSCFAÇP FAÇANES PINTADES MP PP130 PINTAT DE FAÇANES PINTADES 10 ANYS 240 10A PI0463 Repintat de la façana amb la pintura pertinent 

SSCFE FUSTERIA EXTERIOR -   -   

SSCFEF 
FUSTERIA EXTERIOR - 
FINESTRES 

MP PP131 
INSPECCIÓ VISUAL ANUAL FINESTRES 
EXTERIORS 

10 A PI0464 Comprovar la correcta obertura de les finestres 

SSCFEF 
FUSTERIA EXTERIOR - 
FINESTRES 

MP PP131   A PI0465 Comprovar el correcte estat de l'element vidriat 

SSCFEF 
FUSTERIA EXTERIOR - 
FINESTRES 

MP PP131   A PI0466 Comprovar el correcte estat de les frontisses i/o guies i manetes 

SSCFEF 
FUSTERIA EXTERIOR - 
FINESTRES 

MP PP131   A PI0467 Engreixar de les frontisses i/o guies, si cal 

SSCFEF 
FUSTERIA EXTERIOR - 
FINESTRES 

MP PP131   A PI0468 
Comprovar el correcte estat del segellat de les finestres amb l'exterior, per evitar filtracions 
d'aigua 

SSCFEF 
FUSTERIA EXTERIOR - 
FINESTRES 

MP PP131   A PI0469 Comprovar el correcte estat i funcionament de les persianes 

SSCFEP FUSTERIA EXTERIOR - PORTES MP PP132 INSPECCIÓ VISUAL ANUAL PORTES EXTERIORS 10 A PI0470 Comprovar la correcta obertura de les portes 

SSCFEP FUSTERIA EXTERIOR - PORTES MP PP132   A PI0471 
Comprovar que el recorregut de la porta no frega amb el paviment i/o llisca correctament a la 
guia 

SSCFEP FUSTERIA EXTERIOR - PORTES MP PP132   A PI0472 
Comprovar el correcte estat del parament, que no presenti ratllades, pintades, bombaments, 
elements sortints, etc. 

SSCFEP FUSTERIA EXTERIOR - PORTES MP PP132   A PI0473 Comprovar el correcte estat de les frontisses i/o guies i manetes 

SSCFEP FUSTERIA EXTERIOR - PORTES MP PP132   A PI0474 Engreixar les frontisses o les guies, si cal 

SSCFEP FUSTERIA EXTERIOR - PORTES MP PP132   A PI0475 
Comprovar el correcte estat del segellat de la porta amb l'exterior, per evitar filtracions d'aigua 
en els casos pertinents 

SSCFEX FUSTERIA EXTERIOR - FIXA MP PP133 
INSPECCIÓ VISUAL ANUAL FUSTERIA MÒDULS 
FIXES EXTERIORS 

10 A PI0476 Comprovar la correcta estanqueïtat dels mòduls 

SSCFEX FUSTERIA EXTERIOR - FIXA MP PP133   A PI0477 Comprovar el correcte estat de l'element vidriat 

SSCFI FUSTERIA INTERIOR -   -   

SSCFIP FUSTERIA INTERIOR - PORTES MP PP134 INSPECCIÓ VISUAL ANUAL PORTES INTERIORS 10 A PI0478 Comprovar la correcta obertura de les portes 

SSCFIP FUSTERIA INTERIOR - PORTES MP PP134   A PI0479 
Comprovar que el recorregut de la porta no frega amb el paviment i/o llisca correctament a la 
guia 

SSCFIP FUSTERIA INTERIOR - PORTES MP PP134   A PI0480 
Comprovar el correcte estat del parament, que no presenti ratllades, pintades, bombaments, 
elements sortints, etc. 

SSCFIP FUSTERIA INTERIOR - PORTES MP PP134   A PI0481 Comprovar el correcte estat de les frontisses i/o guies i manetes 

SSCFIP FUSTERIA INTERIOR - PORTES MP PP134   A PI0482 Engreixar les frontisses o les guies, si cal 

SSCFON FONAMENTACIÓ -   -   

SSCFONMP MURS - PANTALLA MN PN077 
REVISIÓ ANUAL DEL SISTEMA DE DRENATGE I 
HUMITATS DELS MURS�PANTALLES 

60 A PI0485 Revisió de la xarxa de drenatge i evacuació, en cas que sigui possible 

SSCFONMP MURS - PANTALLA MN PN077   A PI0486 
Comprovació del correcte funcionaments dels canals i baixants de evacuació dels murs, en el 
cas que sigui possible 

SSCFONMP MURS - PANTALLA MN PN077   A PI0487 
Comprovació que les obertures de ventilació de la càmera dels murs parcialment estancs no 
estan obstruïdes, si es pot 

SSCFONMP MURS - PANTALLA MN PN077   A PI0488 
Comprovació estat impermeabilització interior, si es pot. En cas contrari, comprovació de la no 
existència d'humitats 

SSCFONMP MURS - PANTALLA MP PP136 
NETEJA ANUAL DELS PUNTS DESGUÀS DELS 
MURS PANTALLES 

60 A PI0489 Neteja dels punts de desguàs 

SSCFONMP MURS - PANTALLA MN PN078 
INSPECCIÓ GENERAL ANUAL DE LES JUNTES 
DE DIL�LATACIÓ EN MURS DE FORMIGÓ 

60 A PI0490 
Inspecció de les juntes de dilatació, en cas que sigui necessari es programarà la seva 
reparació 

SSCFONMP MURS - PANTALLA MN PN079 
RENOVACIÓ JUNTES ESTRUCTURALS EN MURS 
DE FORMIGÓ ARMAT 5 ANYS 

120 5A PI0491 Renovació de les juntes estructurals en les zones de segellat deteriorat 

SSCFONSA 
SABATES AÏLLADES 
ARRIOSTRADES 

-   
  

-   

SSCMOE MOBILIARI EXTERIOR MP PP137 
REVISIÓ VISUAL ANUAL DEL MOBILIARI 
EXTERIOR 

30 A PI0492 Comprovar el correcte ancoratge del mobiliari exterior al suport i l'estat de conservació 

SSCMOI MOBILIARI INTERIOR MP PP138 
REVISIÓ GENERAL ANUAL DEL MOBILIARI 
INTERIOR 

120 A PI0493 Comprovar el correcte estat de taules, cadires, bancades, lliteres, armari, etc. 

SSCTDI 
TANCAMENTS I DIVISORIES 
INTERIORS 

-   
  

-   
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SSCTDICG CARTRÓ-GUIX MP PP139 INSPECCIÓ VISUAL ANUAL DE CARTRÓ-GUIX 60 A PI0494 
Comprovar que no hi hagin esquerdes, perforacions, pintades, elements sortints, etc, avisar a 
tècnic competent si cal 

SSCTDIFM FÀBRICA DE MAÓ MP PP140 
INSPECCIÓ VISUAL ANUAL DE FÀBRICA DE MAÓ 
ANUAL 

60 A PI0495 
Comprovar que no hi hagin esquerdes, perforacions, pintades, elements sortints, etc, avisar a 
tècnic competent si cal 

SSCZE ZONA EXTERIOR -   -   

SSCZEECE 
ALTRES ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS EXTERIORS 

-   
  

-   

SSCZEECET TANQUES METÀL·LIQUES MP PP141 
REVISIÓ VISUAL ANUAL DE TANQUES 
METÀL�LIQUES 

30 A PI0496 Comprovar el correcte ancoratge de la tanca a la superfície de suport 

SSCZEECET TANQUES METÀL·LIQUES MP PP141   A PI0497 Comprovar el correcte estat de la tanca, que no presenti cops, ratllades, elements tallants, etc. 

SSCZEECET TANQUES METÀL·LIQUES MP PP141   A PI0498 Comprovar que les tanques mòbils no freguen amb el terra i engreixar 

SSCZEECET TANQUES METÀL·LIQUES MP PP142 
RENOVACIÓ PINTURA PROTECTORA DE 
TANQUES METÀL�LIQUES 10 ANYS 

120 10A PI0499 Polir, netejar i aplicar imprimació anticorrosiva o pintura 

SSCZEPE PAVIMENTS EXTERIORS MP PP143 INSPECCIÓ GENERAL ANUAL DEL PAVIMENT 120 A PI0500 
Comprovació visual de l'absència de processos patològics, tals com trencaments, mala 
subjecció al terra, etc. 

SSCZEPE PAVIMENTS EXTERIORS MP PP143   A PI0501 
Inspecció de juntes i adherència a la superfície. En cas necessari, es donarà avís a un tècnic 
competent 

TER INSTAL·LACIÓ TÈRMICA -   -   

TERACS 
XARXA D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

MN PN080 OBRIR AIXETES SENSE ÚS SETMANAL 60 S PI0502 Obrir setmanalment, deixant córrer l'aigua uns minuts les aixetes i dutxes sense ús 

TERACS 
XARXA D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

MN PN081 
CONTROL TEMPERATURA PUNTS TERMINALS 
MENSUAL 

10 M PI0503 
Control temperatura un número representatiu d'aixetes i dutxes, amb el més propers i el més 
llunyà d'acumulador (> 50°C) 

TERACS 
XARXA D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

MN PN082 
PURGA NORMATIVA DE VÀLVULES DE 
DRENATGE DE CANONADES MENSUAL 

15 M PI0504 Purga de les vàlvules de les canonades d'ACS i retorn 

TERACS 
XARXA D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

MN PN083 
DETERMINACIÓ LEGIONEL·LA ANUAL XARXA 
ACS 

120 A PI0505 
Anàlisi de Legionel·la en mostres de punts significatius de la instal·lació d'aigua calenta 
sanitària 

TERACS 
XARXA D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

MN PN084 
REVISIÓ GENERAL XARXA ACS PER 
LEGIONEL·LA ANUAL  

120 A PI0506 Revisió general del funcionament de la instal·lació, incloent tots els elements 

TERACS 
XARXA D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

MN PN084   A PI0507 Si en la revisió s'observa brutícia, corrosió o incrustacions, es programarà la seva neteja 

TERACS 
XARXA D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

MN PN084   A PI0508 Si algun element es troba deteriorat, es repararà o substituirà 

TERACS 
XARXA D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

MP PP144 
REVISIÓ PREVENTIVA DE L'ESTAT DE 
L'AÏLLAMENT TÈRMIC ANUAL 

240 A PI0509 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic 

TERACU 
ACUMULADORS D'AIGUA 
CALENTA 

-   
  

-   

TERACUFRE 
ACUMULADOR FINAL ACS AMB 
RECIRCULACIÓ 

MN PN089 
CONTROL DE TEMPERATURA EN ACUMULADOR 
FINAL ACS AMB RECIRCULACIÓ DIARI 

10 D PI0517 Control de temperatura en dipòsits finals (en ACS la tª > 60 °C) 

TERACUFRE 
ACUMULADOR FINAL ACS AMB 
RECIRCULACIÓ 

MN PN090 
PURGA DELS ACUMULADORS FINALS ACS AMB 
RECIRCULACIÓ SETMANAL 

15 S PI0518 Purga del fons dels acumuladors, quan sigui possible 

TERACUFRE 
ACUMULADOR FINAL ACS AMB 
RECIRCULACIÓ 

MN PN091 
REVISIÓ GENERAL DE L' ACUMULADOR FINAL 
ACS AMB RECIRCULACIÓ TRIMESTRAL 

30 TM PI0519 Revisió de l'estat de conservació i neteja de la instal·lació en els dipòsits acumuladors finals 

TERACUFRE 
ACUMULADOR FINAL ACS AMB 
RECIRCULACIÓ 

MN PN092 
NETEJA I DESINFECCIÓ DELS ACUMULADORS 
FINALS ACS AMB RECIRCULACIÓ ANUAL 

60 A PI0520 Neteja i desinfecció (química o tèrmica) de l'acumulador 

TERACUFRE 
ACUMULADOR FINAL ACS AMB 
RECIRCULACIÓ 

MN PN093 
OCA: INSPECCIÓ LEGIONEL·LA ACS AMB 
ACUMULACIÓ I RETORN 4 ANYS 

60 4A PI0521 
Realització de la inspecció tècnica de l'acumulador d'ACS amb recirculació i arxivar la 
documentació del resultat 

TERACUFRE 
ACUMULADOR FINAL ACS AMB 
RECIRCULACIÓ 

MP PP147 
REVISIÓ GENERAL DE L' ACUMULADOR FINAL 
ACS AMB RECIRCULACIÓ SEMESTRAL 

30 SM PI0522 
Revisar l'estat de l'acumulador de calor, revisant l'estat de l'aïllament tèrmic i la no presència 
de fuites d'aigua 

TERACUFRE 
ACUMULADOR FINAL ACS AMB 
RECIRCULACIÓ 

MP PP147   SM PI0523 Comprovar el funcionament de la bomba de recirculació i control d'aquesta (si aplica) 

TERACUREC 
ACUMULADOR NO-FINAL ACS 
AMB RECIRCULACIÓ 

MN PN097 
PURGA DELS ACUMULADORS AMB 
RECIRCULACIÓ SETMANAL 

15 S PI0528 Purga del fons dels acumuladors, quan sigui possible 

TERACUREC 
ACUMULADOR NO-FINAL ACS 
AMB RECIRCULACIÓ 

MN PN098 
REVISIÓ GENERAL DELS ACUMULADORS AMB 
RECIRCULACIÓ TRIMESTRAL 

30 TM PI0529 Revisió de l'estat de conservació i neteja de la instal·lació en els dipòsits acumuladors

TERACUREC 
ACUMULADOR NO-FINAL ACS 
AMB RECIRCULACIÓ 

MN PN099 
NETEJA I DESINFECCIÓ DELS ACUMULADORS 
AMB RECIRCULACIÓ ANUAL 

60 A PI0530 Neteja i desinfecció (química o tèrmica) de l'acumulador 

TERACUREC 
ACUMULADOR NO-FINAL ACS 
AMB RECIRCULACIÓ 

MN PN100 
OCA: INSPECCIÓ LEGIONEL·LA ACS AMB 
ACUMULACIÓ I RETORN 4 ANYS 

60 4A PI0531 
Realització de la inspecció tècnica de l'acumulador d'ACS amb recirculació i arxivar la 
documentació del resultat. 

TERACUREC 
ACUMULADOR NO-FINAL ACS 
AMB RECIRCULACIÓ 

MP PP149 
REVISIÓ GENERAL ACUMULADORS ACS AMB 
RECIRCULACIÓ SEMESTRAL 

60 SM PI0532 
Revisar l'estat de l'acumulador de calor, revisant l'estat de l'aïllament tèrmic i la no presència 
de fuites d'aigua. 

TERACUREC 
ACUMULADOR NO-FINAL ACS 
AMB RECIRCULACIÓ 

MP PP149   SM PI0533 Comprovar el funcionament de la bomba de recirculació i control d'aquesta (si aplica). 
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CODIGO DESCRIPCION 
TIPUS 

TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

TERBES BESCANVIADOR -   -   

TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES MN PN101 
REVISIÓ GENERAL BESCANVIADOR DE 
PLAQUES ANUAL 

60 A PI0534 Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic. Reparació o reposició si és el cas 

TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES MN PN101   A PI0535 Revisió del bescanviador 

TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES MP PP150 
REVISIÓ EXTERIOR BESCANVIADOR DE 
PLAQUES MENUSAL 

15 M PI0536 Inspecció exterior: estanquitat, inexistència de fuites del fluid portador  

TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES MP PP151 
COMPROVACIÓ FUNCIONAMENT 
BESCANVIADOR DE PLAQUES TRIMESTRAL 

15 TM PI0537 
Verificació de la inexistència de corrosions en cantells de plaques i capçals. Eliminació de 
corrosions 

TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES MP PP151   TM PI0538 Comprovació de l'estanquitat entre circuits primari i secundari; inspecció de l'estat de juntes 

TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES MP PP152 CONTROL BESCANVIADOR DE PLAQUES ANUAL 30 A PI0539 Comprovar i anotar el salt de temperatura del circuit primari 

TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES MP PP152   A PI0540 Comprovar i anotar el salt de temperatura del circuit secundari 

TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES MP PP153 
NETEJA IN SITU BESCANVIADOR DE PLAQUES 
ANUAL 

60 A PI0541 Neteja in situ amb una solució àcida del circuit secundari 

TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES MP PP154 
NETEJA A FONS BESCANVIADOR DE PLAQUES 
QUINQUENAL 

60 5A PI0542 Neteja plaques, eliminar obstruccions i incrustacions. Substituir plaques deteriorades i juntes 

TERG 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DE 
POTÈNCIA TOTAL INSTAL·LADA 
> 70 Kw 

MN PN113 
CERTIFICACIÓ ANUAL DE LA INSTAL·LACIÓ 
TÈRMICA DE POTÈNCIA TOTAL INSTAL·LADA > 
70 kW 

60 A PI0574 
Certificat anual de manteniment segons l'organisme competent de la comunitat autònoma 
(ITE-6) - Arxivar la documentació 

TERG 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DE 
POTÈNCIA TOTAL INSTAL·LADA 
> 70 Kw 

MN PN114 
INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LA INSTAL·LACIÓ 
TÈRMICA DE POTÈNCIA TOTAL INSTAL·LADA > 
70 Kw 15 ANYS 

60 15A PI0575 
IPIC: Inspecció de la instal·lació completa (Instrucció 6 d'abril de 2011) - Arxivar la 
documentació 

TERGCA 
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I 
ACS POT. TOTAL > 70 KW 

-   
  

-   

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN120 
REVISIÓ MENSUAL EN CALDERES P <= 20 kW 
EN INST. P > 70 kW 

30 M PI0596 Neteja del cremador de la caldera 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN120   M PI0597 Revisió del vas d'expansió 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN120   M PI0598 Comprovació de l'estanqueïtat del tancament del cremador i la caldera 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN120   M PI0599 Comprovació de nivells d'aigua en circuits

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN120   M PI0600 Comprovació de tares d'elements de seguretat 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN120   M PI0601 Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN121 
REVISIÓ SEMESTRAL EN CALDERES P <= 20 kW 
EN INST. P > 70 kW 

60 SM PI0602 Comprovació del material refractari 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN121   SM PI0603 Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la caldera 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN121   SM PI0604 Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN121   SM PI0605 Revisió del sistema de control automàtic 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN122 
REVISIÓ ANUAL EN CALDERES P <= 20 kW EN 
INST. P > 70 kW 

60 A PI0606 Revisió general de calderes de gas 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN122   A PI0607 Revisió general de calderes de gasoil 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 
20 kW en instal·lació de P > 70 kW 

MN PN122   A PI0608 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN128 
REVISIÓ MENSUAL CALDERES 70 Kw < P <= 
1.000 kW GAS O BIOMASSA 

30 M PI0633 Neteja del cremador de la caldera 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN128   M PI0634 Revisió del vas d'expansió 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN128   M PI0635 Comprovació d'estanqueïtat del tancament del cremador i la caldera 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN128 

  

M PI0636 Comprovació de nivells d'aigua en circuits
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CODIGO DESCRIPCION 
TIPUS 

TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN128   M PI0637 Comprovació de tares d'elements de seguretat 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN128   M PI0638 Revisió de bombes i ventiladors 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN128   M PI0639 Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN129 
MESURA TRIMESTRAL DEL GENERADOR DE 
CALOR 70 Kw < P <= 1.000 kW GAS O BIOMASSA 

30 TM PI0640 Temperatura o pressió del fluid portador en l'entrada i sortida del generador de calor 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN129   TM PI0641 Temperatura ambient del local o sala de màquines 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN129   TM PI0642 Temperatura dels gasos combustibles 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN129   TM PI0643 Contingut de CO i de CO2 en els productes de combustió 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN129   TM PI0644 
Índex d'opacitat dels fums combustibles sòlids o líquids de contingut de partícules sòlides en 
combustibles sòlids 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN129   TM PI0645 Tiratge en la caixa de fums de la caldera

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN130 
REVISIÓ SEMESTRAL CALDERES 70 Kw < P <= 
1.000 kW GAS O BIOMASSA 

60 SM PI0646 Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la caldera 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN130   SM PI0647 Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN130   SM PI0648 Comprovació del material refractari 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN130   SM PI0649 Comprovació de l'estanqueïtat de vàlvules d'intercepció 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN130   SM PI0650 Revisió i neteja dels filtres d'aigua 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN130   SM PI0651 Revisió del sistema de control automàtic 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN131 
REVISIÓ ANUAL CALDERES 70 Kw < P <= 1.000 
kW GAS O BIOMASSA 

60 A PI0652 Revisió general de calderes de gas 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN131   A PI0653 Comprovació de l'estanqueïtat dels circuits de canonades 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN131   A PI0654 Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN131   A PI0655 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic 

TERGCAGBM
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 
kW DE GASOS COMBUSTIBLES 
O BIOMASSA 

MN PN132 
INSPECCIÓ PERIÒDICA DEL GENERADOR DE 
CALOR QUADRIENNAL 

60 4A PI0656 IPE: Inspecció generador de calor - Arxivar la documentació 

TERGCL 
INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
POT. TOTAL > 70 KW 

- 

  

  
-   
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CODIGO DESCRIPCION 
TIPUS 

TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN191 
REVISIÓ MENSUAL REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

30 M PI0874 Comprovació de l'estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN191   M PI0875 Comprovació de nivells d'aigua en circuits

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN191   M PI0876 Comprovació de tares d'elements de seguretat 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN191   M PI0877 Revisió i neteja de filtres d'aire 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN191   M PI0878 Revisió de bombes i ventiladors 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN192 
MESURA TRIMESTRAL REFREDADORA 70 kW < 
P <= 1.000 kW 

30 TM PI0879 Revisió de temperatura del fluid exterior en entrada i sortida de l'evaporador 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN192   TM PI0880 Revisió de temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del condensador 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN192   TM PI0881 Pèrdua de pressió en l'evaporador en plantes refredades per aigua 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN192   TM PI0882 Pèrdua de pressió en el condensador en plantes refredades per aigua 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN192   TM PI0883 Temperatura i pressió d'evaporació 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN192   TM PI0884 Temperatura i pressió de condensació 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN192   TM PI0885 Potència elèctrica absorbida 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN192   TM PI0886 Potència tèrmica instantània del generador, com percentatge de la càrrega màxima 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN192   TM PI0887 CEE o COP instantani 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN192   TM PI0888 Cabal d'aigua en l'evaporador 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN192   TM PI0889 Cabal d'aigua en el condensador 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN193 
REVISIÓ SEMESTRAL REFREDADORA 70 kW < P 
<= 1.000 kW 

60 SM PI0890 Comprovació de l'estanqueïtat de vàlvules d'interceptació 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN193   SM PI0891 Revisió i neteja de filtres d'aigua 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN193   SM PI0892 Revisió del sistema de control automàtic 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN194 
REVISIÓ ANUAL REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

60 A PI0893 Neteja dels evaporadors 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN194   A PI0894 Neteja dels condensadors 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN194   A PI0895 Comprovació de l'estanqueïtat dels circuits de canonades 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN194   A PI0896 Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN194   A PI0897 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN194   A PI0898 Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN194   A PI0899 Revisió de la qualitat ambiental segons el criteri de la norma UNE 171330 

TERGCLREG 
REFREDADORA 70 kW < P <= 
1.000 kW 

MN PN195 
INSPECCIÓ PERIÒDICA DEL GENERADOR DE 
FRED QUINQUENNAL 

60 5A PI0900 IPE: Inspecció generador de fred - Arxivar la documentació 

TERGCLSPM 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) 12 kW < P <= 70 kW 

MN PN207 
REVISIÓ MENSUAL SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P < 70 kW 

30 M PI0959 Comprovació de l'estanqueïtat i nivell de refrigerant i olis en equips frigorífics 

TERGCLSPM 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) 12 kW < P <= 70 kW 

MN PN207   M PI0960 Revisió i neteja de filtres d'aire 

TERGCLSPM 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) 12 kW < P <= 70 kW 

MN PN208 
REVISIÓ SEMESTRAL SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P < 70 kW 

60 SM PI0961 Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire 

TERGCLSPM 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) 12 kW < P <= 70 kW 

MN PN208   SM PI0962 Revisió d'equips autònoms 

TERGCLSPM 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) 12 kW < P <= 70 kW 

MN PN208   SM PI0963 Revisió del sistema de control automàtic 
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TIPUS 

TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

TERGCLSPM 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) 12 kW < P <= 70 kW 

MN PN209 
REVISIÓ ANUAL SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P < 70 kW 

60 A PI0964 Neteja dels evaporadors 

TERGCLSPM 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) 12 kW < P <= 70 kW 

MN PN209   A PI0965 Neteja dels condensadors 

TERGCLSPM 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) 12 kW < P <= 70 kW 

MN PN209   A PI0966 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic 

TERGCLSPM 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) 12 kW < P <= 70 kW 

MN PN210 
INSPECCIÓ PERIÒDICA DEL GENERADOR DE 
FRED QUINQUENNAL 

60 5A PI0967 IPE: Inspecció generador de fred - Arxivar la documentació 

TERGCLSPP 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P <= 12 kW 

MN PN211 
REVISIÓ MENSUAL SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P < 70 kW 

30 M PI0968 Comprovació de l'estanqueïtat i nivell de refrigerant i olis en equips frigorífics 

TERGCLSPP 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P <= 12 kW 

MN PN211   M PI0969 Revisió i neteja de filtres d'aire 

TERGCLSPP 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P <= 12 kW 

MN PN212 
REVISIÓ SEMESTRAL SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P < 70 kW 

60 SM PI0970 Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire 

TERGCLSPP 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P <= 12 kW 

MN PN212   SM PI0971 Revisió d'equips autònoms 

TERGCLSPP 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P <= 12 kW 

MN PN212   SM PI0972 Revisió del sistema de control automàtic 

TERGCLSPP 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P <= 12 kW 

MN PN213 
REVISIÓ ANUAL SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P < 70 kW 

60 A PI0973 Neteja dels evaporadors 

TERGCLSPP 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P <= 12 kW 

MN PN213   A PI0974 Neteja dels condensadors 

TERGCLSPP 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I 
EXTERIOR) P <= 12 kW 

MN PN213   A PI0975 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic 

TERGCM 
CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 kW 

MN PN229 
REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 Kw 

30 M PI1024 Comprovació de nivells d'aigua en circuits 

TERGCM 
CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 kW 

MN PN229   M PI1025 Revisió i neteja de filtres d'aire 

TERGCM 
CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 kW 

MN PN229   M PI1026 Revisió de bombes i ventiladors 

TERGCM 
CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 kW 

MN PN230 
REVISIÓ SEMESTRAL CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 Kw 

60 SM PI1027 Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor 

TERGCM 
CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 kW 

MN PN230   SM PI1028 Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire 

TERGCM 
CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 kW 

MN PN230   SM PI1029 Revisió del sistema de control automàtic 

TERGCM 
CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 kW 

MN PN231 
REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 Kw 

60 A PI1030 Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic

TERGCM 
CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 kW 

MN PN231   A PI1031 Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire 

TERGCM 
CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 kW 

MN PN231   A PI1032 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic 

TERGCM 
CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 kW 

MN PN231   A PI1033 Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012 

TERGCM 
CLIMATITZADORS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 kW 

MN PN231   A PI1034 Revisió de la qualitat ambiental segons el criteri de la norma UNE 171330 

TERGFA 
FAN COILS EN INSTAL·LACIONS 
P > 70 kW 

MN PN232 
REVISIÓ MENSUAL FAN COILS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 Kw 

30 M PI1035 Revisió i neteja de filtres d'aire 

TERGFA 
FAN COILS EN INSTAL·LACIONS 
P > 70 kW 

MN PN232   M PI1036 Revisió de bombes i ventiladors 

TERGFA 
FAN COILS EN INSTAL·LACIONS 
P > 70 kW 

MN PN233 
REVISIÓ SEMESTRAL FAN COILS EN 
INSTAL·LACIONS P > 70 Kw 

30 SM PI1037 Revisió d'unitats terminals aigua-aire

TERGFA 
FAN COILS EN INSTAL·LACIONS 
P > 70 kW 

MN PN233   SM PI1038 Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire 

TERGFA 
FAN COILS EN INSTAL·LACIONS 
P > 70 kW 

MN PN233   SM PI1039 Revisió del sistema de control automàtic 

TERGFA 
FAN COILS EN INSTAL·LACIONS 
P > 70 kW 

MN PN234 
REVISIÓ ANUAL FAN COILS EN INSTAL·LACIONS 
P > 70 Kw 

60 A PI1040 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic 

TERGFA 
FAN COILS EN INSTAL·LACIONS 
P > 70 kW 

MN PN234   A PI1041 Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012 

TERQRC 
QUADRE DE REGULACIÓ I 
CONTROL 

MP PP169 
VERIFICACIÓ MENSUAL DEL QUADRE DE 
REGULACIÓ I CONTROL 

15 M PI1333 
Verificació del funcionament correcte d'aparells de senyal d'alarma, sondes de temperatura, 
pressió, etc. Verificació del funcionament correcte de vàlvules i elements de regulació segons 
senyal de comandament. Substitució si cal dels elements avariats. 
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CODIGO DESCRIPCION 
TIPUS 

TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

TERQRC 
QUADRE DE REGULACIÓ I 
CONTROL 

MP PP169   M PI1334 
Verificació correcte funcionament de tots els elements de camp i del sistema de comandament 
centralitzat. Substitució si cal dels elements avariats. 

TERQRC 
QUADRE DE REGULACIÓ I 
CONTROL 

MP PP169   M PI1335 Lubrificació i neteja dels elements actuadors. 

TERQRC 
QUADRE DE REGULACIÓ I 
CONTROL 

MP PP170 
REVISIÓ ANUAL DEL QUADRE DE REGULACIÓ I 
CONTROL 

60 A PI1336 Revisió anual de l'estat general del sistema 

TERSOL CAPTADORS SOLARS TÈRMICS -   -   

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302 
INSPECCIÓ SISTEMA CAPTACIÓ SOLAR 
TÈRMICA < 20m² ANUAL 

15 A PI1387 Inspecció visual. Captadors: diferències sobre l'original 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1388 I.V. Vidres: diferències entre captadors 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1389 I.V. Sistema captació. Vidres: condensacions i brutícia 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1390 I.V. Sistema captació. Juntes: esquerdes i deformacions 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1391 I.V. Sistema captació. Absorbidor: corrosió i deformacions 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1392 I.V. Sistema captació. Carcassa: deformació, oscil·lacions i finestres de respiració 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1393 I.V. Sistema captació. Connexions: aparició de fuites 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1394 I.V. Sistema captació. Estructura: degradació, indicis de corrosió, i reajustar cargols 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1395 I.V. Aïllament a l'exterior: degradació protecció unions i absència d'humitat 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1396 Purgador manual: Buidar l'aire de l'ampolla 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1397 Vas d'expansió tancat: Comprovar la pressió 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1398 Vas d'expansió obert: Comprovar el nivell 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1399 Sistema d'ompliment: Control Funcionament actuació 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1400 Revisió visual general del funcionament correcte de la instal·lació 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1401 Tapat parcial del camp de captadors 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1402 Destapat parcial del camp de captadors 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1403 Buidatge parcial del camp de captadors 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1404 Ompliment parcial del camp de captadors 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1405 Dipòsit. Presència de llots en fons 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1406 Ànodes sacrifici: Comprovar el desgast 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1407 Ànodes de corrent imprès: Comprovar el bon funcionament 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1408 Aïllament. Comprovar que no hi ha humitat 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1409 Control Funcionament eficiència i prestacions de l'intercanviador de plaques 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1410 Control Funcionament eficiència i prestacions de l'intercanviador de serpentí 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1411 Neteja de l'intercanviador de plaques 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1412 Neteja de l'intercanviador de serpentí 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1413 Comprovar densitat del fluid refrigerant 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1414 Comprovar pH del fluid refrigerant 
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CODIGO DESCRIPCION 
TIPUS 

TREBALL
CODI PR DESC PROCEDIMENT T FREQ CODI PI DESC PUNT INSPECCIÓ 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1415 I.V. Aïllament a l'interior: unions i absència d'humitat 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1416 Control Funcionament i neteja del Purgador automàtic 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1417 Comprovar l'estanquitat de les bombes 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1418 Control Funcionament de les Vàlvula de tall. Actuacions (obrir i tancar) per evitar gripatge 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1419 Control Funcionament actuació de la Vàlvula de seguretat 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1420 Comprovar que el Quadre elèctric està sempre ben tancat perquè no entri pols 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1421 Control funcionament del Control diferencial 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1422 Control funcionament del termòstat 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1423 Verificació del sistema de mesura: Control funcionament 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1424 Sistema auxiliar: Control funcionament 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN302   A PI1425 Control funcionament de les Sondes de temperatura 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MN PN303 
COMPROVACIÓ ESTANQUEÏTAT SISTEMA DE 
CAPTACIÓ SOLAR < 20m² BIENNAL 

15 2A PI1426 Estanquitat: Efectuar prova de pressió

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MP PP173 
PLA DE VIGILÀNCIA CAPTADORS SOLARS < 
20m2 DIARI 

1 D PI1427 I.V. Anotar la temperatura del termòmetre 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MP PP174 
PLA DE VIGILÀNCIA CAPTADORS SOLARS < 
20m2 TRIMESTRAL 

5 TM PI1428 Neteja dels vidres amb aigua i productes adequats 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MP PP174   TM PI1429 I.V. de condensacions en les hores centrals del dia 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MP PP174   TM PI1430 I.V. Esquerdes i deformació en juntes 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MP PP174   TM PI1431 I.V. Corrosió, deformació, fuites, etc. De l'absorbidor 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MP PP174   TM PI1432 I.V. Fuites en connexions 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MP PP174   TM PI1433 I.V. Degradació, indicis de corrosió en l'estructura. 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MP PP174   TM PI1434 I.V. Absència d'humitat i fuites en canonades, aïllaments i sistema d'omplert. 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MP PP174   TM PI1435 I.V. Buidar l'aire del purgador 

TERSOLPET 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS 
SUP. < 20 m2 

MP PP174   TM PI1436 Purga de l'acumulació de llots de la part inferior del dipòsit 

TERTER TERMOSTAT CLIMA -   TM PI1437 Verificació, neteja i ajust del termòstat. 

VID INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES -   -   

VIDCTL CENTRALETA TELÈFON MP PP175 
REVISIÓ ANUAL DE LA CENTRALETA DE 
TELÈFON 

60 A PI1438 Comprovació de l'estat general del connector RJ amb l'aparell i de deterioraments. 

VIDRAC RACK MP PP176 REVISIÓ ANUAL DEL RACK 30 A PI1439 
Comprovació de les connexions del "patch cords", substitució dels que estiguin malmesos, 
neteja general del quadre. 

VIG 
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I 
SEGURETAT  

-   
  

-   

VIGCTV CTTV MP PP177 REVISIÓ TRIMESTRAL DE LA CTTV 30 TM PI1440 Inspecció de les connexions elèctriques i comprovació del funcionament 

VIGCTVCAM CÀMARES MP PP178 REVISIÓ TRIMESTRAL DE LES CÀMERES 30 TM PI1441 Inspecció de les connexions elèctriques i comprovació del funcionament 

VIGCTVGRA GRAVADOR MP PP179 REVISIÓ TRIMESTRAL DEL GRAVADOR 30 TM PI1442 Inspecció de les connexions elèctriques i comprovació del funcionament 

VIGINT SISTEMA ANTI-INTRUSIÓ -   -   

VIGINTCEN CENTRAL DE DETECCIÓ MP PP180 
REVISIÓ SEMESTRAL DE LA CENTRAL DE 
DETECCIÓ 

60 SM PI1443 
Inspecció de les connexions de les centraletes, comprovació de trucada a la policia, de l'estat 
de la bateria si existeix, comprovació de senyalitzacions, relés, etc. 

VIGINTSEN SENSORS VOLUMÈTRICS MP PP181 
REVISIÓ SEMESTRAL DELS SENSORS 
VOLUMÈTRICS 

5 SM PI1444 
Inspecció de les connexions elèctriques i comprovació del funcionament per activació del 
sistema. 
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A6. PLANIFICACIÓ ACTIVITATS DE MANTENIMENT 

A continuació es detalla la planificació anual de tots els procediments associats a equips disponibles en 
el centre. 
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ELEASCMEC ASCENSORS MECÀNICS PN003 M 
FONALJ ALJUB / DIPÒSIT DE FONTANERIA PN007 TM 
FONALJ ALJUB / DIPÒSIT DE FONTANERIA PN008 M 
FONALJ ALJUB / DIPÒSIT DE FONTANERIA PN009 M 
FONALJ ALJUB / DIPÒSIT DE FONTANERIA PN010 A 
FONCOM COMPTADOR D'AIGUA PP002 M 
FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA PP003 TM 
FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA PP004 TM 
FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA PP005 SM 
FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA PP006 A 
FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA PP007 A 
FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA PP008 A 
FONGRP GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA PP009 A 
FONREGASP ASPERSORS PP014 TM 
FONREGCAN CANONS DE REG PP015 TM 
FONREGCON CENTRALETA DE CONTROL DE REG PP017 M 
FONSTACLO SISTEMA DE CLORACIÓ PP026 TM 
FONSTADES DESCALCIFICADOR PP027 TM 
FONXAR XARXA D'AIGUA POTABLE PN011 A 
FONXAR XARXA D'AIGUA POTABLE PN012 M 
FONXAR XARXA D'AIGUA POTABLE PN013 A 
FONXAR XARXA D'AIGUA POTABLE PP029 TM 
GASCOM COMPTADOR DE GAS PP030 M 
GASDET CENTRALETA DE DETECCCIÓ DE GAS PP031 A 
GASESC ESCOMESA DE GAS PP035 A 
IBTBAT BATERIA DE CONDENSADORS PP054 A 
IBTCOM COMPTADOR ELÈCTRIC PP055 M 
IBTEME ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PN030 SM 
IBTEME ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PP056 A 

IBTEXTPRO 
PROJECTORS EXTERIORS HALOGENURS 
METÀL·LIC O VAPOR SODI 

PP061 A 

IBTINTDES 
ENLLUMENAT INTERIOR DE DESCÀRREGA (BAIX 
CONSUM) 

PP064 A 

IBTINTFLU ENLLUMENAT INTERIOR FLUORESCENT PP065 A 
IBTINTHAL ENLLUMENAT INTERIOR HAL·LÒGENES PP066 A 
IBTINTINC ENLLUMENAT INTERIOR INCANDESCENT PP067 A 
IBTQUA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL PP073 A 
IBTQUADIS QUADRE ELÈCTRIC DE DISTRIBUCIÓ PP074 A 
IBTSAI SAI PP075 SM 
MEG INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA PP076 A 
PCIAIGALJ ALJUB / DIPÒSIT DE PCI PN031 A 
PCIAIGALJ ALJUB / DIPÒSIT DE PCI PN032 A 
PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI PP077 TM 
PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI PP078 TM 
PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI PP079 SM 
PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI PP080 A 
PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI PP081 A 
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PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI PP082 A 
PCIAIGGRP GRUP DE PRESSIÓ DE PCI PP083 A 
PCIDETCEN CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS PN033 TM 
PCIDETCEN CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS PN034 A 
PCIDETDET DETECTORS D'INCENDI PP084 TM 
PCIDETDET DETECTORS D'INCENDI PP085 A 
PCIDETPOL POLSADORS PP086 TM 
PCIDETPOL POLSADORS PP087 A 
PCIEXTBIE BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) PN038 TM 
PCIEXTBIE BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) PP088 SM 
PCIEXTBIE BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) PP089 TM 
PCIEXTBIE BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) PN039 A 
PCIEXTEXC EXTINTORS DE CO2 PN041 TM 
PCIEXTEXC EXTINTORS DE CO2 PN042 A 
PCIEXTEXP EXTINTORS DE POLS PN044 TM 
PCIEXTEXP EXTINTORS DE POLS PN045 A 
PCISENCOM COMPORTES TALLAFOCS PP090 TM 
PCISENPOR PORTES RF O D'EVACUACIÓ PN054 TM 
SANPLU RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS PN055 A 
SANPLU RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS PP092 A 
SANXDE XARXA DE DESGUÀS PN056 SM 
SANXDE XARXA DE DESGUÀS PN057 A 
SANXDE XARXA DE DESGUÀS PP093 A 
SANXDE XARXA DE DESGUÀS PP094 A 
SSCAICRPC PLACA DE GUIX CONTÍNUA PP095 A 
SSCAICRPD PLAQUES DISCONTÍNUES PP097 A 
SSCAICRSP SOSTRE PINTAT PP098 A 
SSCAIPAA PARETS APLACADES PP100 A 
SSCAIPAE PARETS ENRAJOLADES PP101 A 
SSCAIPAE PARETS ENRAJOLADES PP102 A 
SSCAIPAP PARETS PINTADES PP103 A 
SSCAIPIC PAVIMENT CERÀMIC PP105 A 
SSCAIPIL PAVIMENT CONTINU PP106 A 
SSCAIPIP PAVIMENT DE PARQUET PP107 A 
SSCCOBESX XEMENEIES PP110 A 
SSCCOBINS COBERTA INCLINADA DE PANELLS SANDVIXT PP114 SM 
SSCCOBINS COBERTA INCLINADA DE PANELLS SANDVIXT PN061 A 
SSCCOBINS COBERTA INCLINADA DE PANELLS SANDVIXT PP115 A 
SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE PP118 SM 
SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE PN065 A 
SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE PP119 A 
SSCECIFES ESCALES FORMIGÓ ARMAT PP120 A 
SSCECIMBM BARANES METÀL·LIQUES PP121 A 
SSCECIMEM ESCALES METÀL·LIQUES PP123 A 
SSCEJA JARDINERIA PP124 M 
SSCEJA JARDINERIA PP125 A 
SSCEJA JARDINERIA PP126 SM 
SSCFEF FUSTERIA EXTERIOR - FINESTRES PP131 A 
SSCFEP FUSTERIA EXTERIOR - PORTES PP132 A 
SSCFEX FUSTERIA EXTERIOR - FIXA PP133 A 
SSCFIP FUSTERIA INTERIOR - PORTES PP134 A 
SSCFONMP MURS - PANTALLA PN077 A 
SSCFONMP MURS - PANTALLA PP136 A 
SSCFONMP MURS - PANTALLA PN078 A 
SSCMOE MOBILIARI EXTERIOR PP137 A 
SSCMOI MOBILIARI INTERIOR PP138 A 
SSCTDICG CARTRÓ-GUIX PP139 A 
SSCTDIFM FÀBRICA DE MAÓ PP140 A 
SSCZEECET TANQUES METÀL·LIQUES PP141 A 
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SSCZEPE PAVIMENTS EXTERIORS PP143 A 
TERACS XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA PN080 S 
TERACS XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA PN081 M 
TERACS XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA PN082 M 
TERACS XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA PN083 A 
TERACS XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA PN084 A 
TERACS XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA PP144 A 
TERACUFRE ACUMULADOR FINAL ACS AMB RECIRCULACIÓ PN089 D 
TERACUFRE ACUMULADOR FINAL ACS AMB RECIRCULACIÓ PN090 S 
TERACUFRE ACUMULADOR FINAL ACS AMB RECIRCULACIÓ PN091 TM 
TERACUFRE ACUMULADOR FINAL ACS AMB RECIRCULACIÓ PN092 A 
TERACUFRE ACUMULADOR FINAL ACS AMB RECIRCULACIÓ PP147 SM 

TERACUREC 
ACUMULADOR NO-FINAL ACS AMB 
RECIRCULACIÓ 

PN097 S 

TERACUREC 
ACUMULADOR NO-FINAL ACS AMB 
RECIRCULACIÓ 

PN098 TM 

TERACUREC 
ACUMULADOR NO-FINAL ACS AMB 
RECIRCULACIÓ 

PN099 A 

TERACUREC 
ACUMULADOR NO-FINAL ACS AMB 
RECIRCULACIÓ 

PP149 SM 

TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES PN101 A 
TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES PP150 M 
TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES PP151 TM 
TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES PP152 A 
TERBESPLA BESCANVIADOR DE PLAQUES PP153 A 

TERG 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DE POTÈNCIA TOTAL 
INSTAL·LADA > 70 Kw 

PN113 A 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 20 kW en instal·lació 
de P > 70 kW 

PN120 M 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 20 kW en instal·lació 
de P > 70 kW 

PN121 SM 

TERGCAEPG 
ESCALFADOR / CALDERA P <= 20 kW en instal·lació 
de P > 70 kW 

PN122 A 

TERGCAGBM 
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW DE GASOS 
COMBUSTIBLES O BIOMASSA 

PN128 M 

TERGCAGBM 
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW DE GASOS 
COMBUSTIBLES O BIOMASSA 

PN129 TM 

TERGCAGBM 
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW DE GASOS 
COMBUSTIBLES O BIOMASSA 

PN130 SM 

TERGCAGBM 
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW DE GASOS 
COMBUSTIBLES O BIOMASSA 

PN131 A 

TERGCLREG REFREDADORA 70 kW < P <= 1.000 kW PN191 M
TERGCLREG REFREDADORA 70 kW < P <= 1.000 kW PN192 TM 
TERGCLREG REFREDADORA 70 kW < P <= 1.000 kW PN193 SM 
TERGCLREG REFREDADORA 70 kW < P <= 1.000 kW PN194 A

TERGCLSPM 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) 12 kW < P 
<= 70 kW 

PN207 M 

TERGCLSPM 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) 12 kW < P 
<= 70 kW 

PN208 SM 

TERGCLSPM 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) 12 kW < P 
<= 70 kW 

PN209 A 

TERGCLSPP SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) P <= 12 kW PN211 M 
TERGCLSPP SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) P <= 12 kW PN212 SM 
TERGCLSPP SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) P <= 12 kW PN213 A 
TERGCM CLIMATITZADORS EN INSTAL·LACIONS P > 70 kW PN229 M 
TERGCM CLIMATITZADORS EN INSTAL·LACIONS P > 70 kW PN230 SM 
TERGCM CLIMATITZADORS EN INSTAL·LACIONS P > 70 kW PN231 A 
TERGFA FAN COILS EN INSTAL·LACIONS P > 70 kW PN232 M 
TERGFA FAN COILS EN INSTAL·LACIONS P > 70 kW PN233 SM 
TERGFA FAN COILS EN INSTAL·LACIONS P > 70 kW PN234 A 
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TERQRC QUADRE DE REGULACIÓ I CONTROL PP169 M 
TERQRC QUADRE DE REGULACIÓ I CONTROL PP170 A 
TERSOLPET CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUP. < 20 m2 PN302 A 
TERSOLPET CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUP. < 20 m2 PP173 D 
TERSOLPET CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUP. < 20 m2 PP174 TM 
VIDCTL CENTRALETA TELÈFON PP175 A 
VIDRAC RACK PP176 A 
VIGCTV CTTV PP177 TM 
VIGCTVCAM CÀMARES PP178 TM 
VIGCTVGRA GRAVADOR PP179 TM 
VIGINTCEN CENTRAL DE DETECCIÓ PP180 SM 
VIGINTSEN SENSORS VOLUMÈTRICS PP181 SM 

A continuació es mostra la planificació de les activitats en freqüència > a 1 any.  

CODIGO DESCRIPCION CODI PR FREQ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ELEASCMEC ASCENSORS MECÀNICS PN004 2A                             

GASESC ESCOMESA DE GAS PN015 5A                             

IBT INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ PN029 5A                             

PCIEXTEXC EXTINTORS DE CO2 PN043 5A                             

PCIEXTEXP EXTINTORS DE POLS PN046 5A                             

SANXDE XARXA DE DESGUÀS PN058 10A                             

SSCCOBINS COBERTA INCLINADA DE PANELLS SANDVIXT PN062 3A                             

SSCCOBPLT COBERTA PLANA TRANSITABLE PN066 3A                             

SSCESTFA ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT PN067 2A                             

SSCESTFA ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT PN068 2A                             

SSCESTFA ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT PN069 5A                             

SSCESTFA ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT PN070 5A                             

SSCFAÇA FAÇANES APLACADES PN071 3A                             

SSCFAÇA FAÇANES APLACADES PN072 5A                             

SSCFAÇA FAÇANES APLACADES PN073 10A                             

SSCFAÇP FAÇANES PINTADES PN074 3A                             

SSCFAÇP FAÇANES PINTADES PN075 5A                             

SSCFAÇP FAÇANES PINTADES PN076 10A                             

SSCFONMP MURS - PANTALLA PN079 5A                             

TERACUFRE ACUMULADOR FINAL ACS AMB RECIRCULACIÓ PN093 4A                             

TERACUREC ACUMULADOR NO-FINAL ACS AMB RECIRCULACIÓ PN100 4A                             

TERG INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DE POTÈNCIA TOTAL INSTAL·LADA > 70 Kw PN114 15A                             

TERGCAGBM CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA PN132 4A                             

TERGCLREG REFREDADORA 70 kW < P <= 1.000 kW PN195 5A                             

TERGCLSPM SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) 12 kW < P <= 70 kW PN210 5A                             

TERSOLPET CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUP. < 20 m2 PN303 2A                             
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A7. ORDRE DE TREBALL  

A continuació es mostra l�exemple d�una ordre de treball:  

A8. FITXA D�EQUIP  

A continuació es mostra com exemple la fitxa dela caldera de calefacció, on es poden consultar els 
següents aspectes: 

- Avaries 
- Contractes 
- Equips 
- Fitxa 
- Històric de moviments d�ubicació i estat 
- Manteniment 
- Personal preventiu 
- Plànols 
- Respostes 
- Temps de manteniment 
- Taules 
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B.1 NORMATIVA APLICABLE 

A continuació es recull la normativa que es d�aplicació i que s�ha consultat per tal de definir les 
operacions de manteniment preventiu i normatiu, ordenades segons el tipus d�instal·lació. 

B1.1 INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES 

Gas natural i GLP, Gas-oil 

Sector del gas 

Legislació de la Comissió Nacional de la Energia (www.cne.es) 

Sector del petroli 

Legislació de la Comissió Nacional de la Energia (www.cne.es) 

Altra legislació 

- Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 
tècniques complementàries (RD 919/2006; BOE 04/09/2006) 

- Reglament d�instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials 
(RD 1853/1993; BOE 24/11/1993) 

- Reglament general del servei públic de gasos combustibles (D 2913/1973 de 26/10/1973; 
BOE 21/11/1973). Modificació apartat 54 inclòs en l�article 27 del Reglament general del servei 
públic de gasos combustibles (RD 3484/1983; BOE 20/02/1984). Complementa lo disposat en 
l�article 27 del Reglament general del servei públic de gasos combustibles (D 1991/1975 
BOE 21/05/1975) 

- Instrucció sobre documentació i posada en servei de las instal·lacions receptores de gasos 
combustibles i la Instrucció sobre Instal·ladors Autoritzats de gas i Empreses instal·ladores 
(Ordre 17/12/1985; BOE 09/01/1986). Correcció d�errades (BOE 26/04/1986) 

- Reglament de Xarxes i escomeses de combustibles gasosos (Ordre 18/11/1974; BOE 
06/12/1974). Modificació (Ordre 26/10/1983; BOE 08/11/1983) (Ordre 6/7/1984; 
BOE 23/07/1984) 

- Reglament sobre instal·lacions d�emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) en 
dipòsits fixes (Ordre 29/01/1986; BOE 22/02/1986). Correcció d�errades (BOE 10/06/1986) 

- Normes a que s�han de sotmetre las instal·lacions (de GLP) amb dipòsits mòbils de capacitat 
superior a 15 kilograms (Resolució 24/07/1963; BOE 11/09/1963) 

- Normes a que s�ha de sotmetre per la construcció dels aparells de ús domèstic que utilitzen 
GLP com a combustible i a l�instal·lació dels mateixos en vivendes i locals de concurrència 
pública (Resolució  25/02/1963; BOE 12/03/1963) 

- Reglament d'aparells que utilitzen gas com combustible (RD 494/1988; BOE 25/05/1988). 
Correcció d�errades (BOE 21/07/1988) 

- Aparells de gas (RD 1428/1992; BOE 05/12/1992) 

- Modificació Reglament d�instal·lacions petrolíferes, i les instruccions tècniques complementaries 
MI-IP03 i MI-IP04 (RD 1523/1999; BOE 22/10/1999) 

- Reglament d�equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementaries (RD 
2060/2008; BOE 05/02/2009) 

B1.2 INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 

- Codi Tècnic de l�Edificació (RD 314/2006; BOE28/03/2006) 

o DB HS3 Qualitat del aire interior 

B1.3 INSTAL·LACIONS D�ELECTRICITAT 

Sector elèctric  

Legislació de la Comissió Nacional de la Energia (www.cne.es) 

Altra Legislació

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (RD 842/2002; BOE 18/09/2002) 

- Codi Tècnic de l�Edificació (RD 314/2006; BOE28/03/2006) 

o DB HS5 Contribució fotovoltaica mínima d�energia elèctrica 

- Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió (D 
363/2004; DOGC 26/08/2004) 

- Procediment administratiu per a l�aplicació del reglament electrotècnic per a baixa tensió 
(Instrucció 7/2003 de 9 de setembre) 

- Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d�habitatges (Instrucció 
9/2004 de 10 de maig) 

- Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques (Resolució 4/11/1988; DOGC 30/11/1988) 

- Condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 
transformació (RD 3275/1982; BOE 01/12/1982). Correcció d�errades (BOE 18/01/1983) 

- Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació (Resolució 19/06/1984; BOE 
26/06/1984) 

- Activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i procediments d�autorització de 
instal·lacions d�energia elèctrica (RD 1955/2000; BOE 27/12/2000) 

- Reglament de línies aèries d�alta tensió (D 3151/1968; BOE 27/12/1968) 
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B1.4 INSTAL·LACIONS D�IL·LUMINACIÓ 

- Codi Tècnic de l�Edificació (RD 314/2006; BOE28/03/2006) 

o DB HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d�il·luminació 

o DB SU1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

B1.5 INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 

- Codi Tècnic de l�Edificació (RD 314/2006; BOE28/03/2006) 

o DB SU8 Seguretat enfront al risc causat per l�acció del llamp 

B1.6 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

- Codi Tècnic de l�Edificació (RD 314/2006; BOE28/03/2006) 

o DB SI Seguritat en cas d�incendi 

- Reglament d�instal·lacions de protecció contra incendis (RD 1942/1993; BOE 14/12/1993) 

B1.7 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

- Codi Tècnic de l�Edificació (RD 314/2006; BOE28/03/2006) 

o DB HS4 Subministrament d�aigua 

o DB HE4 Contribució solar mínima d�aigua calenta sanitària 

- Regulació comptadors d�aigua freda (Ordre 28/12/1988; BOE 06/03/1989) 

- Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (D 202/1998; 
DOGC 06/08/1998) 

- Condiciones higiènico-sanitarias per la prevenció i el control de la legionel·losis (D 352/2004; 
DOGC 29/07/2004) 

- Criteris higiènico-sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis (RD 865/2003; BOE 
18/07/2003) 

- Criteris sanitaris de la qualitat de l�aigua de consum humà (RD 140/2003; BOE 21/02/2003) 

- Regulació de l'adopció de criteris ambientals i d�eco eficiència en els edificis (D 21/2006; DOGC 
16/02/2006) 

B1.8 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

- Codi Tècnic de l�Edificació (RD 314/2006; BOE28/03/2006) 

o DB HE2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

- Reglament d�Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RD 1027/2007; BOE 29/08/2007) 

- Instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d�eficiència energètica de les instal·lacions 
tèrmiques en els edilicis de potencia tèrmica nominal, en regim de generació de calor o de fred, 
superior a 70 kW (Instrucció de 6 d'abril de 2011 de la Direcció General d'Energia, Mines i 
Seguretat Industrial) 

- Certificat anual de manteniment i l�etiqueta de manteniment i inspecció de les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis a Catalunya (Instrucció 6/2009 de la Secretari d�Indústria i Empresa) 

- Requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya 
(Instrucció 04/2008 de la Secretari d�Indústria i Empresa) 

- Procediment d�actuació de les empreses instal·ladores/mantenidores, de les entitats d�inspecció 
i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d�instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries (ITE) (Ordre 3/05/1999; 
DOGC 11/05/1999) 

- Eficiència energètica dels edificis (Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeo i del Consell; 
DOUE 04/01/2003) 

- Requisits de rendiment per les calderes noves d�aigua calenta alimentades amb combustibles 
líquids o gasosos (RD 275/1995; BOE 27/03/1995) 

- Reglament d�equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementaries (RD 
2060/2008; BOE 05/02/2009) 

- Reglament d'equips de pressió a Catalunya (Ordre IUE/470/2009 del Departament d�Innovació, 
Universitats i Empresa) 

B1.9 INSTAL·LACIONS D�EVACUACIÓ 

- Codi Tècnic de l�Edificació (RD 314/2006; BOE28/03/2006) 

o DB HS5 Evacuació d�aigües 

B1.10 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

- Codi Tècnic de l�Edificació (RD 314/2006; BOE28/03/2006) 

o DB HS2 Recollida i evacuació de residus 
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B1.11 INSTAL·LACIONS D�ASCENSORS 

- Disposicions d�aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors (RD 1314/1997; BOE 30/09/1997). Correcció d�errades (BOE 28/07/1998) 

- Aplicació del Reial decret 1314/1997, d'1 d'agost, de disposicions d'aplicació de la Directiva del 
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors (DOGC 11/06/1999) correcció 
d�errades (Ordre 31/05/1999; DOGC 05/08/1999) 

- Reglament d�Aparells Elevadors (Ordre 30/06/1966; BOE 26/07/1966). Correcció d�errades 
(BOE 20/09/1966). Modificació (BOE 28/11/1973), (BOE 12/11/1975), (Ordre 20/07/1976; 
BOE10/08/1976), (Ordre 7/03/1981; BOE 14/03/1981), (Ordre 7/4/1981; BOE 21/04/1981), 
(Ordre 16/11/1981; BOE 25/11/1981) 

- Aclariment de diversos articles del Reglament d'Aparells Elevadors (Ordre 23/12/1981; DOGC 
03/02/1982) 

- Reglament d�Aparells d�Elevació i Manutenció dels mateixos (Derogat pel RD 1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23) (RD 2291/1985; BOE: 11/12/1985). Regulació 
de l�'aplicació (DOGC: 19/1/1987). Modificació (DOGC: 7/2/1990) 

- Instrucció Tècnica Complementaria referida a ascensors electromecànics (Derogada pel RD 
1314/1997 excepte dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats i Ordre 23/09/1987 (BOE: 6/10/1987, 12/05/1988, 21/10/1988, 17/09/1991, 
12/10/1991) 

- Prescripcions tècniques no previstes en la Instrucció Tècnica Complementaria MIE-AEM I, del 
Reglament d�Aparells d�Elevació i Manutenció (Resolució 27/04/1992; BOE 15/05/1992) 

- Condicions tècniques mínimes exigibles als ascensor i es donen normes per efectuar les 
revisions generales periòdiques dels mateixos (Ordre 31/03/1981; BOE 20/04/1981) 

- Condicions tècniques de seguretat als ascensors (Ordre 9/4/1984; DOGC: 30/5/1984). 
Ampliació de terminis (DOGC: 4/2/1987 i 7/2/1990) 

- Aplicació per entitats d�inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció 
periòdica (Resolució 22/06/1987; DOGC 20/07/1987) 

- S�autoritza l�instal·lació d�ascensors sense sala de màquines (Resolució 3/4/1997; BOE 
23/04/1997). Correcció d�errades (BOE 23/05/1997) 

- S�autoritza l�instal·lació d�ascensors amb màquines en fosso (Resolució 10/09/1998; BOE 
25/09/1998) 

- Prescripcions per el increment de la seguritat del parc d�ascensors existent (RD 57/2005; BOE 
04/02/2005) 

- Instrucció Tècnica Complementaria AEM 1 "Ascensors" del Reglament d�aparells d�elevació i 
manutenció, aprovat per RD 2291/1985, de 8 de novembre (RD 88/2013; BOE 22/02/2013) 

- Regula l�aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la 
Instrucció tècnica complementària AEM 1 �Ascensors� del Reglament d�aparells d�elevació i 
manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre (Ordre EMO/254/2013; 
DOGC 23/10/2013) 

B1.12 ESTALVI D�ENERGIA 

- Codi Tècnic de l�Edificació (RD 314/2006; BOE28/03/2006) 

o DB HE1 Limitació de la demanda energètica 

o DB HE2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

o DB HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d�il·luminació 

o DB HE4 Contribució solar mínima d�aigua calenta sanitària 

o DB HE5 Contribució fotovoltaica mínima d�energia elèctrica 

- Criteris ambientals i d�eco eficiència en els edificis (D 21/2006; DOGC 16/02/2006) 

B1.13 SALUBRITAT 

- Codi Tècnic de l�Edificació (RD 314/2006; BOE28/03/2006) 

o DB HS1 Protecció enfront de la humitat 

o DB HS2 Recollida i evacuació de residus 

o DB HS3 Qualitat de l�aire interior 

o DB HS4 Subministrament d�aigua 

o DB HS5 Evacuació d�aigües 

- Criteris ambientals i d�eco eficiència en els edificis (D 21/2006; DOGC 16/02/2006) 

B1.14 PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 

- Aclariment i correcció de diversos aspectes dels annexes a la Norma Bàsica de la Edificació 
NBE-CA-82 sobre «Condicions Acústiques en els Edificis» (Ordre 29/09/1988; BOE 08/10/1988) 

- Protecció contra la contaminació acústica (Llei 16/2002; DOGC 11/07/2002) 

- Sobre el soroll (Llei 37/2003; BOE 18/11/2003) 

- Criteris ambientals i d�eco eficiència en els edificis (D 21/2006; DOGC 16/02/2006) 
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B1.15 SEGURETAT D�UTILITZACIÓ 

- Codi Tècnic de l�Edificació (RD 314/2006; BOE28/03/2006) 

o DB SU1 Seguretat enfront al risc de caigudes  

o DB SU2 Seguretat enfront al risc d�impacte o enganxades 

o DB SU3 Seguretat enfront al risc d�aixafament 

o DB SU5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d�alta ocupació 

o DB SU6 Seguretat enfront al risc d�ofegament 

o DB SU7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

B1.16 CONTROL DE QUALITAT 

- Directiva 89/106/CE de productes de construcció. Transposada (RD 1630/1992). Modificada 
(RD 1329/1995) 

- Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència davant del foc (RD 312/2005; BOE 02/04/2005) 

- Control de qualitat en l'edificació (D 375/88; DOGC: 28/12/1988). Correcció d'errades (DOGC: 
24/2/1989). Desplegament (DOGC: 24/2/1989, 11/10/1989, 22/6/1992 i 12/9/1994) 

- Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents (Ordre 18/3/1997; DOGC: 
18/4/1997) 

- Criteris d�utilització en l�obra pública de determinats productes utilitzats en l�edificació (Resolució 
22/6/1998; DOGC: 3/8/1998) 

- Fabricació i utilització d�elements resistents per pisos i cobertes (RD 1630/1980; BOE 
08/08/1980) 

- Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes (D 71/1995; DOGC: 24/3/1995). Desplegament 
(Ordre 31/10/1995; DOGC: 8/11/1995) 

B1.17 RESIDUS D�OBRA I ENDERROCS 

- Residus (Llei 6/93). Modificada (Llei 15/2003 i llei 16/2003) 

- Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (Ordre 
MAM/304/2002) 

- Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (D 201/1994; DOGC:08/08/1994). 
Modificat (D 161/2001 i  D259/2003; DOGC: 30/10/2003). Correcció d�errades (DOGC: 
6/02/2004) 

B1.18 MEDI AMBIENT 

Legislació de la Comissió Nacional de la Energia (www.cne.es) 

Legislació del Departament de Medi Ambient i Habitatge (www.mediambient.gencat.cat) 

B1.19 RISCOS LABORALS 

- Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995; BOE 10/11/1995) 

- Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l�exposició a agents biològics 
durant el treball (RD 664/1997; BOE24/05/1997) 

- Protecció de la salut i seguritat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents 
químics durant el treball (RD 374/2001; BOE 01/05/2001) 
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C1 INTRODUCCIÓ 

El creixement de la demanda energètica, l�ús ineficient i l�esgotament i conseqüent encariment dels 
combustibles, entre d�altres, exigeixen un canvi en la cultura energètica de la nostra societat. L�aparició 
de noves normatives, referent a l�estalvi i l�eficiència energètica en edificis, posen de manifest la 
necessitat d�actuar de forma immediata en aquest àmbit per tal de modificar les tendències actuals i 
encaminar la societat cap a un ús més racional de l�energia.  

Els programes informàtics com per exemple el Dexcell o SIE, representen una eina de gestió que 
permet detectar deficiències en el funcionament dels sistemes que constitueixen les diferents 
instal·lacions consumidores d�energia de l�edifici i proposar millores encarades a l�estalvi i optimització 
de recursos disponibles.  

En aquest annex es pretén analitzar el comportament energètic de l�edifici del CAP Bages i proposar 
solucions de millora que puguin repercutir en una millor utilització de les fonts d�energia i en 
conseqüència l�estalvi energètic.  

Primerament es realitzarà un estudi en base a les lectures dels maxímetres de l�any 2015, on a atrvés 
del resultat es decidirà quines potències contractar en endavant més ajustades a les necessitats i 
l�important estalvi energètic i econòmic que suposarà. Aquests estudi es realitzarà, a través de 
l�aplicació informàtica SIE, tant en el subministre elèctric prinicpal com el de socors.  

A continuació, s�estudiarà l�estalvi anual que suposaria el canvi de la lluminària existent, tubs 
fluorescents, per led, reduint la potència consumida. Analitzant la inversió que suposaria i la 
recuperació de la inversió.  

.
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C2 OPTIMITZACIÓ DE POTÈNCIES DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC 

La potencia contractada és la que cal per poder connectar els diferents equips de manera simultània. 

Si s�ajusta aquesta potencia a les necessitats del edifici, s�evita contrcatar kW de més, cosa que 
repercuteix econòmicament en la factura eléctrica.  

La potencia que es necesita depèn de dos factors: 

− Tipus i quantitat d�equips
− La potencia dels equips

A part del subministre norma, tal com indica el Regalment Electrotèncic de Baixa Tensió en la seva 
ITC-BT-28, hauran de disposar de subministre de socors, els locals d�usos sanitaris amb una ocupació 
prevista de més de 300 persones. Aquest subministre està limitat a una potencia receptora mínia del 
15% del total contractat pel subministre normal.  

És per aquest motiu que si optimitzem la potencia contractada a les necessitats del edifici del 
subministre principal, s�haurà d�adequar la del subministre de socors.  

A continuació, a través de l�aplicació SIE, analitzem la potencies demanades en l�últim any, per mitjà de 
maxímetres, per poder optimitzar el valor de la potencia contracda, ajustant segons les necessitats. 

C2.1 OPTIMITZACIÓ DE POTÈNCIA  DEL SUBMINISTRE PRINICPAL 

La potència contractada actualment, en el subministra elèctric principal és el següent: 

POTÈNCIA CONTRACTADA (W)[KW] ACTUAL
Punta 170 
Pla 170 
Vall 346 

Taula 1.Potències contractades del subministre principal 

Si  es realitza la simulació del import anual de potència, aplicant el preu per kWh regulat més recent per 
a aquesta tarifa d�accés, basant la simulació realitzada en els valors de maxímetres informats en les 
factures vàlides corresponents al últim any, obtenim les següents dades: 

ACTUAL [KW] MAXÍMETRES [KW] FACTURADA [KW] IMPORT 

POTÈNCIA[�] 
DATA REF. PUNTA PLA VALL PUNTA PLA VALL PUNTA PLA VALL

31/12/2015 170 170 346 71 104 96 144,5 144,5 294,1 1.167,77

30/11/2015 170 170 346 72 173 93 144,5 173 294,1 1.184,18

31/10/2015 170 170 346 124 139 86 144,5 144,5 294,1 1.167,77

30/09/2015 170 170 346 133 138 92 144,5 144,5 294,1 1.128,84

31/08/2015 170 170 346 147 138 114 147 144,5 294,1 1.176,14

31/07/2015 170 170 346 207 186 188 264 201 294,1 1.737,33

29/06/2015 170 170 346 207 177 96 264 177 294,1 1.524,21

31/05/2015 170 170 346 124 144 92 144,5 144,5 294,1 1.167,77

30/04/2015 170 170 346 89 93 77 144,5 144,5 294,1 1.128,84

31/03/2015 170 170 346 72 91 76 144,5 144,5 294,1 1.167,77

28/02/2015 170 170 346 74 102 89 144,5 144,5 294,1 1.050,99

31/01/2015 170 170 346 67 103 90 144,5 144,5 294,1 1.167,77

31/12/2014 170 170 346 68 94 85 144,5 144,5 294,1 1.167,77

Import anual de potència amb potència contractada actual:    15.937,14�

Import anual de potència incloent impost elèctric i IVA:    20.269,87�

Taula 2.Màxímetres i potència facturada segons potència contractada del subministre principal (Font: SIE) 

Figura 1.Potències consumides, contractades i maxímetres segons potència contractada del subministre principal (Font: SIE) 

Doncs podem observar que tan sols en dos mesos, juny i juliol, la potència màxima que hi ha hagut és 
superior a la contractada. Segons l�aplicació SIE, la optimització de potència que realització, és una 
reducció a 140 kW en els tres períodes. Aquesta optimització de potència reduiria el cost de la 
facturació, havent de pagar una penalització per excés de potència els mesos d�estiu. 



Estudi del pla de manteniment del Centre d�Atenció Primària Bages (Manresa) del Institut Català de la Salut 117

Tenint en compte les potències, segons maxímetres, consumides en el l�any 2015, els imports de 
potència, aplicant la reducció de potència, serien els següents: 

ÒPTIMA [KW] MAXÍMETRES [KW] FACTURADA [KW] IMPORT 
DE 

POTÈNCIA 
[�] 

DATA REF. PUNTA PLA VALL PUNTA PLA VALL PUNTA PLA VALL

31/12/2015 140 140 140 71 104 96 119 119 119 796,72
30/11/2015 140 140 140 72 173 93 119 225 119 975,98
31/10/2015 140 140 140 124 139 86 124 139 119 853,63
30/09/2015 140 140 140 133 138 92 133 138 119 852,36
31/08/2015 140 140 140 147 138 114 147 138 119 928,62
31/07/2015 140 140 140 207 186 188 327 264 270 2.052,67
29/06/2015 140 140 140 207 177 96 327 237 119 1.614,70
31/05/2015 140 140 140 124 144 92 124 144 119 863,68
30/04/2015 140 140 140 89 93 77 119 119 119 770,17
31/03/2015 140 140 140 72 91 76 119 119 119 796,72
28/02/2015 140 140 140 74 102 89 119 119 119 717,05
31/01/2015 140 140 140 67 103 90 119 119 119 796,72
31/12/2014 140 140 140 68 94 85 119 119 119 796,72

Import anual de potència amb potència contractada optimitzada:  12.815,74�
Import anual de potència incloent impost elèctric i IVA:  16.299,88�

Taula 3. Maxímetre i potències factures segons optimització de potència del subministre principal (Font: SIE) 

Figura 2.Potències consumides, contractade si maxímetres segons optimització de potència del subministre principal (Font: SIE) 

Per tant l�estalvi anual calculat respecte el import de potència actual, incloent import elèctric i IVA, seria
de 3.969,99�, és a dir realitzaríem una reducció del 19,59%.   

C2.2 OPTIMITZACIÓ DE POTÈNCIA DEL SUBMINISTRE DE SOCORS 

Si realitzem el mateix anàlisis de potència, pel que fa al subministra elèctric de socors, segons la 
potencia contractada actual, la qual és al següent: 

POTÈNCIA CONTRACTADA (W)[KW] ACTUAL
Punta 45 
Pla 45 
Vall 87 

Taula 4.Potència contractada subministra socors 

Si  es realitza la simulació del import anual de potència, aplicant el preu per kWh regulat més recent per 
a aquesta tarifa d�accés, basant la simulació realitzada en els valors de maxímetres informats en les 
factures vàlides corresponents al últim any, obtenim les següents dades: 

ACTUAL [KW] MAXÍMETRES [KW] FACTURADA [KW] IMPORT DE 
POTÈNCIA 

[�] 
DATA REF. PUNTA PLA VALL PUNTA PLA VALL PUNTA PLA VALL

31/12/2015 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 303,89

30/11/2015 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 293,76

31/10/2015 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 303,89

30/09/2015 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 293,76

31/08/2015 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 303,89

31/07/2015 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 314,02

29/06/2015 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 283,63

31/05/2015 45 45 87 0 0 4 38,25 38,25 73,95 172,21

13/05/2015 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 121,56

30/04/2015 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 293,76

31/03/2015 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 303,89

28/02/2015 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 273,5

31/01/2015 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 303,89

31/12/2014 45 45 87 0 0 0 38,25 38,25 73,95 303,89

Import anual de potència amb potència contractada actual:    3.869,57�

Import anual de potència incloent impost elèctric i IVA:    4.921,56�

Taula 5 Màxímetres i potència facturada segons potència contractada del subministra socors (Font: SIE)
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Figura 3. Potències consumides, contractades i maxímetres segons potència contractada del subministra socors (Font: SIE) 

En aquests cas, la potència facturada en tots els períodes del 2015, és inferior a la contractada. 
Segons l�aplicació SIE, la optimització de potència que realització, és una reducció a 1,1kW en el 
període 1 i 2 i de 15,1kW en el període 3. Aquesta optimització de potència reduiria el cost de la 
facturació 

Tenint en compte les potències, segons maxímetres, consumides en el l�any 2015, els imports de 
potència, aplicant la reducció de potència, serien els següents: 

ÒPTIMA [KW] MAXÍMETRES [KW] FACTURADA [KW] IMPORT 
DE 

POTÈNCIA 
[�] 

DATA REF. PUNTA PLA VALL PUNTA PLA VALL PUNTA PLA VALL

31/12/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 22,19
30/11/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 21,45
31/10/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 22,19
30/09/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 21,45
31/08/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 22,19
31/07/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 22,93
29/06/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 20,71
31/05/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 4 0,93 0,93 12,84 12,58
13/05/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 8,88
30/04/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 21,45
31/03/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 22,19
28/02/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 19,97
31/01/2015 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 22,19
31/12/2014 1,1 1,1 15,1 0 0 0 0,93 0,93 12,84 22,19

��������	
���������	������������	������	���������������������������������

Import anual de potència incloent impost elèctric i IVA:    359,44�

Taula 6. Maxímetre i potències factures segons optimització de potència del subministra socors (Font: SIE) 

Figura 4 Potències consumides, contractades i maxímetres segons optimització de potència del subministra socors(Font: SIE) 

Per tant l�estalvi anual calculat respecte el import de potència actual, incloent import elèctric i IVA, seria
de 4.562,13�, és a dir realitzaríem una reducció del 92,70%.   

C2.3 ESTALVI ANUAL SEGONS OPTIMITZACIÓ 

Un cop analitzats els dos subministres elèctrics contractats, el principal i el de socors, aplicant 
l�optimització de potència, segons la potència facturada al 2015, l�estalvi anual que suposa, incloent 
import elèctric i IVA, és de 8.532,12�. 
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C3 SUBTITUCIÓ LLUMINÀRIES A TECNOLOGIA LED 

El CAP Bages, és un edifici que presta servei als ciutadans de Manresa les 24h els 365 dies de l�any. 
Aquest fet provoca que gran part del centre, hagi de tenir il·luminació constantment. Per aquest motiu, 
es creu adient, realitzar un canvi de lluminària, per tal de reduir les potències, tot i que això necessiti 
una inversió inicial.  

C3.1 CANVI TUB FLOURESCENT A TUB LED 

El circuit original en el que funciona un tub fluorescent ha de tenir el següent aspecte: 

Figura 5.Esquema tub fluorescent�

El tub led prescindeix tan de la reactància inductiva com del cebador, per tan el circuit amb el que 
funciona un tub de leds te el següent aspecte: 

Figura 6.Esquema tub LED�

Per tant la instal·lació d�un tub led consistirà en connectar-lo directament a 230v, anul·lant el cebador i 
la reactància.  

Els tubs fluorescents, són presents en moltes zones del edifici, per aquest motiu es planteja la seva 
substitució per aconseguir un estalvi energètic i econòmic, i no emetre tant residus.   

Un tub fluorescent està ple d�una petita quantitat de gas inert (normalment argó), junt amb petita 
quantitat de mercuri, en cada extrem del tub hi ha una petit filament que es calenta amb la corrent 
elèctrica de manera que emet electrons, que són atret pel filament, i el fan passar a través del vapor de 
mercuri del tub, emeten radiació ultraviolada. A la vegada el tub te un recobriment interior formar pet 
productes químics que absorbeixen la llum ultraviolada i la remeten com a llum visible.  

Es important remarcar que un tub fluorescent necessita dos elements accessoris indispensables per 
funcionar: el cebador i la reactància.   

Amb l�avanç de la tecnologia d�il·luminació Led, sorgeixen els substituïts dels tubs fluorescents, els tubs 
LEDS. La principal avantatge de la nova tecnologia és l�estalvi energètic, entre d�altres. 
Aproximadament, es pot dir que un tub LED consumirà la meitat de potència que un tub fluorescent 
amb la mateixa energia lumínica emesa, per tant les equivalències serien: 

TUB FLOURESCENT TUB LED

18w 8w-10w 

24w 14w 

36w 15w-20w 

58w 25w 

Taula 7.Equiovalència tub fluorescent a LED 

Aquestes dades són aproximacions, i s�ha de comprovar les característiques de cada tub (lúmens) per 
veure si la substitució és l�adequada.  

C3.2 AVANTATGES DEL TUB LED 

Les avantatges que suposa la substitució del tub fluorescents a tubs LED són les següents: 

− El tub LED és direccional, al contrari que al tub fluorescent que emet llum en totes les
direccions. Per aquest motiu els tubs tradicionals necessiten reflectants per aprofitar la llum que
va al sostre. Això fa que el tub LED sigui encara més eficient.

− Els tubs fluorescents compten amb una petita quantitat de mercuri en el seu interior, això no es
problema mentre no es trenquin, però en el cas de q això succeeixi, el trencament d�un sol tub
podria arribar a contaminar 30.000 litres d�aigua. En els tubs LED no succeeix ja que no tenen
mercuri en el seu interior.

− L�encesa del tub LED, a diferència de la del tub fluorescent, és instantània.
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C3.3 COST LLUMINÀRIES EXISTENTS 

A continuació es mostra la valoració del cost anual, segons les lluminàries existents, tenint en compte 
les potències, les hores i dies de funcionament durant l�any: 

ZONA 
POT. 
(w) 

POT. 
TOTAL (w) 

TOTAL 
UT

DIE
S 

H/DIA 
POTÈNCIA 

ANUAL (kW) 
COST ANUAL 
(0,14�/kWh) 

Sala d'espera 1x58 58 257 260 13 50382,28 7.053,52 � 

Escala emergència i 
sala màquines 

1x58 58 51 365 24 25912,08 3.627,69 � 

Escala 1x58 58 32 365 24 16258,56 2.276,20 � 

Sala d'espera 1x58 58 189 260 13 37051,56 5.187,22 � 

Despatxos 1x58 58 8 260 13 1568,32 219,56 � 

Zones humides 1x18 18 26 260 24 2920,32 408,84 � 

Consultes 3x24 72 161 260 13 39180,96 5.485,33 � 

Consulta 2x36 72 1 260 13 243,36 34,07 � 

173517,44 24.292,44 � 

Taula 8.Cost anual lluminària flourescent existent 

C3.4 COST SUBSTITUCIÓ LLUMINÀRIES A TECNOLOGIA LED 

La substitució de les lluminàries tradicionals a led, no suposa cap canvi , ja que el seu aspecte visual 
perfectament homogeni no es pot diferencia del fluorescent tradicional, i suposa una rendibilitat amb el 
pressuposto al substituir les làmpades per obtenir una millor il·luminació i una major vida útil.  

Tenint en compte les següents equivalències: 

Tub LED MASTER LED de PHILIPS  T8 de 25W equivalent a 58W 

Tub LED CorePro LEDTUBE de PHILIPS  T8 de 9W equivalent a 18W 

Tub LED V-TAC de 14W equivalent a 24W 

Tub LED CorePro LEDTUBE de PHILIPS  T8 de 18W equivalent a 36W 

En el cas de substituir les lluminàries existents per tubs led, la valoració seria la següents: 

ZONA POT. 
(w) 

POT. 
TOTAL (w) 

TOTAL 
UT

DIES H/DIA POTÈNCIA 
ANUAL (kW) 

COST ANUAL 
(0,14�/kWh) 

Sala d'espera 1X25 25 257 260 13 21716,5 3.040,31 � 

Escala emergència i 
sala màquines 

1X25 25 51 365 24 11169 1.563,66 � 

Escala 1X25 25 32 365 24 7008 981,12 � 

Sala d'espera 1X25 25 189 260 13 15970,5 2.235,87 � 

Despatxos 1X25 25 8 260 13 676 94,64 � 

Zones humides 1X9 9 26 260 24 1460,16 204,42 � 

Consultes 3X14 42 161 260 13 22855,56 3.199,78 � 

Consultes 2X18 36 1 260 13 121,68 17,04 � 

80977,4 11.336,84 � 

Taula 9.Cost anual lluminària LED 

Si observem la diferència de kW any, segons el cost del kW, observem els següents resultats: 

���������	�		�
�������	��������� ������������

���������	�		�
���������� ������������

��������������	�� ������������

Per tant la substitució de les lluminàries suposaria un estalvi de 12.955,61�. 

C3.5 INVERSIÓ SUBSTITUCIÓ LLUMÀRIES 

S�ha de tenir en compte la inversió inicial que suposaria la substitució de tots els elements, tenint que 
les noves lluminàries han de complir am les característiques actuals. 

DESCRIPCIÓ UT PREU UT PREU TOTAL

Tub LED MASTER LED de PHILIPS  T8 de 25W equivalent a 58W 537 36,29 19.487,73 � 

Tub LED CorePro LEDTUBE de PHILIPS  T8 de 9W equivalent a 18W 26 19,35 503,10 � 

Tub LED V-TAC de 14W equivalent a 24W 161 11,11 1.788,71 � 

Tub LED CorePro LEDTUBE de PHILIPS  T8 de 18W equivalent a 36W 1 26,61 26,61 � 

TOTAL INVERSIÓ 21.806,15 � 

Taula 10.Inversió substitució llumininària 

Si tenim en compte els beneficis i la inversió: 

Beneficis anuals 12.955,61 � 

Inversió 21.806,15 � 

RECUPERACIÓ INVERSIÓ 1,683144013

La inversió realitzada per la substitució de lluminàries LED es recuperaria en 1 any 8 mesos i 72 dies. 
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DG.1  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

A continuació, per tal de fer més entenador el funcionament de les diferents instal·lacions, i la seva 
localització dins l�edifici, s�adjunta la següent documentació gràfica corresponent de l�asbuilt de l�edifici: 

NOM FITXER PLÀNOL ESCALES 

R 06 Divisions i elements interiors primaris A3 
R 06 A 02 Plànols generals de distribució de plantes. Planta Baixa E:1/200 
R 06 A 03 Plànols generals de distribució de plantes. Planta Primera E:1/200 
R 06 A 04 Plànols generals de distribució de plantes. Planta Segona E:1/200 
R 06 A 05 Plànols generals de distribució de plantes. Planta Tercera E:1/200 
R 06 A 06 Plànols generals de distribució de plantes. Planta Quarta E:1/200 
R 06 A 07 Plànols generals de distribució de plantes. Planta Cinquena E:1/200 
R 06 A 08 Plànols generals de distribució de plantes. Planta Badalot E:1/200 

DGe 11 Instal.lació de sanejament i aigües pluvials A3 
DGe 11 001 Instal.lació de sanejament. Planta Baixa E:1/200 
DGe 11 003 Instal.lació de sanejament. Planta Primera E:1/200 
DGe 11 004 Instal.lació de sanejament. Planta Segona E:1/200 
DGe 11 005 Instal.lació de sanejament. Planta Tercera E:1/200 
DGe 11 006 Instal.lació de sanejament. Planta Quarta E:1/200 
DGe 11 007 Instal.lació de sanejament. Planta Cinquena E:1/200 
DGe 11 008 Instal.lació de sanejament. Planta Coberta E:1/200 

DGe 12 Instal.lació de fontaneria A3 
DGe 12 001 Instal.lació de fontaneria. Planta Baixa E:1/200 
DGe 12 002 Instal.lació de fontaneria. Planta Primera E:1/200 
DGe 12 003 Instal.lació de fontaneria. Planta Segona E:1/200 
DGe 12 004 Instal.lació de fontaneria. Planta Tercera E:1/200 
DGe 12 005 Instal.lació de fontaneria. Planta Quatre E:1/200 
DGe 12 006 Instal.lació de fontaneria. Planta Cinquena E:1/200 
DGe 12 007 Esquema fontaneria E:1/200 

DGe 13 Instal.lació eléctrica a baixa tensió A3 
DGe 13 001 Instal.lació de Il·luminació. Planta Baixa E:1/200 
DGe 13 002 Instal.lació de Il·luminació. Planta Primera E:1/200 
DGe 13 003 Instal.lació de Il·luminació. Planta Segona E:1/200 
DGe 13 004 Instal.lació de Il·luminació. Planta Tercera E:1/200 
DGe 13 005 Instal.lació il:luminació. Planta Quatre E:1/200 
DGe 13 006 Instal.lació il·luminació . Planta Cinquena E:1/200 
DGe 13 007 Instal.lació electricitat. Planta Baixa E:1/200 
DGe 13 008 Instal.lació electricitat. Planta Primera E:1/200 
DGe 13 009 Instal.lació electricitat. Planta Segona E:1/200 
DGe 13 010 Instal.lació electricitat. Planta Tercera E:1/200 
DGe 13 011 Instal.lacióelectricitat. Planta Quatre E:1/200 
DGe 13 012 Instal.lació  electricitat. Planta Cinquena E:1/200 
DGe 13 013 Instal.lació il·luminació i electricitat. Esquema elèctric I S/E 
DGe 13 014 Instal.lació il·luminació i electricitat. Esquema elèctric II S/E 

NOM FITXER PLÀNOL ESCALES 
DGe 13 015 Instal.lació il·luminació i electricitat. Esquema elèctric III S/E 
DGe 13 016 Instal.lació il·luminació i electricitat. Esquema elèctric IV S/E 
DGe 13 017 Instal.lació il·luminació i electricitat. Esquema elèctric V S/E 
DGe 13 018 Instal.lació il·luminació i electricitat. Esquema elèctric VI S/E 
DGe 13 019 Instal.lació il·luminació i electricitat. Esquema elèctric VII S/E 
DGe 13 020 Instal.lació il·luminació i electricitat. Esquema elèctric VIII S/E 
DGe 13 021 Instal.lació  electricitat. Xarxa de terra E:1/200 

DGe 14 Instal.lació de gas/GLP A3 
DGe 14 001 Instal.lació de gas. Planta Baixa E:1/200 
DGe 14 002 Instal.lació de gas. Planta Coberta E:1/200 

DGe 15 Instal.lació tèrmica A3 
DGe 15 001 Instal.lació de climatització. Planta Baixa E:1/200 
DGe 15 002 Instal.lació de climatització. Planta Primera E:1/200 
DGe 15 003 Instal.lació de climatització. Planta Segona E:1/200 
DGe 15 004 Instal.lació de climatització. Planta Tercera E:1/200 
DGe 15 005 Instal.lació de climatització. Planta Quarta E:1/200 
DGe 15 006 Instal.lació de climatització. Planta Cinquena E:1/200 
DGe 15 007 Instal.lació de climatització. Planta Coberta E:1/200 
DGe 15 008 Instal.lació de climatització. Esquema de principi 1 Solar i A.C.S S/E 
DGe 15 009 Instal.lació de climatització. Esquema de principi 2 S/E 

DGe 16 Instal.lació de veu i dades A3 
DGe 16 001 Instal.lació d�audiovisuals. Planta Baixa E:1/200 
DGe 16 002 Instal.lació d�audiovisuals. Planta Primera E:1/200 
DGe 16 003 Instal.lació d�audiovisuals. Planta Segona E:1/200 
DGe 16 004 Instal.lació d�audiovisuals. Planta Tercera E:1/200 
DGe 16 005 Instal.lació d�audiovisuals. Planta Quatre E:1/200 
DGe 16 006 Instal.lació d�audiovisuals. Planta Cinquena E:1/200 

DGe 19 Instal.lació de protecció contra incendis A3 
DGe 19 001 Instal.lació protecció contra incendis. Planta  Baixa E:1/200 
DGe 19 002 Instal.lació protecció contra incendis. Planta Primera E:1/200 
DGe 19 003 Instal.lació protecció contra incendis. Planta Segona E:1/200 
DGe 19 004 Instal.lació protecció contra incendis. Planta Tercera E:1/200 
DGe 19 005 Instal.lació protecció contra incendis. Planta Quatre E:1/200 
DGe 19 006 Instal.lació protecció contra incendis. Planta Cinquena  E:1/200 

DGe 20 Instal.lació vigilancia i seguretat  A3 
DGe 20 001 Instal.lació protecció, seguretat i cttv. Planta  Baixa E:1/200 
DGe 20 002 Instal.lació protecció, seguretat i cttv. Planta Primera E:1/200 
DGe 20 003 Instal.lació protecció, seguretat i cttv. Planta Segona E:1/200 
DGe 20 004 Instal.lació protecció, seguretat i cttv. Planta Tercera E:1/200 
DGe 20 005 Instal.lació protecció, seguretat i cttv. Planta Quatre E:1/200 
DGe 20 006 Instal.lació protecció, seguretat i cttv. Planta Cinquena  E:1/200 

Tot i que es disposa del as built de l�edifici, només s�han adjuntat plànols de distribució i de les 
instal·lacions d�estudi en la memòria. 
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DG1.1 PLÀNOLS DISTRIBUCIÓ GENERAL 
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DG1.2 PLÀNOLS INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS 
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DG1.3 PLÀNOLS INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
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DG1.4 PLÀNOLS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ
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DG1.5 PLÀNOLS INSTAL·LACIÓ DE GAS/GLP 
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DG1.6 PLÀNOLS INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 
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DG1.7 PLÀNOLS INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES 
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DG1.8 PLÀNOLS INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
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DG1.9 PLÀNOLS INSTAL.LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 
















