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RESUM 

   

RESUM              Català 

El present treball fi de grau persegueix l'objectiu de fer un anàl·lisi aprofundit de la planificació envers 
elque es vol dur a terme dins dels centres docents públics de Montcada i Reixac. Es vol fugir de les 
estratègies convencionals de "reparar quan es produeix l’avaria", i avançar-se a que a que apareguin. 

El propòsit és elaborar una programació de les activitats relacionades amb el manteniment dels edificis 
existents, que serveixi com a referència per als tècnics municipals i empreses especialitzades, a l'hora 
de les diferents intervencions que s'hagin de realitzar. 

La introducció d'un convencionalisme simbòlic per als diferents deperfectes que es van observant a 
través de les visites i posteriors informes es un dels punts forts d'aquest estudi, ón es vol normalitzar la 
simbologia per a la ràpida identificació dels diversos tipus d'actuacions per part dels profesionals 
implicats. 

La principal novetat de l'estudi és centralitzar a tots els centres, tant els antics com els més actuals, 
tota la documentació relativa al centre en quant a manteniment i conservació d'aquests, obtenir un 
registre de les operacions realitzades per que quedi constància dels treballs efectuats, i elaborar unes 
fitxes de manteniment per planificar les revisions de les operacions a realitzar. 

Un altre aspecte a tractar es l'inventariat de l'estat de manteniment d'una de les escoles, on es grafiarà 
la zona a actuar si es necessari, per indicar la situació de l'incidència dins de l'edifici. 

Cal realitzar unes tasques prèvies neccessàries abans de definir un pla de manteniment convenient, 
que ens ajudarà a planificar i millorar la gestió d'aquestes dependències. 

De la realització d’un correcte manteniment no només depèn un bon funcionament de les instal·lacions 
i infraestructures. Un altre punt del treball es centra en l’anàlisi de l’estat actual del departament de 
manteniment i serveis de l'Ajuntament de Montcada i Reixac. 

Després d’exposar el model actual de gestió del servei de manteniment es presenta una propostade 
millora on es mostren els objectius que es fixen per aconseguir que el servei augmenti el seu nivell 
d'eficiència i agilitat.  

Per últim es s'extrauran les conclusions de tot el treball elaborat elaborat, tenint en compte el seu 
desenvolupament, per fer palès que el manteniment de dependències és un procediment viu que 
forma constant s’ha d’anar adaptant a les exigències dels temps d'avui en dia.     

Amb el desig de guiar en el procés de millora de l'estat de conservació i vida útil de l'edifici, el present 
estudi es basarà en: 

 Implementació d'un pla de manteniment relatiu a les escoles del municipi.  

 Realització del llibre de l'edifici d'un centre docent com a model d'exemple. 

 L’estudi previ de l’edifici i la seva tipologia constructiva, creant i actualitzant la 
documentació gràfica que fins ara era inexacta o inexistent. Es mostra quina és 
l’arquitectura dels edificis que formen el complex docent. 

 Gestió del manteniment: s’exposa la metodologia que es segueix en el servei de 
manteniment, per quin personal està format i quin coneixements i eines disposa. 
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PREFACI 

PREFACI 

 Origen de l'estudi 

 La defensa dels interessos de l'àmbit local és una prioritat clara dels consistoris que dóna 
 resposta a la voluntat de reordenar el territori de manera que la prestació dels serveis públics 
 municipals quedi garantida per a tothom, sigui quin sigui on es resideixi. 

 El manteniment dels edificis públics dedicats a l’ensenyament porta també a considerar les 
 diverses estratègies i mecanismes que convé engegar per dur-lo a terme, si tenim en compte 
 que la responsabilitat administrativa en aquesta matèria ens exigeix la coordinació entre els 
 diferents àmbits que hi intervenen per tal d'actuar amb eficàcia i eficiència en benefici dels 
 usuaris dels serveis educatius. En aquest àmbit, l’eficàcia municipal exigeix preveure en tot 
 moment tenir bona cura dels centres docents que es troben a la localitat. 

 Per tant, sería bó posar èmfasi en el fet que és tan important allò que es fa per al bon 
 manteniment dels centres educatius, com de quina manera es fa. Es necessari que els diferents 
 sectors que participen de la comunitat educativa explicitin les seves necessitats i participin de la 
 programació i seguiment de les actuacions de manteniment dels centres educatius públics. 

 Sovint el ritme de feina cotidià, no deixa gaire marge de temps per la reflexió de com es poden 
 fer millor les coses, i es treballa per rutines i inèrcies sense poder analitzar els potencials de 
 millora en els processos i protocols utilitzats. 

 El suport als municipis en l’àmbit educatiu és particularment necessari, en la mesura que 
 despleguen polítiques educatives locals pròpies adequades a cada realitat social, a les quals 
 caldrà afegir-hi, en un futur proper, una delegació progressiva de competències cap al territori, 
 pel que fa a l’ensenyament primari i, opcionalment, al secundari, com també en tot allò que 
 pertoca a les polítiques ocupacionals actives. 

 Actualment, el servei de manteniment municipal en la part referent d'obra i dependències nomès 
 és dedica al manteniment corrector de les instal·lacions, sense tenir previsió de cap altre tipus 
 d'intervenció a curt plaç, encara que amb la intenció de que aquesta situació canvïi al llarg del 
 temps, on l'objectiu és implantar la figura del tècnic de manteniment, que s'encarregui de 
 coordinar, supervisar i executar els manteniments previstos, la qual és absent a dia d'avui. 

 Motivació de l'estudi 

 El treball es la millor manera per relacionar-ho amb les possibilitats que té la professió per 
 treballar en l'àmbit del manteniment d'edificis, i més en concret, en centres docents públics, tant 
 pel que fa als sistemes constructius com als de les instal·lacions (cada cop amb un pes 
 tecnológic més gran). 

 Personalment, amb la realització d’aquest projecte se’m brinda la oportunitat d’interaccionar a
 l’àmbit personal amb l’àmbit professional, poder plantejar-me com la meva professió pot arribar 
 a millorar la meva feina diària. 

 Una de les principals motivacions de l'estudi ha sigut poder contribuir des del meu lloc de treball,
 a una anàlisi dels processos que culmini en una gestió més eficient de les prestacions que el 
 departament de manteniment i serveis del municipi on resideixo, ofereix a tots els habitants. 
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GLOSSARI DE TERMES 

GLOSSARI DE TERMES 

Arqueta sifònica: caixa prefabricada o executada in-situ, conectada a una canonada horitzontal. És 
l'últim element  de la xarxa de sanejament que impedeix l'entrada de la pudor de la xarxa general cap a 
l'interior de l'edificació. 

"As built": literalment definit com segons el construït. És un anglicisme que es refereix al projecte final 
d'obra, és a dir, el projecte inicial més tots els canvis introduïts en el desenvolupament del mateix. Han 
de quedar reflectides les modificacions efectuades durant el curs de l'obra. 

CAD: Disseny assistit per ordinador . És l'ús d'ordinadors per a assistir en el disseny d'ún producte. Els 
programes de software actuals van des de sistemes de dibuix tècnic bidimensionals fins a modelatge 
de solids i superfícies tridimensionals. Sovint s'utilitza la paraula i l'abreviació angleses Computer-Aided 
Design i CAD. 

Cartipàs municipal: agrupació de decrets i/o resolucions que articulen mesures organitzatives que, a 
l’inici del mandat, determinen les característiques pròpies de l’organització i funcionament de la 
Corporació municipal. 

CEIP: es tracta de les sigles corresponents a Col·legi d'Educació Infantil i Primària. 

Conservació: manteniment molt senzill d’elements que composen  qualsevol part de l'edifici. 

Disponibilitat: aptitud d’un element per a trobar-se en un estat en què pugui realitzar la seva funció, 
quan i com es requereixi, sota condicions determinades. 

DITE: corresponent a les sigles Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu. És un document d'evaluació 
tècnica favorable de la idoneïtat de un producte per a l'ús atorgat, concedit per l'Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja. El document equivalent a França es  l'Avis Techniques. Són 
documents informatius i no ténen valor normatiu. 

Etiqueta ecològica de la Unió Europea: és un sistema voluntari d’ecoetiquetatge que va crear la 
Comissió Europea l’any 1992. Actualment està regulada pel Reglament (CE) núm. 66/2010 del 
Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2010. és el sistema oficial d’etiquetatge 
ecològic de la Unió Europea, és voluntari i, a Catalunya, l’atorga la Generalitat. Són simbols que 
s'atorguen a aquells productes que tenen una menor incidencia sobre el medi ambient gràcies al 
compliment d'una sèrie de criteris ecològics previament en l'anàl·lisi del seu cicle de vida. 

Embornal: forat de desguàs practicat a cada costat d'una nau, d'una calçada o qualsevols superficie 
que serveix per a recollir l'aigua i dirigir-la cap a la xarxa de clavegueram. 

Fiabilitat: aptitud d’un element de realitzar una funció requerida sota unes condicions determinades 
durant un interval de temps donat. 

Folgança: distancia visual entre dos elements. 

Gestió del manteniment: són totes les activitats de la gestió que determinen els objectius del 
manteniment, les estratègies i les responsabilitats, i es realitzen mitjançant la planificació del 
manteniment, el control i supervisió del manteniment, i la millora dels mètodes en la organització 
incloent els aspectes  econòmics. 

GMAO: programari informàtic de gestió del manteniment assistit per ordinador. 

Grafiti: es un missatge escrit o una imatge pintada (o barreja d'ambdues), generalment emprant pots 
de pintura amb aerosol i sobre un lloc visible pels vianants, com panys de paret, portes o monuments. 

Inventari: relació detallada, ordenada i valorada del elements que composen el patrimoni d'un ens, 
empresa o persona en un moment determinat. 

ITEC: es tracta de les sigles corresponents a l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. 

Llibre de l'edifici: és l’instrument d’informació de la vida de l’edifici que ha de preparar el promotor per 
lliurar-lo a la persona adquirent o president de la comunitat de propietaris. 

Libre de manteniment: és el document que recull tota la informació relativa a la conservació i el 
manteniment de cadascuna de les instal·lacions que estan ubicades dins del recinte docent, i serveix 
també per justificar davant del Departament d’Ensenyament les reparacions i operacions realitzades. 

Manteniment curatiu: són accions destinades a retornar als elements les seves funcions d’origen. 

Manteniment correctiu: consisteix en accions planificades sobre les infraestructures que permeten 
disminuir l'impacte de les avaries i garantir-ne la màxima disponibilitat. 

Manteniment evolutiu : és aquell que pretén modificar una cosa que funcionava o ha estat correcte, 
amb l'objecte de augmentar, disminuir o cambiar les funcionalitats del sistema, ja sigui per les 
necessitats de l'usuari o per altres causes, com per exemple, canvis normatius. 

Manteniment previst: consisteix en el compliment de les instruccions d'ús i manteniment contingudes 
en el Llibre de l'Edifici. 

Manteniment preventiu: és la definició i sistematització de totes les actuacions de manteniment 
necessàries per tal d'assegurar, raonablement, el nivell de servei desitjat en els sistemes instal·lats a 
l'edifici, segons els Plecs de Condicions Tècniques establerts. 

Manteniment proactiu: conjunt d'operacions sistematizades, realitzades a nivell bàsic per personal 
docent i alumnat, com per exemple, al acabar les classes, apagar les llums.  

Manteniment substitutiu: recull les operacions que s'han  de realitzar de manera periòdica amb 
l'objectiu de mantenir els elements de les condicions de disseny, intentant evitar que es degradin amb 
el pas del temps, provocant despeses majors o accidents per una disminució de la seguretat o que 
tinguin una aparença de deixadesa. 

Manteniment normatiu: accions pertinents per anar posant en norma les instal·lacions que en el seu 
dia no estaven regulades, o d'una altra manera. En molts casos es podria considerar més millora que 
manteniment. 

Manteniment pal·liatiu: són accions destinades a què els elements compleixin provisionalment les 
seves funcions mentre es troba la solució definitiva a la reparació. Un exemple seria estintolar un pilar 
per a actuar puntualment i de forma provisional sobre ell. 

Manteniment sistemàtic: manteniment preventiu executat d’acord amb uns intervals de temps 
establerts. 

Pla de manteniment: conjunt estructurat de tasques que inclou les activitats, els procediments, els 
recursos i la duració necessària per executar el manteniment. 

O.P.I: Objecte publicitari il·luminat. Es tracta del suport publicitari on s'anuncien els diferents productes 
segons directrius comercials. 

SIG: corresponent a les sigles Sistema d'Informació Geogràfica, es el conjunt d'eines que integra i 
relaciona diferents components (usuaris, hardware, software i processos), que permet la organització, 
emmagatzematge, manipulació, anàlisi i modelització de grans quantitats de dades procedents del món 
real que estan vinculats a una referència espacial, mostrant la informació geogràficament referenciada. 

Telemàtica: servei de telecomunicacions que permet la transmissió de dades informatitzades a traves 
del telèfon. 

Via Map: aplicatiu web basat en programari SIG, des d'on el consistori gestiona les incidències 
produïdes en el municipi. 

Vida útil: es la duració estimada d'un objecte o material que pugui tenir, complint correctament amb la 
funció per al qual ha sigut creat. La unitat de mesura son anys. 

Volanderes: elements metàl·lics que s'interposen entre les femelles i les peces a unir per tal de 
protegir les superficies de contacte. 

 
 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:es:PDF


8                                                                                                                                                                           ESTUDI SOBRE EL PLA D'ÚS I MANTENIMENT DELS COL·LEGIS PÚBLICS DE MONTCADA I REIXAC 

GLOSSARI DE TERMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ESTUDI SOBRE EL PLA D'ÚS I MANTENIMENT DELS COL·LEGIS PÚBLICS DE MONTCADA I REIXAC                                                                                                                                                                           9 

1. INTRODUCCIÓ 

[1] Clarificació del Marc Normatiu i suport als Ajuntaments en temes de Manteniment, Manteniment dels centres docents públics. Diputació de Barcelona. Novembre 2011 (pàg. 13). 
[2] Programes d'actuació de la Gerència de Serveis d'Educació. Diputació de Barcelona (Àrea d'atenció a les persones). Juny 2005 (pàg. 22). 

[3] Llei d'Educació de Catalunya (LEC) 12/2009, de 10 de juliol. Article164. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. (pàg. 72). 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Partint de la iniciativa entre el Departament de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament de Montcada i 
Reixac, (jo) com alumne realitzador del TFG i l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona 
(EPSEB), es genera un conjunt de sinèrgies amb l'objectiu de promoure un manteniment sistemàtic i 
programat de les instal.lacions docents al municipi. 

El manteniment d’edificis dels centres docents públics és una competència obligatòria que té assignada 
l’Ajuntament, segons cita l'article 66.3 del Decret Legislatiu 2/ 2003 de 28 d'abril de 2003, titulat Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, el municipi té competències pròpies en : 

- La participació en la programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració 
educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; la 
intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància 
del compliment de l'escolaritat obligatòria. 

Aquesta és una de les poques competències que històricament la legislació ha reconegut als municipis 
en l’àmbit educatiu. La signatura de l’Acord marc sobre el manteniment, la reforma, l’adequació i la 
millora dels centres d’educació infantil i primària [1] entre el Departament d’Educació de la 
Generalitat Catalunya i les entitats municipalistes, FMC i ACM, (signat el 8 de setembre de 2004) va 
permetre l’establiment de les condicions de la col·laboració en relació amb el manteniment i la reforma, 
l’adequació i la millora dels edificis dels centres d’educació infantil i primària, que són competència dels 
ajuntaments. [2] 

Continuant amb el paràgraf anterior, hem de citar la Llei D'Educació de Catalunya, en relació a la 
obligatorietat de la conservació, manteniment i vigilància d'edificis destintats a centres educatius públics 
per part dels Ajuntaments: 

- 1. Sense perjudici d’altres modalitats de col·laboració que es puguin establir, la conservació, el 
manteniment i la vigilància dels edificis destinats a les escoles i als centres públics especialitzats 
a què fa referència l’article 81 corresponen al municipi on es troben situats. Això no obstant, el 
Departament és competent en les obres i les actuacions de reforma, ampliació o adequació i 
millora d’aquests centres educatius, i les finança. Els edificis esmentats no es poden destinar a 
altres serveis o activitats sense l’acord del Departament.  

- 2. L’Administració educativa ha d’assumir la part de les despeses corresponent si per 
necessitats d’escolarització ha de destinar els edificis a què fa referència l’apartat 1 a impartir 
educació secundària obligatòria o formació professional. En el supòsit d’afectacions parcials, 
s’ha d’establir el conveni de col·laboració corresponent. [3] 

És per això que l'objectiu d'aquest treball de fi de grau vol oferir una eina de suport i millora per tal 
d'escometre amb eficàcia el compliment d’aquestes obligacions i que es concreta en aquesta guia i en 
el suport tècnic que ofereix l'anàl·lisi. 

La problemàtica constant d'aquests edificis es el grau de conservació i la manca de previsió en el 
manteniment, sense establir un protocol clar per a atendre les possibles incidències que puguin ocórrer, 
per tant, s'origina el problema a la gestió. 

Un edifici docent en bon estat s'aconsegueix amb l'ús degut i el manteniment dels seus elements i 
instal·lacions, evitant i retrasant el deteriorament. Cal per això fer una observació acurada amb la 
realització d'informes previs d'estat actual. Per tant, l'Ajuntament vol disposar d'un document global que 
li permeti saber quins son les operacions de manteniment neccessàries que s'haurien de realitzar per a 
la deguda conservació del centre i la seva planificació. 

Una altra part d'aquest estudi es centrarà en realitzar l'inventari dels elements constructius i 
instal·lacions susceptibles de rebre actuacions en funció de la normativa vigent aplicable, segons l'any 
de construcció de la dependència. 

Inevitablement , cal un aixecament de dades d'aquests centres, els quals només existeixen en format 
paper, i es fa neccessària una tasca de digitalització de la memòria gràfica. Seràn objecte d'estudi dos 
dels col·legis públics, els quals s'han escollit per motius d'antiguitat i sosteniblitat que es tractaràn en el 
desenvolupament de la memòria. Aquest aixecament s'ha realitzat amb programari CAD (Disseny 

assistit per ordinador), representat en la figura d'Autodesk, amb la seva versió AutoCAD 2016, que és 
de la que s'ha proporcionat per part del consistori. 

Primer, es realitza una descripció de les característiques i la ubicació de l'equipament, i després se'n fa 
l'anàlisi tècnica per tal de detectar-ne les mancances. Finalment, es proposen diferents tipus 
d'actuacions relacionades amb l'adequació de la instal·lació a la normativa d'obligat compliment, de 
caire constructiu i de manteniment i millora. Un cop diagnosticades les intervencions necessàries, les 
auditories estableixen una priorització de les obres i també inclouen una valoració econòmica dels 
costos. 

Desde la meva posició com alumne, amb l’empenta dels meus tutors i els seus respectius 
departaments, he volgut col·laborar amb l’ajuntament de Montcada i reixac per tal de sumar esforços 
en la conscienciació de manteniment i de divulgació amb personal del centre aprofitant la fantàstica 
oportunitat existent, volent-hi proposar activitats i tasques que complementin l’eficàcia de les millores a 
realitzar, ja que es necessita de la participació de tots els col·lectius per aconseguir que els resultats 
siguin perdurables en el temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diba.cat/documents/113226/5a6ef8f2-b788-455d-a269-1a04fb12d924
http://www.diba.cat/documents/113226/5a6ef8f2-b788-455d-a269-1a04fb12d924
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DESENVOLUPAMENT DE L'ESTUDI 
2. DEFINICIÓ DE L'ESTUDI 

A dia d'avui, el municipi de Montcada i Reixac consta de 10 escoles públiques, les quals 2 d'elles 
quedarán definides en capítols posteriors, atenent a la a la antiguitat de la seva construcció. 

 2.1. Metodologia 

 Una de les tasques principals per a comprendre qualsevol edifici és visualitzar-lo prèviament per 
 adonar-se de les mancances que posseeix. És la primera fase de tot l’exercici i en depèn el bon 
 resultat i la fiabilitat que se’n puguin derivar en les següents etapes de treball. Cal recollir la 
 informació dels sistemes constructius 

Cal doncs que l’accés a les diferents fonts d’informació sigui facilitada al màxim pels gestors i 
diferents usuaris dels edificis. En aquest sentit, he  considerat que, en funció de la complexitat 
en obtenir dades, es poden establir tres tipus d’accessibilitat: 

 Accessibilitat a nivell bàsic (NB): pels edificis amb escassa informació o dades 
que cal verificar, degut a la seva antiguitat i poca informació relacionada, només 
en suport paper. 

 Accessibilitat a nivell mitjà (NM): pels edificis amb disponibilitat de dades parcials i de 
les que ha de millorarse la quantitat i la qualitat. 

 Accessibilitat a nivell detallat (ND): pels edificis amb gran disponibilitat de dades, de 
bona qualitat, i que només cal constatar. Són construccions més modernes on tota la 
informació queda digitalizada i centralitzada. 

  2.1.1. Accessibilitat a nivell bàsic (NB) 

L'aixecament gràfic de l'actual estudi consisteix en l'elaboració dels plànols tancats de 
les diferents plantes, façanes i algunes seccions dels edificis. És la primera informació 
neccessària, realitzar els plànols reals dels edificis, i tenir-los en una base comuna per a 
la posterior utilització. Entenem per base comuna la homogeneïtzació i centralització 
d'aquests arxius en un mateix format, per exemple, si es realitzaamb programari CAD, 
s'utilitzarà l'extensió .dwg, que es un format d'intercanvi d'arxius per a dibuixos de diseny 
assistit per ordinador. Forma part de l'obtenció de dades inicials de qualsevol 
construcció. 

  A partir dels plànols desactualitzats, amb l'ajuda de la cinta mètrica, un mesurador làser i 
  utilitzant el mètode de la triangulació, s'han fet "in situ" les comprovacions de les mides 
  d'aquestes plantes per confeccionar la documentació "as built" del col·legi El Turó. 

Els plànols de façana han estat realitzats amb la guia de la documentació gràfica de 
planta proporcionats per els centres, les visites realitzades als centres objecte de l'estudi 
i les consultes fetes a personal tècnic de serveis municipals. Aquesta tasca assignada 
s'ha utilitzat programari CAD, concretament la versió 2016, facilitada pel departament per 
al seu desenvolumpament. 

En l'annex corresponent a la memòria gràfica es troben tots els plànols esmentats i 
s'expressa d'aquesta forma el present apartat. La seva utilitat, una vegada 
confeccionats, és poder tenir aquesta documentació per part del servei de manteniment i 
poder localitzar el punt d'incidència de forma ràpida i concreta. S'han utilitzat diferents 
recursos i mètodes de mesura tals com: la cinta mètrica; el mesurador làser i; el mètode 
de triangulació per poder grafiar com poder apreciar a les fotografíes 2.1; 2.2 i 2.3, amb 
la màxima fiabilitat, l'aixecament de dades del col·legi El Turó. 

El mètode de la triangulació consisteix en la utlització de la trigonometria per a 
determinar la posició de diferents punts, mides de distàncies o àrees de figures 
geomètriques. És la tècnica utlilitzada per a la realització dels plànols que composen 
l'estudi. 
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S'ha recollit informació històrica del municipi relacionada amb les escoles públiques, on 
s'hi troben les  

L'elaboració d'un protocol de manteniment permet assolir unes condicions adients de 
funcionalitat, confort i seguretat d'aquests centres educatius i allargar la seva vida útil. 

Aquest treball recull la informació prèvia documentada de l'edifici,  fitxes de l'inventari 
d'instal·lacions i elements constructius a mantenir, les fitxes de control del manteniment 
normatiu i preventiu,  els quadres de seguiment del manteniment, així com una valoració 
econòmica de despeses de manteniment. Tot això estarà realitzat amb el programari Dic 
Pla 4.3, amb llicència d'estudiant per a edificis educatius facilitada per l'ITEC durant el 
desenvolupament del treball. 

 2.2. Marc legal 

 Des del punt de vista lesgislatiu, les condicions tècniques específiques del manteniment i 
 conservació s'ajustaran en tot a l'establert en les diferents normatives vigents que li són 
 d'aplicació i d'obligat compliment, segons procedeixi. 

 Caldrà tenir en compte la normativa vigent tant obligatòria com la recomanada per a l’aplicació 
 del manteniment preventiu així com la que fa referència a la seguretat i salut en les tasques dels 
 diferents tipus de manteniment. A continuació denominarem la legislació d'aplicació, tant a nivell 
 estatal, autonòmic, com local. 

  2.2.1. Marc europeu 

L'objectiu la Directiva 2002/91/CE és fomentar l'eficiència energètica dels edificis de la 
Comunitat Europea, tenint en compte les condicions climàtiques exteriors i les 
particularitats locals, així com els requisits ambientals interiors i la relació cost-eficàcia. 

La Directiva 2009/91/CE estableix requisits en relació a manteniment: 

- La inspecció periòdica de calderes i sistemes d'aire condicionat d'edificis i 
l'avaluació de l'estat de la instal·lació de calefacció de calderes de més de 15 
anys. 

  2.2.2. Marc estatal 

 D'altra banda i a la vessant normativa, el present estudi s’ha realitzat tenint en compte tot 
 allò establert en el El Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006, pel qual s'aprova 
 el Codi Tècnic de l'Edificació en relació al manteniment i les seves inspeccions dins de 
 la secció corresponent del document. 

 Estructura metàl·lica (DB-SE-A).  

 Obra de fàbrica (DB-SE-F). 

 Elements estructurals (murs, terres, façanes i cobertes), i la protecció enfront la 
humitat (DB-S1). 

 Instal·lacions d’aigua (DB-S4). 

 Instal·lacions d’evacuació d’aigua (DB-S5). 

 Magatzem de contenidors i instal·lacions de trasllat de residus (DB-HS2). 

Fotografia 2.1: d'esquerra a dreta, aparells utilitzats en la confecció de la documentació gràfic de 
l'estat actual del CEIP El Turó; (1) mesurador làser, (2) cinta mètrica i (3) rodet d'amidament.   

Font: elaboració pròpia 

 

http://ocw.upm.es/ingenieria-cartografica-geodesica-y-fotogrametria/topografia-ii/contenidos/Mis_documentos/Tema-9-Triangulacion-y-Trilateracion/Teoria_Triang_Tema_9.pdf
http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadEstructural/DBSE.pdf
http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadEstructural/DBSE-F.pdf
http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DBSI.pdf
http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DBSI.pdf
http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/salubridad/DBHS.pdf
http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/salubridad/DBHS.pdf
http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/salubridad/DBHS.pdf
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 Portes de vianants amb funcions de protecció contra incendi (DA DB-SI3). 

 Senyals d’evacuació d’ocupants (DB-SI3). 

 Il·luminació (DB-HE3). 

 El Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
 d’Instal·lacions Tèrmiques als edificis. Aquest Reial Decret deroga i substitueix el 
 Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), aprovat pel Reial Decret 
 1751/1998, de 31 de juliol. Aquesta normativa implica el seu compliment en les revisions 
 periòdiques establertes en el pla de manteniment, corresponent a operacions normatives 
 del bloc 2a (operacions normatives), tant en instal·lacions de calefacció, electricitat i 
 contra-incedis. 

− Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la 
educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. (BOE 
12.03.2010), núm. 62. 

− Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (BOE 04/09/2006) núm 211. 

− Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11. (BOE 04/09/2006) núm 211. 

− Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma  del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. (BOE 13.12.2003) núm.298. 

− Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. (BOE 18/09/2002) núm 224. 

− Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23/04/1997) núm 
97. 

− Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenació de la edificación (BOE 6 -11-1999) 
núm. 266. 

− Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (BOE 10-11-
1995) núm. 269. 

  2.2.3. Marc autonòmic 

− Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes 
mesures. (DOGC 5.03.2015) Núm. 6824. 

− Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de 
l'educació infantil  (DOGC 5.08.2010) Núm. 5686. 

− Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d'autoprotecciói es fixa el contingut d'aquestes 
mesures.  (DOGC 7.07.2010) Núm. 5665 

− Catalunya (2010). Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. (DOGC 
10.03.2010), núm. 5584. 

− Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions 
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. (DOGC 
29.07.2004), núm. 4185. 

− Catalunya, (2004).  Llei  5/2004 , de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de 
qualitat (DOGC 15.07.2004) Núm. 4175.  

− Decret 135/1995, de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.  

− (DOGC 28-04-1995), núm. 2043. [+ actualitzacions posteriors] 

− Catalunya (1994) Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de 
formació d'adults, (DOGC: 15.04. 1994) Número 1884  

− Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC 04-12-
1991) núm. 1526. 

− Catalunya (1983). ORDRE d'11 de maig de 1983, que regula les condicions 
higiènico-sanitàries i de seguretat de compliment obligat pels centres d'atenció 
assistencial per a infants de menys de sis anys (DOGC 10.06.1983), núm. 336.  

 

− Decret 206/1992, d'1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de l'Edifici. En 
aquest document s'ha de consignar la informació referent a les seves 
característiques tècniques, instal·lacions, plànols, instruccions d'ús i 
manteniment. 

  2.2.4. Marc municipal 

 - Plec de condicions municipals relatives a conservació i mantenibilitat de 
dependències  municipals. 

 2.3. Marc conceptual 

− Manteniment dels centres docents públics d’educació infantil i primària i d’educació 
especial Guia metodològica número 4. Diputació de Barcelona. Àrea d’Educació. 2006. 

− Recomanacions per a la construcció d’escoles bressol municipals. Guia Metodològica 
número 9. Diputació de Barcelona. Àrea d’Educació. 2006. 

− Llibre de manteniment del Centre Educatiu. Manual. Departament d'Educació. 
Generalitat de Catalunya. 2006. 

− Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics. Departament 
d'Educació. Generalitat de Catalunya. 2016. 

− Plans de manteniment realitzats a altres centres del Vallès Occidental, realitzat per 
l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració de l'Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asturcons.org/docsnormativa/4071_575.pdf
http://www.asturcons.org/docsnormativa/4071_575.pdf
http://www.afme.es/phocadownload/Codigo_Tecnico_de_la_Edificacion/DB-HE.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/09/01/pdfs/A03775-03826.pdf
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1296179&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1296179&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1296179&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=956716&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=956716&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=813720&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=813720&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=813720&gr=dis_g
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=266936&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=266936&gr=dis_g
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6824/1409116.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6824/1409116.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6824/1409116.pdf
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1354311&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1354311&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1342453&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1342453&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1342453&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1294972&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1294972&gr=dis_g
http://www.diba.es/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=538567&gr=dis_g
http://www.diba.es/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=538567&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=534221&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=534221&gr=dis_g
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/2043/95086014.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/2043/95086014.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/2043/95086014.pdf
http://www.diba.es/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=133&gr=dis_g
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=100821&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=100821&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1526/33003.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1526/33003.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=14175&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=14175&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=14175&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=14175&language=ca_ES
http://consum.gencat.cat/legislacio/D_206_1992_habitatge.pdf
http://consum.gencat.cat/legislacio/D_206_1992_habitatge.pdf
http://consum.gencat.cat/legislacio/D_206_1992_habitatge.pdf
http://consum.gencat.cat/legislacio/D_206_1992_habitatge.pdf
http://www.diba.cat/documents/113226/127468/educacio-recursos-publica-guies-guia_m4-pdf.pdf/53cec0d1-fd54-434b-ba53-46858e39fce8
http://www.diba.cat/documents/113226/127468/educacio-recursos-publica-guies-guia_m4-pdf.pdf/53cec0d1-fd54-434b-ba53-46858e39fce8
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/35848.pdf
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/35848.pdf
BIBLIOGRAFIA/LLIBRE%20DE%20MANTENIMENT%20(CD)/documents/Quadern_instruccions.pdf
BIBLIOGRAFIA/LLIBRE%20DE%20MANTENIMENT%20(CD)/documents/Quadern_instruccions.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/criteris-construccio-edificis-centres-publics/criteris_construccio_edificis_centres_docents_publics.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/criteris-construccio-edificis-centres-publics/criteris_construccio_edificis_centres_docents_publics.pdf
http://www.diba.cat/butlletins/detall.asp?id=17039
http://www.diba.cat/butlletins/detall.asp?id=17039
http://www.diba.cat/butlletins/detall.asp?id=17039
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[4] Montcada i Reixac. Pla d'acció cultura. Diputació de Barcelona en col·laboració amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac. 2008 (pàg 11) 
[5] Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de montcada i reixac. Diputació de Barcelona. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Generalitat de Catalunya. 1999 (pàg. 12) 
[6] L'Abans de Montcada i Reixac. Recull gràfic 1891 - 1975. Jaume Alcázar Parera. Editorial etadós. Depòsti legal B. 19004 - 2009. ISBN 978-84-95550-78-1. 2009. (pàg 320 - 360) 

 

3. HISTÒRIA DEL MUNICIPI I LES SEVES ESCOLES (NB) 

 3.1. El municipi 

 Montcada i Reixac és una vila i municipi de la comarca del Vallès Occidental, amb capital 
 a Montcada Centre. Té una extensió de 23,44 km2 i segons cens municipal posseix actualment 
 34.377 habitants. 

 Forma part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Limita amb els municipis de Barcelona, 
 Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Ripollet, Sant Fost de 
 Campsentelles, Mollet del Vallès, la Llagosta i Barberà del Vallès. 

 Es troba al límit amb el Vallès Oriental i amb el Barcelonès, al nord del pas de Finestrelles, per 
 on el Besòs s'obre pas a través de la Serralada Litoral vers el pla de Barcelona. 
 Drenen el terme, a més, el riu Ripoll i el seu afluent la riera de Sant Cugat. La part meridional 
 del municipi és accidentada per la Serralada Litoral. El sector més pla s'estén principalment al 
 nord, en plena depressió del Vallès. [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

        

 El municipi de Montcada i Reixac es va formar a partir de la unió dels antics termes parroquials 
 de Sant Pere de Reixac i de Santa Engràcia de Montcada. Aquests territoris, separats 
 geogràficament pel riu Ripoll, van experimentar al llarg de l’edat mitjana una evolució ben 
 diferent des del punt de vista econòmic i urbanístic, i, fins i tot, després de la seva unió el 1561 
 (butlla del papa Pius IV).  

 Durant la primera meitat del segle XIX ja hi ha notícies d'una escola de primera ensenyança al 
 poble. Tanmateix, el que ha condicionat l'evolució del municipi és el corredor natural obert pel 
 riu, que comunica el Vallès i una bona part de la Catalunya interior amb Barcelona. Això fan que 
 per  aquest corredor passin tres línies de ferrocarril (a Portbou, a Puigcerdà i a Lleida), tres 
 autopistes (a la Jonquera, a Terrassa i a Vic), tres carreteres importants (a Terrassa, a 
 Puigcerdà i a la Roca del Vallès) aprofiten aquest pas i han dividit el creixement urbà en nuclis  
 mal comunicats entre ells. [5] 
 

 

 

 

 

 

  

 3.2. L'ensenyament a Montcada i Reixac 

 Tot i que, durant el segle XIX, l'educació dels infants era ja una prioritat, l'escassetat de recursos 
 públics va impedir el desenvolupament d'una xarxa d'escoles que sigués capaç de pal·liar les 
 deficiencies educatives del municipLa primera escola municipal es va construir l'any 1900 i no 
 va ser fins al període republicà que  es va definir el mapa educatiu públic a la vila, amb la 
 creació de nous centres i una major presència als barris. És important remarcar la tasca 
 realitzada des del final del segle XIX pel Col·legi Sagrat Cor i, anys posteriors, pel Col·legi La 
 Salle, ambdòs destintats a l'ensenyament en la doctrina cristiana, encara que actualment no 
 formen part del teixit de dependències municipals. 

 Encara que per aquella època el consistori es plantejaba la necessitat de construir una escola 
 municipal, no disposaba dels recursos suficients per fer front les despeses de l'obra, i no va ser 
 fins l'any 1900 que el projecte integral de construcció d'una nova casa consistorial va  incloure 
 tambè una proposta d'escoles públiques. A mida que el municipi pateix un augment de població, 
 nombrosos col·legis van ser construïts en el municipi per abastir les necessitats educatives de la 
 població.  

 L'edifici, obra del mestre d'obres Josep Graner, es va bastir el carrer Major, a tocar del solar on, 
 anys més tar, es va construir la Casa de la Vila. 

 Durant l'època republicana, a Montcada es van construir diferents escoles en un intent de paliar 
 l'endarreriment que el poble presentava equipaments educatius. L'any 1932 es colocà la primera 
 pedra del Grup Escolar Ignasi Iglésias, situat en l'actual plaça de Lluís Companys, amb 
 l'assistència del conseller de cultura Ventura Gassol. Encara que a partir de 1939 aquesta 
 escola va ser batejada amb el nom de la plaça Rafael del Río, tots la coneixien com l'escola de 
 l'Envelat, ja que estava situada a la plaça on es muntava aquest cobert durant la Festa Major.   

 Fundada com a escola graduada per a nois, va ser mixta durant el període de 1936-1939 i, a 
 partir de la dècada dels 40 i tambè del 50, acollí tambè educació primària per a nois i 
 s'aprofitaren les instal·lacions per fer-hi altres tipus d'activitats docents. [6] 

 A l'any 1981, en fer-se càrrec de les competències en construccions escolars, el Departament 
 d'Ensenyament de la generalitat, va trobar-se la necessitat d'aprofitar al màxim els recursos al 
 seu abast per a la prestació del sevei que tenia encomanat, per tant, aquesta situació exigia 
 evitar qualsevol paralització de la seva activitat: programes oficials de necessitats, estpandars 
 dimensionals i econòmics als centres escolars.  

 I per ajudar a fixar en aquesta direcció, es va convocar per part del Departament 
 d'Ensenyament, al desembre de 1981, unes "Jornades sobre Edificació Escolar, a la Fundació 
 Miró en col·laboració amb l'ITEC. En aquestes jornades es van tractar, pels diferents sectors 
 implicats, les noves construccions, la normativa vigent, el parc existent, el manteniment, la 
 planificació i la seva gestió. 

 3.3. Cronologia d'escoles públiques 

 En aquest subcapítol, faig una taula cronològica de les escoles públiques d'educació infantil i 
 primària del municipi, atentent al criteri de l'any de la seva construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

ANY D'INAUGURACIÓ NOM DE L'ESCOLA 

1.955 Escola nacional Los Lavaderos 

1.970 CEIP El Turó 

1.960 CEIP El Viver 

1.972 CEIP Mitja Costa 

1.975 CEIP Reixac 

1.978 CEIP Elvira Cui 

2.003 CEIP Font Freda 

2.009 CEIP Mas Rampinyo 

Taula 3.1: taula cronològica d'escoles públiques     

Font: elaboració pròpia 
 

Fotografia 3.1: ortofoto de Montcada i Reixac 1957 
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) 

Fotografia 3.2: ortofoto de Montcada Reixac 2014 
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) 

 

Fotografia 3.3: situació geogràfica del municipi en la comarca del Vallès Occidental  
Font: blog d'història i patrimoni de Montcada i Reixac i elaboració pròpia 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vila
https://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A8s_Occidental
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Montcada_Centre&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rea_metropolitana_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cerdanyola_del_Vall%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Coloma_de_Gramenet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Badalona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ripollet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Fost_de_Campsentelles
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Fost_de_Campsentelles
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Fost_de_Campsentelles
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mollet_del_Vall%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Llagosta
http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.icc.cat/vissir3/
http://montcadapost.blogspot.com.es/
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Estan resaltats en un altre color els dos centres que seràn objecte d'estudi dins d'aquest treball, 
atentent a raons d'antiguitat i per tant la seva degradació progressiva de l'edifici al llarg del 
temps. Cal destacar que aquests centres no han sigut sempre catalogats com a públics, sinò 
que durant un període de temps van ser escoles privades, fins a l'any 1980, que van passar a 
ser de titularitat pública (Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). 

A continuació mostro dos fotografies de les vistes generals (Fotografia 3.4 i 3.5) dels edificis que 
estudiaré en propers capítols, per ilustrar visualment. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

  

 

 

 3.4. La meva col·laboració 

 La meva tasca en aquesta secció ha consistit en fer la recopilació de tota la documentació 
 històrica dels edificis, que s'ha pogut aconseguir i centralitzar aquests arxius en una ubicació 
 determinada per fer més fàcil trobar els documents que es busquen. És la primera feina 
 realitzada, ja que són dades d'accessibilitat a nivell bàsic. 

 Han sigut necessàries vàries visites als diferents centres objecte d'estudi i a la secció d'obres i 
 manteniment del Servei territorial d'ensenyament situat a Sabadell, amb la finalitat de recaptar 
 la informació de la que disposa el centre en paper per tal de digitalitzar-la i tenir-la en suport   
 informàtic. Ha sigut complicat fer-se amb la documentació degut al pas del temps i a la 
 degradació d'aquesta en format paper, únic suport en el que es conserva la majordia de les 
 dades. Tambè assenyalar la falta d'organització per part dels centres en arxivar la documentació 
 escrita que han de custodiar, tasca que per altra part es millorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografia 3.4: CEIP El Viver 
Font: Serveis Municipals 

Fotografia 3.5: CEIP El Turó 
Font: Serveis Municipals 
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4. DESCRIPCIÓ DELS EDIFICIS  

En aquesta secció vull fer el primer apropament a les característiques actuals de dos dels edificis que 
estudiaré, complementant-les amb un petit esbós de les intervencions més importants que s’han 
realitzat, ja siguin de manteniment, ampliació o millorar les instal·lacions i serveis del centre, amb 
l'objectiu de poder visualitzar l’estat inicial de l’avaluació a realitzar. 

Tot plegat persegueix l'objectiu de poder establir el punt de partida de l’estudi, on inicialment s’ha 
avaluat el conjunt de les problemàtiques cercant les possibilitats de millora i situant els objectius que es 
volen aconseguir. 

Els dos edificis analitzats els he escollit atentent a la seva antiguitat i degradació progressiva en la 
deixadesa del seu manteniment i mancança de seguiment i registre de totes i cadascuna de les 
intervencions en un arxiu únic per a posteriors consultes per part dels tècnics competents. 

En el present projecte, per tal de poder valorar l’estat inicial del centre i de les seves instal·lacions,  
m'ha calgut investigar quines han sigut les actuacions més destacables conegudes en els sistemes que 
integren l’edifici. D’aquesta manera es pot obtenir una evolució en el temps de les tasques de millora, 
ampliació o manteniment més importants realitzades a les dependències educatives. 

Aquestes dades les he pogut extreure gràcies a les entrevistes realitzades amb el conserje dels 
diferents centres en les visites fetes en la part de l’aixecament de dades per conformar la documentació 
gràfica del CEIP El Turó, i tambè parlant amb els diferents tècnics responsables en la matèria de 
l'Ajuntament de Montcada i Reixac, ja que no hi ha constància en documents escrits. 

He realitzat diferents visites als edificis amb l'objectiu de descriure'ls per tal d'evaluar l'estat actual de 
l'edifici, amb el conseqüent informe d'estat actual. 

A l'hora de realitzar la descripció dels sitemes i instal·lacions del centre educatiu, aquest el dividirem en 
tres blocs, seguint aquest ordre: 

 BLOC 1 - EDIFICI 

 BLOC 2 - INSTAL·LACIONS, que he subdividit en dos grups: 

- SUBBLOC 2A. Instal·lacions normatives 

- SUBBLOC 2B. Instal·lacions no normatives 

 BLOC 3. ZONA EXTERIOR 

 4.1. CEIP EL VIVER 

  4.1.1. Documentació prèvia. 

  Documentació gràfica 

He pogut obtenir els plànols originals de planta del centre, només en format paper, 
encara que desactualitzats i que no corresponen a la realitat, dels quals resten pendents 
realitzar els plànols "as built" del col·legi en format .dwg (programari CAD). 

La relació de documents trobats al centre són els següents, facilitats per la direcció del 
centre, encapçalada per Conxita Roca, la seva directora: 

 Manual d’usuari de Frigorífic instal·lat. Sep 02 / Rentaplats / Marmitas / Cuina 
/ fregidora / Frytop elèctric i de gas. 

 Plànol planta de la cuina e:1/50 – 1/100. 

 Plànol projecte d’instal·lació per Rehac S.A. Vidal i Porta 10/07/08. 

 Plànols d'alçats generals e:1/100. 

 CD Fotografies dels plànols de l’escola. Només hi ha plantes generals i 
secció. 

 Plànol de junts de construcció. Any 1976. 

 Plànol Instal·lació Fontaneria  e:1/100 . Any 1981. 

 Plànol Planta Baixa e:1/100. Any 1981. 

 Plànol P1ª Electricitat  e:1/100. Any 1981. 

 Plànol P Baixa ECISA CIS constructora S.A  e:1/100. Any 1981. 

 Llibre de manteniment, part electricitat. Any 1983 (obsolet). 

 Plànol 2. Any 1986. 

 Croquis plànols de superfícies construides: 

- PB 1390,84 m2  
- P1  1131,85 m2 
- P2  778,81 m2. 

 Carpeta amb la documentació tècnica de l’ampliació de cuina, reforma del lavabo 
i el nou accés d’emergència CEIP El Viver de Montcada i Reixac. 

 Certificats de garantia dels aparell de la cuina. Garanties exhaurides. 

 Armari Calent set 2008. 

 Manual escalfador estanc gas Celsius. 

 Acta inspecció. Departament Salut 07/2008. 

 Informe sobre les obres de la cuina CEIP  EL Viver. 

 Manual forn elèctric. Instal·lació ús i manteniment. 

 Accessoris bàsics conductes d’evacuació i gasos cremats. 

 Manual d’usuari de congelador. Zanussi. 

  4.1.2. Situació geogràfica, cadastral i règim urbanísitc. 

El solar es troba al barri de Can Sant Joan, al sud del municipi de Montcada i Reixac. És 
l'única escola d'educació infantil i primària en aquest barri, el quadre 4.1. explica les 
característiques bàsiques del centre, resumint així les dades essencials de l'edifici 

Respecte a la seva situació urbanísitca, la titularitat actual és de l'Ajuntament de 
Barcelona, però el municipi té cedit el dret d'utilitzar-ho durant 75 anys, segons fonts de 
la Secretaria General de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, la qual m'ha facilitat una 
còpia de l'escriptura del dret de superfície. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.1: emplaçament geogràfic de l'edifici de l'escola CEIP El Viver 
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i adaptació pròpia 

 

Fig.4.3: situació cadastral de l'escola El Viver 
Font: Sede electrónica del catastro. Abril 2016 

 

Fig.4.2: qualificació del sòl de l'escola CEIP El Viver 
Font: geoportal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB). Juliol 2015 

 

 

http://www.icc.cat/vissir3/
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
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[7] Mapa refòs del planejament [En línia] Disponible a: http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/refos-del-planejament/mapa-del-refos-del-planejament 

 

  4.1.3. Dades bàsiques de l'edifici. 

En la següent taula (Quadre 4.1), podem observar la informació bàsica corresponent del 
CEIP El Viver en forma de taula resum, on trobem les dades inicials de l'edifici. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  4.1.4. Organització funcional del centre. 

  El centre s’organitza en únic edifici amb dos accessos principals pel carrer Font. 

En un edifici de planta baixa i dos plantes pis, adquirint forma de creu. L'edificació 
incorpora un annex, que es va construir posteriorment i on actualment està ubicada la 
cuina de l'escola.  

Tambè es va construir posteriorment l'ascensor que comunica les plantes de l'edifici, per 
tant, no forma part del conjunt originari del col·legi. Disposa de quatre nuclis de 
comunicació vertical, com són tres escales i l'elevador anteriorment esmentat. 

A la planta baixa podem trobar els següents espais: 

- Gimnàs. 
- Sala de mestres. 
- Despatx de la directora. 
- Menjador i cuina de l'escola. 
- Lavabo de nois i de noies. 
- Antic habitatge del conserge. 
- Aules de parvulari i primària. 

A la primera planta, una de les dues plantes pis, és situa la sala d'audiovisuals, 
psicomotricitat, el laboratori, les aules de primària i tambè els lavabos de nois i noies. 

Per acabar, a la segona planta, veiem que esta ubicada la biblioteca del col·legi, les 
aules corresponents tambè a primària, i els lavabos. 

La informació sobre la funcionalitat del centre s'ha redactat gràcies a les visites 
realitzades al centre i les converses amb el conserge i la seva directora, la qual ens va 
assabentar de tots els racons de l'edifici. 

 

  4.1.5. Fotografies generals. 

Les fotografies generals següents ens fan la primera aproximació a l'envolvent de 
l'edifici, fent-nos una idea de quina es la magnitud volumètrica que posseeix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  4.1.6. Descripció dels subsistemes constructius i instal·lacions del centre. 

A continuació faig una anàlisi més detallada dels diferents subsistemes constructius que 
integren l’edifici amb el propòsit de conèixer els seus components, sistemes constructius 
i instal·lacions, la qual cosa permetrà personalitzar i adaptar el pla de manteniment en 
funció de les característiques concretes del recinte. 

  BLOC 1 - COS DE L'EDIFICI 

a) Estructura 

Fonamentació i contenció 

No es tenen dades de la fonamentació de l’edifici, encara que per inspeccions 
oculars es podrien tractar de sabates corregudes de formigó armat in situ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA BÀSICA DESCRIPTIVA DEL CENTRE 

Tipologia d'ús CEIP (Col·legi d'educació infantil i primària) 

Data aproximada de 
la seva construcció 

1.960 

Horari escolar De 9 a 17 hores de Dilluns a Divendres 

Estudis i capacitat 
d'alumnes 

Infantil : 142 alumnes    Primària: 297 alumnes 

Referència cadastral 2118103DF3921G0001PD 

Tipologia d'edificació 
Estructura de formigó armat i parets de fàbrica d'obra vista (envà + 
cambra d'aire + paret de tancament). 

Superfície construïda 
total (dades 
cadastrals) 

3.811 m2 

Superfície construïda 
total (dades 
escripturals) 

5.933,63 m2 

Classificació del sòl Sòl urbà 

Qualificació del sòl 7b - Equipaments comunitaris i dotacions [7] 

Usos energètics Enllumenat, Calefacció i Equipaments (ordinadors, projectors...) 

Quadre.4.1: fitxa bàsica de l'edifici de l'escola CEIP El Viver 
Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.4: zona exterior de l'entrada principal 
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Fotografia 4.5: vista de l'entrada posterior  
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Fotografia 4.6: vista des de l'entrada posterior 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.8: sòcol regularitzant l'entrega de l'edifici amb la fàbrica d'obra vista 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.7: pati principal del col·legi 

Font: elaboració pròpia 
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   Elements verticals 

L'estructura vertical està formada per pilars de formigó armat, vistos en la zona 
porxada de l'edifici, i ocults darrera de la pell els corresponents a façana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura horitzonal 

Els forjats de l'edifici principal són de la tipologia unidireccional, mentre que a la 
zona porxada està resolt amb estructura d'acer i xapa metàlica. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

b) Cobertes 

Les diferents cobertes de l'edifici són planes no transitables (única i exclusivament 
s'utilitza per tasques de manteniment). La majoria del temps resten tancades per 
evitar que els nens puguin accedir a aquesta part i nómes accedeix personal 
especialitzat. Una de les cobertes (Fotografia 4.12) necessita d'una escala per a 
poder accedir-hi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Façanes 

Els tancaments de les façanes de l'edifici més antic són d'obra de fàbrica de maó 
vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Divisions interiors 

Locals secs 

Les divisions interiors de la zona de locals secs estàn resolts amb envans de 
fàbrica, enguixats i pintats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Locals humits 

En els locals humits, les seves divisions tambè estan realitzades amb envans de 
fàbrica de maó. El seu revesitment a la zona dels banys i de la cuina és 
d'enrajolat i amb un estat de conservació acceptable.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.9: pilars interiors de l'edifici 
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Fotografia 4.10: pilars de la zona porxada 
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Fotografia 4.10: forjat unidireccional 
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Fotografia 4.11: estructura metàl·lica de la 
zona porxada 
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Fotografia 4.12: coberta plana amb acabat 
de rasilla i coberta amb acabat metàl·lic 
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Fotografia 4.13: coberta plana no transitable 
amb acabat de rasilla 
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Fotografia 4.14: façana de fàbrica de maó 
vist a l'entrada principal 
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Fotografia 4.15: façana de fàbrica de maó vist 
a la zona de la cuïna (zona ampliada) 
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Fotografia 4.16: menjador escolar 
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Fotografia 4.17: sala de música 
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Fotografia 4.18: vista dels banys 
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Fotografia 4.19: cuïna de l'escola 
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e) Acabats interiors 

Sostres 

Els acabats a l'edifici principal són enguixats i pintats, per tant, no existeixen cels 
rasos en aquesta part. 
A la part ampliada on està ubicada la cuïna, el cel ras està efectuat amb plaques 
d'acer, de mecanització llisa i pintat al forn de color metàl·lic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pavimients interiors 

El paviment de les zones comunes, les aules i els banys són de terratzo, mentre 
que el paviment de la zona de la cuina és paviment de gres i el del gimnàs és de 
PVC (parquet). L’estat deconservació és millorable segons la meva opinió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parets 

Les divisions interiors de l’edifici es resolen amb envans de fàbrica, enguixats i 
pintats, i aplacats de rajola a totes les estances menys a les aules i la zona del 
gimnàs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

f) Fusteria 

Fusteria exterior i proteccions solars 

Les fusteries de l'edifici són d'alumini amb finestres corredisses i persianes de 
plàstic que disposen de caixa que s'enrotllen en ella. 
A la part de la cuina no disposen de caixa de persiana, i els vidres son dobles. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fusteria interior i proteccions 

La fusteria interior és de fusta pintada. En les portes d'entrada a algunes aules, la 
fusteria es combina amb el vidre armat, tal i com queda palès a la fotografia 4.29. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.20: cel ras a la part de la 
cuina 
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Fotografia 4.21: acabat del sostre, enguixat i 
pintat 
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Fotografia 4.23: paviment de terratzo 
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Fotografia 4.22: paviment de gres 
antilliscant a la cuina 
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Fotografia 4.24: enrajolat en els banys 
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Fotografia 4.25: enrajolat en els locals 
secs 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.26: fusteria exterior i persianes 
enrollatbles 
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Fotografia 4.27: finestres a la zona de la cuina 
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Fotografia 4.28: detall de la 
fusteria a les portes interiors 
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Fotografia 4.29: fusteria d'accés 
a les aules 
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g) Desguassos 

L'edifici mes antic poseeix baixants verticals de recollida d'aigües pluvials 
procedents de les cobertes i desemboquen per sota del terreny, com es poden 
observar a la fotografia 4.30, i que són de PVC que baixen per les façanes i 
protegits front a cops a la part baixa del seu recorregut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Defenses 

Reixes i baranes 

Les baranes de les escales interiors són metàl·liques de 90 cm d’alçada. Les 
obertures de les façanes no disposen de baranes al tenir suficient altura com per 
que no calgui incloure-les. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Barreres arquitectòniques 

L’edifici és accessible, degut a que disposa de rampes per salvar els desnivells, 
ascensor i banys adaptats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.30: baixant exterior  
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Fotografia 4.31: part inicial del 
recorregut del baixant d'aigües 

pluvials  
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Fotografia 4.32: reixes de protecció en la zona 
d'escales 
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Fotografia 4.33: baranes de protecció 
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Fotografia 4.34: ascensor del 
centre educatiu 
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  BLOC 2A - INSTAL·LACIONS NORMATIVES 

a) Instal·lacions de calefacció i climatització 

Calefacció 

La producció de l’aigua calenta sanitaria es realitza gràcies a quatre calderes 
centralitzades de gas natural amb sistema de control centralitzat i regulació 
manual. La distribució i emissió de calor és amb radiadors de ferro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Instal·lacions de combustible 

El combustible per alimentar la instal·lació de calefacció és el gas natural, que 
nodreix de la xarxa municipal d'abastament general del municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Instal·lació eléctrica i d'enllumenat interior 

Instal·lació eléctrica 

La instal·lació elèctrica  de l'escola està formada per un armari d’escomesa amb 
els fusibles i comptadors, una línia repartidora, una caixa general de protecció, 
derivacions individuals, subquadres de comandament i distribució i línies 
distribuïdores als aparells terminals corresponents. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllumenat interior 

El centre disposa de fluorescens protegits com a font d'iluminació artificial. 
Disposa de l’enllumenat d’emergència segons marca la normativa vigent en 
relació a evacuació i emergència. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Instal·lació de transports (elevadors) 

L'escola disposa d'ascensor, construit posteriorment a l'edifici principal, per 
comunicar les diferents plantes de l'edifici (Fotografia 4.42) 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.35: radiadors de ferro antics 
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Fotografia 4.37: reductor de pressió  
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Fotografia 4.38: comptador de gas   
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Fotografia 4.36: sala de 
calderes 
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Fotografia 4.39: caixa general 
de protecció   
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Fotografia 4.40: quadre general de protecció i 
dstribució   
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Fotografia 4.41: fluorescent protegit   
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Fotografia 4.42: vista exterior 
de l'ascensor   
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Fotografia 4.36: sala on 
s'ubiquen les quatre calderes 
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e) Instal·lació de protecció contra incendis 

Instal·lació de detecció 

No hi ha sistemes de detecció automàtica en la campana de la cuina (veure 
apartat d’extinció fixa). 

L’edifici té un sistema d’alarma manual mitjançant polsadors i la corresponent 
sirena acústica, per donar avís en cas d’incendi i procedir a l’evacuació segons el 
pla previst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Instal·lació d'extinció manual 

L'escola poseeix boques d'incendi equipades (BIE), colocades segons la 
legislació vigent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Instal·lació d'extinció fixa 

La campana de la cuina no disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica per 
mitjà de gas haló o altres gasos. En cas que la potència instal·lada sigui major de 
30 kW seria necessari fer aquesta instal·lació, o bé sectoritzar la cuina amb un 
vestíbul previ (un local és de risc mig amb potències entre 30-50 kW; a partir 
d’aquesta potència el local és de risc alt). 
 
 
 

Instal·lació d'extinció mòbil 

L'edifici té instal·lats extintors de pols, degudament senyalitzats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elements complementaris contra incendis 

El centre té portes cortafoc, indicant la sortida d'emergència amb cartells 
fluorescent en cas d'insuficiència lumínica. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fotografia 4.43: polsador d'alarma i 
alarma acústica en cas d'incendi   
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Fotografia 4.44: hidrant interior    
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Fotografia 4.45: extintor de 
pols ABC 
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Fotografia 4.46: sortida 
d'emergència 
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  BLOC 2B - INSTAL·LACIONS NO NORMATIVES 

a) Instal·lacions d'evacuació, extracció i ventilació (llevat de desguassos) 

Extracció de fums i gasos. Ventilació 

La cuina té campana extractora amb conducte circular de xapa per a l’extracció 
forçada dels fums de la campana. 

La sala de calderes poseeix sortida de fums amb tubs de fibrociment que 
desemboquen en vertical 

Els banys ventilen de forma natural amb finestres i la cuina ventila amb la 
campana extractora i finestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuració i abocament d'aigües 

El centre no disposa d'instal·lació de depuració i abocament d'aigües. 
 

b) Instal·lació de cuina 

La cuina del centre està equipada (Fotografia 4.52) amb campana extractora 
situada a prop de la zona dels fogons, amb una cambra frigorífica per mantenir els 
aliments conservats i amb tots els aparells de necessaris per poder manipular els 
aliments (fregidora, marmita, etc,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Instal·lació de fontaneria 

El centre té subministrament d’aigua potable per mitjà de la xarxa general del 
municipi. Disposa de xarxa d’aigua freda i d’aigua calenta, la qual s’obté per mitjà 
de les calderes mixtes, que també dóna servei als radiadors en tot el seu 
recorregut. 

Com a tret més significatiu cal destacar que l'edifici no incorpora plaques solars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.47: ventilació de la campana de la 
cuina 
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Fotografia 4.48: ventilació de la 
sala de calderes 
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Fotografia 4.50: ventilació natural als banys 
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Fotografia 4.51: ventilació natural a la cuina 
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Fotografia 4.52: equipament de la cuina 
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Fotografia 4.53: caldera mixta a la zona de 
la cuina 
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d) Instal·lació d’antena, àudio-vídeo, megafonia i xarxa d’ordinadors 

El CEIP està equipat amb instal·lació de TV, amb una alarma d’intrusió i xarxa 
interna de dades per als ordinadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
e) Instal·lació de parallamps 

L'escola té la té instal·lada a la coberta més superior, on el seu objectiu és 
conduir la descàrrega dels llamps cap a terra, de tal forma que no provoqui danys 
a les persones o construccions adjacents. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  BLOC 3 - ESPAIS EXTERIORS 

a) Tancaments i paviments 

Condicionament del terreny amb elements constructius 

El recinte del centre està delimitat per murs de bloc de formigó que fan de tanca.  

Sobre els murs es disposen de tanques formades per barrots metàl·lics 
antiescalada galvanitzats i xarxes de cordat, que en alguns casos estan oxidades. 

En la zona de l’accés principal, la xarxa és metàl·lica galvanitzada, que es suporta 
sobre el muret de formigó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicionament del terreny sense elements constructius 

A l'edifici existeixen els taluds a la oest (que limita amb el camp de futbol de 
gespa artificial adjacent). Estan resolts amb murets de bloc de formigó i 
posteriorment arrebossats, tal i com mostro a la imatge 4.56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tancaments fixos i proteccions 

Tancaments exteriors amb bastiment i brèndoles d’acer galvanitzat. Reixats de 
corda en tot el perímetre de l’edifici i reixes metàl·liques tipus “malla de galliner” 
en el perímetre de la pista esportiva per separar la finca de la vía de ferrocarril 
que passar molt a prop de la finca. Aquestes reixes presenten oxidacions. 

Les baranes que separen la zona de la gespa (fotografía 4.57), es pot observar 
algun dels barrots forçats. 

Fotografia 4.54: xarxa de dades a la sala 
d'audiovisuals 
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Fotografia 4.55: instal·lació de TV 
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Fotografia 4.56: vista general del 
parallamps 
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Fotografia 4.57: mur perimetral de formigó amb 
reixa metàl.lica a la zona de l'accés principal 
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Fotografia 4.58: mur de bloc de formigó a la zona del talud 
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Tancaments practicables 

L’entrada al recinte de l’edifici es produeix per dues portes metàl·liques pintades, 
una per a vehicles i una altra per a persones, les quals presenten oxidacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paviments exteriors i accessoris de paviments 

La zona propera de la pista esportiva esta acabada majoritàriament amb sauló, 
mentre que la part de l'aparcament de vehicles el paviment es  La zona de l’accés 
i que voreja el perímetre de l'edifici disposa d'una vorera d'1 metre d'amplada, 
realitzada amb terratzo per a exteriors, delimitat per vorades de peces de formigó. 

Fotografia 4.59: baranes metàliques 
amb barrots forçats 
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Fotografia 4.60: reixats d'acer galvanitzat a la 
part sud de la finca 
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Fotografia 4.61: vista del reixat tipus malla de galliner a 
la zona est de la finca 
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Fotografia 4.62: porta d'accés peatonal 
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Fotografia 4.63: porta d'accés per a turismes 
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Fotografia 4.64: paviment de la pista 
esportiva i voltants 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.65: zona d'aparcament de vehicles 
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Fotografia 4.66: paviment de 
terratzo per a exteriors 
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b) Pistes i mobiliari exterior 

Pistes esportives de futbol i bàsquet sobre paviment de rajoles hidràuliques, 
juntament amb tots els seus complements (porteria, cistella, etc.) i elements de 
protecció (reixes per les pilotes, etc.) 

El mobiliari exterior el composen els bancs metàl·lics i les fonts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Instal·lacions exteriors 

Hi ha enllumenat exterior, fonts d’aigua i xarxa de sanejament. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Enjardinament 

Trobem diversos grups d’arbres i zones de vegetació en la zona de lleure i 
esbarjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Desguassos exteriors 

Desguassos i canals 

Les aigües de les zones d’exterior majoritàriament filtren en el terreny. Les 
poques reixes que hi ha es troben saturades de terres. Manquen embornals 
suficients de recollida d’aigua i manteniment de neteja en els existents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Barreres arquitectòniques 

El centre disposa de rampes que dónen acces a l'edifici i als accessos posteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografia 4.67: vista del mobiliari exterior. A l'esquerra, imatge d'un 
banc metàl·lic i a dreta una font. 
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Fotografia 4.68: instal·lacions esportives exteriors. 
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Fotografia 4.69: enllumenat exterior 
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Fotografia 4.68: vegetació exterior del centre docent. 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.69: embornal saturat de sauló. 
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Fotografia 4.70: reixa de desguàs 
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Fotografia 4.71: rampa d'accés a 
la porta principal. 
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Fotografia 4.72: rampa d'accés a la part 
lateral de l'edifici. 

Font: elaboració pròpia 
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  4.1.7. Comportament front el manteniment. Els principals problemes observats. 

A continuació faig un breu resum, no exhaustiu ni detallat, de les principals anomalies 
constructives i de les instal·lacions observades, sigui el seu origen per una manca de 
manteniment preventiu o per un mal comportament dels diferents elements que integren 
l’edifici. 

De forma general, els materials del centre són adequats per l’ús previst. tot i això, he 
observat la problemàtica següent, atès a l'informe d'estat actual emès per el tècnic 
municipal en el que jo com a alumne he col·laborat en la seva inspecció ocular. 

  Relacionats amb l’aigua, les humitats, les condensacions i les oxidacions. 

- Sala audiovisual. Registre de dues goteres . S’ha efectuat la revisió de la superfície 
de la coberta, s’observa que la protecció de la pintura impermeabilitzant està 
foradada en alguns punts. Resta pendent reparar la impermeabilització de coberta. 

- Coberta. Recobriment de fong i molsa superficial en paviments i coronació d’ampits. 
Cal actuació mitjançant aplicació d’aigua a pressió. 

- Bany. P1. S’observa una taca d’humitat (entre sala audiovisual 7 i informàtica 7. Cal 
sanejat i pintar. 

- Banys. P1. Situats entre aules 15 i 16. Tapajuntes trencat. Poms de portes trencats. 
Manca neteja de vidres . 

- L’estructura de remat dels perfils metàl·lics de la zona exterior de l’ ascensor 
presenta índex d’òxid . 

- Irregularitats de superfície del terra/sauló que provoquen bassals d’aigua després de 
pluges, en pati infantil i costat pistes esportives. Cal aconseguir la planor. 

- Resta pendent realitzar els plànols de l’estat actual del col·legi, incloent l’ascensor i 
la cuina ( plantes, façanes, tanques perimetral, pati i pistes). 

  Relacionats amb fisures, tant verticals com horitzontals. 

- Bany de PB. Al costat de la cuina. S’observa una taca d’antiga humitat i fissura 
transversal. Cal sanejar i pintar. 

- Façana. Els paraments verticals de formigó prefabricat de l’ascensor, presenten 
fissures en la seva alçada. Cal reparar per evitar el seu deteriorament. 

- Façana. Obra vista. Peces superficialment disgregades. Desconxats en les zones de 
pintura i revoco d’acabat. Esquerdes de directrius verticals en brancals i cantonades, 
longitudinals en llindes. Cal estudiar els elements afectats i reparar. 

  Relacionades amb la vida útil dels elements. 

- Les cobertes de xapa de PVC tenen la seva vida útil esgotada. S’observen petits 
forats en varis punts de la seva superfície, el seu grau de manteniment es millorable, 
ja que presenta restes de matèria orgànica acumulada en les greques que 
conformen la xapa. 

- Cisternes de WC de càrrega completa i aixetes antigues. Es recomana estudi de la 
despesa d’aigua i actuar en conseqüència, substituint per altres peces ecoeficients. 

  Relacionades amb la manca de manteniment. 

- La sala de l’Ampa presenta una deixadesa generalitzada, pendent de neteja i 
pintura. 

- Repàs de cops de portes d’aules (Planta 1). 

- Banys. P2. S’observa que les finestres d’alumini dels banys estan escairades (no 
tanquen bé).  

  Relacionades amb la presència de fongs i herbes.   

- Eliminació de la crescuda d’herbes i grafitis en baixos de façana i tanca perimetral. 

 
   

  4.1.8. Històric d'actuacions de millora i manteniment del centre. 

En aquest apartat faig el llistat de  l'històric de reformes conegudes realitzades al col·legi 
en materia de millores i manteniment, del qual es disposa de la documentació en format 
paper i que posteriorment vaig escanejar per al centre docent.  

- 1987  Obres de rehabilitació del parvulari. 
- 1988  Pla d'emergència del parvulari.  
- 1991  Instal·lació de cal·lefacció en el parvulari. 
- 1991  Proyecto de adecuación y reforma de la instalación eléctrica del     

   local sito en Montcada i Reixach (Barcelona). 
- 1995  Croquis de  situació d'arbres i possibles jardineres en el pati de la 

   escola bressol (suport paper). 
- 2007   Projecte executiu - Ampliació de cuina, reforma de lavabos i nova 

   sortida d'emergència (suport digital). 
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 4.2. CEIP EL TURÓ 

  4.2.1. Documentació prèvia. 

  Documentació gràfica. 

He pogut obtenir els plànols originals de planta del centre CEIP El Turò, només en 
format paper, encara que desactualitzats i que no corresponen a la realitat, dels quals he 
realitzat els plànols "as built" del col·legi en format .dwg (programari CAD), que es poden 
consultar a l'annex B del present treball. En el citat annex podrem observar la evolució 
de l'aixecament de dades des de que s'obtenen els plànols originals fins que s'arriben a 
confeccionar que he realitzat, en una base comuna de dibuix per a les consultes del 
Departament de Manteniment i Serveis de la localitat de Montcada i Reixac. 

 Relació de la documentació tècnica arxivada per la direcció del centre, la senyora 
 Imma Espinosa: 

- Carpeta del projecte d’adequació d’espai sota escala. Març 1996. 
- Plantes de distribució acotades, PB – Pl1 – Pl2. Els plànols difereixen de 

la realitat. 
- Carpeta dels plànols de calefacció original. 
- Carpeta de projecte bàsic i d’execució . Reforma de vestuaris. 
- Pla d’emergència. 
- Carpeta de riscos laborals. 
- Carpeta de riscos laborals, Normativa i instruccions 2014-2015. 
- Riscos laborals. Pla d’emergència del centre. Resultat de simulacres. 

  4.2.2. Situació geogràfica, cadastral i règim urbanísitc. 

El solar es troba al barri de Montcada Centre, barri cèntric de Montcada i Reixac. És 
l'única escola d'educació infantil i primària en aquest barri de categoría pública. Respecte 
a la seva situació urbanísitca, la titularitat actual és de l'Ajuntament de Montcada i Reixac 
des de la seva construcció, segons fonts de la Secretaria General de l'Ajuntament de 
Montcada i Reixac, la qual m'ha facilitat una còpia simple de l'escriptura de propietat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

  4.2.3. Dades bàsiques de l'edifici. 

En la següent  taula (Quadre 4.2), he resumit  la informació bàsica relativa del CEIP El 
Turó en forma de taula resum, on trobem les dades inicials de l'edifici. La fitxa bàsica 
descriu les dades essencials d'inici per a adonar-se de quin tipus edifici estem analitzant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA BÀSICA DESCRIPTIVA DEL CENTRE 

Tipologia d'ús CEIP (Col·legi d'educació infantil i primària) 

Data aproximada de la seva 
construcció 

1.970 

Horari escolar De 9 a 17 hores de Dilluns a Divendres 

Estudis i capacitat d'alumnes Infantil : 75 alumnes    Primària: 150 alumnes 

Referència cadastral 2228104DF3922G0001MU 

Tipologia d'edificació 
Estructura de formigó armat i parets de fàbrica d'obra vista 
(envà + cambra d'aire + paret de tancament). 

Superfície construïda total 
(dades cadastrals) 

1.610 m2 

Superfície construïda total 
(dades escripturals) 

1.678,50 m2 

Classificació del sòl Sòl urbà 

Qualificació del sòl 7b - Equipaments comunitaris i dotacions [2] 

Usos energètics 
Enllumenat, Calefacció i Equipaments (ordinadors, 
projectors...) 

Fig.4.5: Qualificació del sòl de l'escola CEIP El Turó 
Font: geoportal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

Juliol 2015 

 

Fig.4.4: emplaçament geogràfic de l'edifici de l'escola CEIP El Turó 
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i adaptació pròpia 

 

Fig.4.6: situació cadastral de l'escola El Turó 
Font: Sede electrónica del catastro. Abril 2016 

 

Quadre.4.2: fitxa bàsica de l'edifici de l'escola CEIP El Turó 
Font: elaboració pròpia 

 

 

../../COL�LEGIS/CEIP%20EL%20TUR�/CATASTRE/2228104DF3922G0001MU.pdf
../../COL�LEGIS/CEIP%20EL%20TUR�/CATASTRE/2228104DF3922G0001MU.pdf
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
http://www.icc.cat/vissir3/
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA
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4.2.4. Organització funcional del centre  

L'escola s'organitza en un únic edifici amb dos accessos. El primer d'ells es realitza pel 
carrer Montiu, lloc on està ubicat l'accés principal que condueix a la pista esportiva i a 
dues de les aules de la planta baixa. L'altre punt d'accés a l'edifici es troba al carrer 
Elionor, paralel a la xarxa ferroviària de Vic i Manresa. 

Describint les activitats que es desenvolupen a cada planta del centre, podem trobar a la 
planta baixa dos aules de parvulari, el menjador, la cuina on s'elaboren els dinars per als 
nens que es queden a dinar, el magatzem on es custodia el material esportiu, i els 
vestidors de nois i noies. 

A la primera planta, es troben les aules de primària del centre, la sala de professors, la 
biblioteca on el conserge controla l'accés posterior de l'edifici i guarda les claus de totes 
les estances. A la mateixa planta tambè està ubicada la sala de direcció, la sala de 
gimnàs i finalment com a locals humits comento que es troben el lavabo de nois i de 
noies, amb accés desde el passadís principal. 

En la planta segona, accedint per l'escala principal del centre docent, trobem un altre cop 
un lavabo de nois i un altre de noies. Tambè trobem altres aules destinades a les classes 
d'educació primària. 

4.2.5. Fotografies generals 

Les següents imatges ilustren la pell i voltants de l'edifici, fent-nos una idea de quin és 
l'entorn constructiu que hem d'evaluar en relació a l'ùs i manteniment al que està sotmès. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  4.2.6. Descripció dels subsistemes constructius i instal·lacions del centre. 

En aquesta subdivisió faig una anàlisi més aprofundida dels diferents subsistemes 
constructius que integren l’edifici, amb el que les diferents visites per a realitzar tasques 
de presa de dades he realitzar, amb el propòsit de conèixer els seus components, 
sistemes constructius i instal·lacions, la qual cosa permetrà personalitzar i adaptar el pla 
de manteniment en funció de les característiques concretes del recinte, elaborant així un 
llibre de l'edifici, que es un dels propòsits d'aquest treball fi de grau. 

  BLOC 1 - COS DE L'EDIFICI 

a) Estructura 

Fonamentació i contenció 

No es tenen dades de la fonamentació de l’edifici, encara que podria ser de 
sabates aïllades i corregudes de formigó armat in situ, segons la meva conclusió. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Estructura vertical 

L'estructura vertical de l'escola està resolta per pilars de formigó armat, visibles en 
totes les zones de l'edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estructura horitzontal 

Els forjats de tot l'edifici són de la tipologia unidireccional, de formigó armat amb 
revoltó ceràmic i capa de compresió. 
 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.73: vista general de l'edifici des 
del carrer Montiu 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.74: vista general de l'edifici des 
del carrer Elionor 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.75: imatge de la zona d'accés 
principal de la finca  

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.76: pista esportiva del col·legi 
Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.77: sòcol regularitzant l'entrega de l'edifici amb la 
fàbrica d'obra vista 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.78: pilars en la zona 
porxada de formigó armat 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.79: pilars interiors de l'edifici 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.80: imatge del forjat a 
la zona del gimnàs 

Font: elaboració pròpia 
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b) Cobertes 

Les diverses cobertes de l'edifici són planes transitables (utilitzades per a l'esbarjo 
de la canalla). La tipologia de cobertes, majoritàriament en aquest edifici, són 
invertides amb acabat de rasilla ceràmica. 

Per una alatra part, el badalot que corona la caixa d'escala posseeix a la part 
superior una coberta plana no transitable, on unicament es pot accedir amb una 
escala superposada i solsament per a tasques de manteniment, mantenint les 
precaucions en quant a seguretat i salut en el treball. 

La sala on s'subica les calderes (gas i aigua calenta sanitaria), disposa d'una 
coberta de xapa metàl·lica a una aigua en sentit cap a dins de l'edifici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Façanes 

Els les parets de tancament del centre estan realitzades amb obra de fàbrica de 
maó vist, en tot el seu perímetre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Divisions interiors 

Locals secs 

Les divisions interiors de les estances seques (vestíbuls, aules o laboratori per 
exemple) estàn realitzades amb envans de fàbrica, enguixats i pintats o aplacats 
en altres casos com per exemple a la zones de pas (fotografia 4.86) o la sala de 
gimnàs (Fotografia 4.87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Locals humits 

A les estances humides, les separacions tambè estan realitzades amb envans de 
fàbrica de maó. El seu revesitment a la zona dels banys i de la cuina és 
d'enrajolat i amb un estat de conservació acceptable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.81: coberta situada a la planta 
segona de l'edifici 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.82: vista de la coberta plana a 
la planta superior 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.83: zona del badalot de l'escala 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.84: vista de la façana 
posterior i lateral de l'edifici 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.85: ubicació de la façana 
principal 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.86: zona del passadís de la 
segona planta amb parets alicatades 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.87: sala de gimnàs, amb 
parets alicatades, enguixades i 

pintades  

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.88: lavabo situat a la 
planta baixa 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.89: cuina de l'escola 

Font: elaboració pròpia 
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e) Acabats interiors 

Sostres 

Els acabats en els sostres de l'edifici són enguixats i pintats, per tant, no 
existeixen cels rasos. Els acabats d'aquesta part que descric són tots del mateix 
tipus a totes les estances (Fotografies 4.90 i 4.91) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pavimients interiors 

El paviment de les zones comunes, les aules i els banys són de terratzo, mentre 
que el paviment de la zona de la cuina s és paviment de gres i el del gimnàs és de 
PVC (parquet). L’estat deconservació és millorable segons la meva opinió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Parets 

Les divisions interiors de l’edifici es resolen amb envans de fàbrica, enguixats i 
pintats, i aplacats de rajola a totes les estances menys a les aules i la zona del 
gimnàs. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

f) Fusteria 

Fusteria exterior i proteccions solars 

Les fusteries de l'edifici estan són d'alumini amb finestres corredisses en una part 
de les façanes i a les altres són abatibles en sentit interior. persianes de plàstic 
que disposen de caixa que s'enrotllen en ella. 
A la part de la cuina les finestres no disposen de caixa de persiana, i els vidres 
son dobles. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.90: enguixat i pintat a les 
estances seques 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.91: enguixat i pintat a les 
estances humides 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.96: detall de la 
fusteria a les portes d'accés als 

lavabos 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.97: fusteria a la zona del badalot de 
l'escala principal del col·legi  

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.93: paviment de terratzo 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.92: paviment de terrazo i de 
gres antilliscant a la zona dels urinaris 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.98: fusteria exterior i persianes 
enrollatbles 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.99: finestres a la zona de la cuina 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.94: envants a 
la zona de la cuina 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.95: divisions 
interiors al passadís 

Font: elaboració pròpia 
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f) Fusteria 

Fusteria exterior i proteccions solars 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fusteria interior i proteccions 

La fusteria interior de l'edifici és de fusta pintada, en un estat de conservació 
acceptable. No existeixen a les bisagres de les obertures picadits, que són uns 
elements colocats en les zones de pivotació de finestres i portes per evitar 
enganxar-se els dits. 

g) Desguassos 

L'edifici disposa de baixants verticals de recollida d'aigües pluvials procedents de 
les cobertes i desemboquen per sota del terreny, com podem veure a la fotografia 
4.102, i que són de PVC que baixen per les façanes que donen al sorrer, però no 
protegits front a cops a la part baixa del seu recorregut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Defenses 

Reixes i baranes 

Les baranes de les escales interiors són metàl·liques de 90 cm d’alçada. Les 
obertures de les façanes no disposen de baranes al tenir suficient altura com per 
que no calgui incloure-les. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Barreres arquitectòniques 

L’edifici és accessible pel carrer Montiu, degut a que disposa de rampes per 
salvar els desnivells, però no té d'ascensor per comunicar les diferents plantes de 
l'edificació educativa, i unicament es realitza mitjançant les dues escales. 

Existeix una altra rampa (Fotografia 4.105), a l'interior de l'edifici, fora de 
normativa i amb una pendent pronunciada amb risc de caiguda dels nens, encara 
que hi hagi una barana instal·lada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.100: fusteria exterior de fusta 
abatibles  

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.101: finestres corredisses a la 
zona de la cuina 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.102: vista del baixant 
vertical d'aigües pluvials 
provinent de la coberta  

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.103: murets de protecció 
anticaiguda 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.104: passamà tubular metàl.lic 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.105: rampa de 
l'escala secundària forma de 

normativa 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.106: accés posterior 
assenyalant el doble graó 

Font: elaboració pròpia 



32                                                                                                                                                                         ESTUDI SOBRE EL PLA D'ÚS I MANTENIMENT DELS COL·LEGIS PÚBLICS DE MONTCADA I REIXAC 

4. DESCRIPCIÓ DELS EDIFICIS 

  BLOC 2A - INSTAL·LACIONS NORMATIVES 

a) Instal·lacions de calefacció i climatització 

Calefacció 

La producció de l’aigua calenta sanitaria es realitza gràcies a dues calderes 
centralitzades de gas natural amb sistema de control centralitzat i regulació 
manual. La distribució i emissió de calor és amb radiadors de ferro (Fotografia 
4.107). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Instal·lacions de combustible 

El combustible per alimentar la instal·lació de calefacció és el gas natural, que 
nodreix de la xarxa municipal d'abastament general del municipi. L'armari on 
s'allotja el comptador de gas es accessible per l'exeterior del carrer Montiu, com 
es pot veure a la fotografia 4.109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Instal·lació eléctrica i d'enllumenat interior 

Instal·lació eléctrica 

La instal·lació elèctrica  de l'escola està formada per un armari d’escomesa amb 
els fusibles i comptadors, una línia repartidora, una caixa general de protecció, 
derivacions individuals, subquadres de comandament i distribució i línies 
distribuïdores als aparells terminals corresponents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllumenat interior 

El centre disposa de fluorescens protegits com a font d'iluminació artificial. 
Disposa de l’enllumenat d’emergència segons marca la normativa vigent en 
relació a evacuació i emergència d'ocupants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Instal·lació de transports (elevadors) 

L'escola no disposa d'instal·lacions amb elevadors, ja que no disposa d'ascensor 
per comunicar les plantes existents a l'edifici. Seria convenient un estudi per 
poder incorporar un per salvar les barreres arquitectòniques existents. 

 

 

Fotografia 4.107: radiadors de ferro colat pintats 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.109: armari on s'allotja el 
comptador de gas  

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.108: sala de calderes 
situada a la coberta superior 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.110: armari amb 
portes metàl·liques  
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Fotografia 4.111: quadre general de protecció 
i distribució elèctrica 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.112: fluorescent protegit a 
l'interior de les estances   

Font: elaboració pròpia 
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e) Instal·lació de protecció contra incendis 

Instal·lació de detecció 

No hi ha sistemes de detecció automàtica en la campana de la cuina (veure 
apartat d’extinció fixa). 

El centre educatiu té un sistema d’alarma manual mitjançant polsadors i la 
corresponent sirena acústica, per donar avís en cas d’incendi i procedir a 
l’evacuació segons el pla previst. En la imatge següent (4.113), es pot veure que 
tambè disposa de senyalització luminosa en cas d'il·luminació insuficient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Instal·lació d'extinció manual 

L'escola poseeix boques d'incendi equipades (BIE), colocades molt a prop de 
l'inici dels trams de l'escala principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Instal·lació d'extinció fixa 

La campana de la cuina no disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica per 
mitjà de gas haló o altres gasos. En cas que la potència instal·lada sigui major de 
30 kW seria necessari fer aquesta instal·lació, o bé sectoritzar la cuina amb un 
vestíbul previ (un local és de risc mig amb potències entre 30-50 kW; a partir 
d’aquesta potència el local és de risc alt). 
 
 

 
Instal·lació d'extinció mòbil 

L'edifici té instal·lats extintors d'anhidric carbònic, on cada un d'ells porta al seu 
exterior les dates de revisió segons el programa de manteniment normatiu 
d'aquestes, definit a l'annex C del present treball, realitzat amb el programari DIC 
PLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elements complementaris contra incendis 

El col·legi no disposa de portes tallafoc en cas d'incendis, apartar que s'hauria de 
revisar posteriorment en el plà d'emergència. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.113: polsador d'alarma i 
alarma acústica en cas d'incendi   

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.114: hidrant interior    

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.115: extintor de 
pols ABC 

Font: elaboració pròpia 
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  BLOC 2B - INSTAL·LACIONS NO NORMATIVES 

a) Instal·lacions d'evacuació, extracció i ventilació (llevat de desguassos) 

Extracció de fums i gasos. Ventilació 

La cuina té campana extractora amb conducte circular de xapa per a l’extracció 
forçada dels fums de la campana. 

La sala de calderes poseeix sortida de fums amb tubs de fibrociment que 
desemboquen en vertical 

Els banys ventilen de forma natural amb finestres i la cuina ventila amb la 
campana extractora i finestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuració i abocament d'aigües 

El centre no disposa d'instal·lació de depuració i abocament d'aigües. 
 

b) Instal·lació de cuina 

La cuina del centre està equipada (Fotografia 4.119) amb campana extractora a 
sobre dels fogons, amb cambres frigorífiques industrials per mantenir els aliments 
conservats i amb tots els aparells de necessaris per poder manipular els aliments 
(fregidora, marmita, etc,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Instal·lació de fontaneria 

El centre té subministrament d’aigua potable per mitjà de la xarxa general del 
municipi. Disposa de xarxa d’aigua freda i d’aigua calenta, la qual s’obté per mitjà 
de les calderes mixtes, que també dóna servei als radiadors en tot el seu 
recorregut. 

Com a tret més significatiu en referència a aquest apartat de les intal·lacions, cal 
destacar que l'edifici no incorpora plaques solars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.116: tubs de ventilació de la 
campana de la cuina 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.118: campana extractora a la cuina 
del col·legi 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.120: situació de l'escomesa de la 
instal·lació de fontaneria de l'edifici 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.119: equipament de la cuina 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.121: caldera mixta a la sala 
de calderes 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.117: tubs de la sala 
de calderes 

Font: elaboració pròpia 



ESTUDI SOBRE EL PLA D'ÚS I MANTENIMENT DELS COL·LEGIS PÚBLICS DE MONTCADA I REIXAC                                                                                                                                                                         35 

4. DESCRIPCIÓ DELS EDIFICIS 

d) Instal·lació d’antena, àudio-vídeo, megafonia i xarxa d’ordinadors 

El CEIP està equipat amb instal·lació de TV encara que no està operativa, amb 
una alarma d’intrusió i xarxa interna de dades per als ordinadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Instal·lació de parallamps 

L'escola té la té instal·lada a la coberta més superior, on el seu objectiu és 
conduir la descàrrega dels llamps cap a terra, de tal forma que no provoqui danys 
a les persones o a edificacions properes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BLOC 3 - ESPAIS EXTERIORS 

a) Tancaments i paviments 

Condicionament del terreny amb elements constructius 

El recinte del centre està delimitat per murs i una paret mitgera que fan de tanca.  

Sobre els murs es disposen de tanques formades per barrots metàl·lics 
antiescalada galvanitzats i xarxes de cordat, que en alguns casos estan oxidades. 

En la zona de l’accés principal, la xarxa és metàl·lica galvanitzada, que es suporta 
sobre el muret d'obra de fàbrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tancaments fixos i proteccions 

Tancaments exteriors amb bastiment i brèndoles d’acer galvanitzat. Reixats de 
cordat en tot el perímetre de l’edifici i reixes metàl·liques tipus “malla de galliner” 
en el perímetre de la pista esportiva per separar la finca de la vía de ferrocarril 
que passar molt a prop de la finca. Aquestes reixes presenten oxidacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.122: vista general d'alarma anti 
incendis i robatoris conectada amb policia 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.123: vista general del 
parallamps a la coberta superior 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.124: mur perimetral d'obra de fàbrica 
amb reixa metàl.lica a la zona de l'accés 

principal pel carrer Montiu 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.126: mur de bloc de formigó amb malla de galliner 
a la part superior vist des del carrer Elionor 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.127: reixats d'acer galvanitzat a la 
part de la pista esportiva 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.125: mur de bloc de formigó al 
sorrer de l'escola 

Font: elaboració pròpia 
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Tancaments practicables 

   El centre té una gran porta corredissa metàl·lica a l’exterior, per tancar el centre 
   fora de l’horari escolar, on s'observa a la fotografia 4.128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paviments exteriors i accessoris de paviments 

A la zona porxada que conecta la pista esportiva amb l'entrada al sorrer i a l'edifici 
(Fotografia 4.130), està realitzada amb panot de pedra 

La zona del sorrer (Fotografia 4.131), és de sauló per a l'esbarjo dels nens, 
separat d'una tanca de fusta amb el paviment de panot. 

La zona d'entrada a la pista esportiva, que fa ben poc es va intervenir, està 
realitzada amb pintura antilliscant per a evitar relliscades. 

La pista esportiva està executada amb paviment de formigó remolinat i després 
pintat (4.133) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pistes i mobiliari exterior 

Pistes esportives de futbol i bàsquet sobre paviment de rajoles hidràuliques, 
juntament amb tots els seus complements (porteria, cistella, etc.) i elements de 
protecció (reixes per les pilotes, etc.) 

El mobiliari exterior el composen la tanca de fusta, les papereres metàl:liques  i la 
font d'aigüa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Instal·lacions exteriors 

El col·legi disposa d'enllumenat exterior, una font d’aigua i xarxa de sanejament, 
encara que falta per determinar amb una càmara el seu recorregut per dins de 
l'edifici i incorporar-ho als plànols d'estat actual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.130: paviment de panot 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.132: paviment de l'accés 
principal a l'escola 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.128: porta practicable metàl·lica al 
carrer Montiu 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.129: porta 
abatible convencional amb 

accés pel carrer Elionor 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.131: sorrer de sauló 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.133: vista de la pista esportiva 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.134: vista del mobiliari exterior. A l'esquerra, imatge d'un 
paperera metàl·lica i a dreta una font a l'inici de l'accés principal 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.135: instal·lacions esportives exteriors. 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.136: enllumenat exterior del recinte 

Font: elaboració pròpia 
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d) Enjardinament 

Trobem diversos grups de jardineres a la planta baixa i zones de vegetació en la 
zona de lleure. A més hi ha una zona dedicada a horts destinat a la docència 
(fotografia 4.137). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2.7. Comportament front el manteniment. Els principals problemes observats. 

  Relacionats amb l’aigua, les humitats, les condensacions i les oxidacions. 

- Manca de planor en la pista esportiva. Després de pluges, apareixen zones de 
bassals que impedeixen la seva utilització. Cal reparar, previ estudi i anàlisis de la 
causa que provoca la patologia existent. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Relacionats amb fisures, tant verticals com horitzontals. 

- Fissures horitzontals en pilars de formigó, seguint la posició dels estreps. 
Probablement existents des de l’ inici d’execució de l’edifici (assentament plàstic 
de la massa de formigó durant la seva col·locació). 

- Les façanes presenten, esquerdes, peces despreses, bufats, peces trencades, 
aixafaments de recolzaments i taques. Cal actuació, per assegurar l’estabilitat de 
les peces, evitant despreniments inesperats al buit. 

- Porta d’entrada al vestíbul del parvulari amb fissura per la part superior. 

  Relacionades amb la vida útil dels elements. 

- Cisternes de WC antigues amb la vida útil esgotada, s’espatllen molts sovint i 
s'haurien de substiutir (manteniment corrector). 

  Relacionades amb la manca de manteniment. 

- En les aixetes es col·loquen volanderes de plàstic de retenció per a disminuir el 
recorregut del polsador i en conseqüència la despesa d’aigua, que es una solució 
provisional a la espera d'estudi per a poder cambiarles per unes altres més 
eficients. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aula 3er curs de Pl 2. Manovella espatllada. 

- Coberta lleugera d’entrada. Pendent de neteja superficial. Es troba grafiada la 
disconformitat als plànols d'estat actual de l'annex B del present treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Manca de manteniment en la coberta plana transitable. S’utilitza pel gaudi de 
l’esbarjo. 

 

Fotografia 4.139: hort de l'escola 

Font: elaboració pròpia 

Fotografia 4.137: jardinera 
rectangular amb vegetació 
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Fotografia 4.138: jardinera al costat 
de la pista esportiva 
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Fotografia 4.142: coberta de pvc amb manca 
de neteja 
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Fotografia 4.140: manca de planor a la pista esportiva 
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Fotografia 4.141: detall de volandera 
col·locada en aixeta per estalviar aigüa 

Font: elaboració pròpia 
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  Relacionades amb la presència de fongs i herbes. 

- Recobriment de fong i molsa superficial en els junts dels paviments i en la peces 
de coronació d’ampits a la coberta plana (Fotografia 4.143) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2.8. Històric d'actuacions de millora i manteniment del centre. 

En aquest apartat faig el llistat de l'històric de reformes conegudes realitzades al col·legi 
CEIP El Turó en materia de millores i manteniment, del qual es disposa de la 
documentació en format paper i que posteriorment vaig escanejar per posar-ho a 
disposició del centre docent.  

- 1978  Proyecto de sistema de calefacción centralizado. 

- 1982  Proyecto de instalación eléctrica de fuerza motriz   
  alumbrado para grupo escolar E.G.B. 

- 2001  Projecte de rehabilitació sobre  la construcció de la nova  
  sala de calderes. 

- 2010  Estudi de viabilitat per a  l'ampliació del CEIP El Turó, al  
  terme  municipal de Montcada i reixac (Vallès occidental) . 
  No es va finalment realitzar.      

La informació facilitada sobre les intervencions del centre ha sigut proporcionada per el 
conserge, Sr. Francisco López. El Centre es declara “Escola verda”, participa activament 
en la xarxa d’escoles per la sostenibilitat energètica en Catalunya, on més endavant 
aprofundire en el seu desenvolupament. 

 4.3. La meva col·laboració 

En aquest apartat del treball m'he encarregat de realitzar les inspeccions oculars a dues de les 
escoles públiques que son objecte d'estudi (El Viver i El turó). He realitzat el llistat de tots els 
sistemes que integren els edifici, seguint la metodologia de treball similar als plans de 
manteniment realitzats a les escoles públiques de Sant Quirze del Vallès, com a forma de 
classificació d'aquestes instal·lacions i descripcioó de tots els seus elements integrants. 

Tambè, de manera resumida he informat de les disconformitats aparegudes relacionades amb el 
manteniment i la clasificació en funció de la tipologia de l'avaria. Totes aquestes visites les he 
realitzat amb el suport d'un tècnic del Departament de Manteniment i Serveis realitzant tasques 
decol·laborador.

Fotografia 4.143: presència de fongs als junts 
d'acabat 

Font: elaboració pròpia 
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5. EL PLA DE MANTENIMENT MUNICIPAL 

Entenc que cada cop més, el manteniment dels edificis és un aspecte que va adquirint més rellevància 
dintre del món de la edificació i equipaments. Els esforços de les administracions en incorporar 
normatives al respecte fa que aquest aspecte no sigui un tema oblidat pels constructors i els seus 
usuaris. 

 5.1. Definició del concepte 

 Compren tota la informació relativa a com s’han de conservar les instal·lacions i elements 
 d’edificació que existeixen en un centre d’ensenyament. El pla ha d’especificar les tasques 
 de manteniment normatiu i preventiu, així com la seva periodicitat i els controls i 
 inspeccions normatius que s’hi han de realitzar. 

 És el conjunt estructurat de tasques que inclou les activitats, els procediments, els recursos i la 
 duració necessària per executar el manteniment. Com s’ha dit, el manteniment no només són 
 les accions tècniques (els manteniments preventius i els correctius) que s’hagin de realitzar, 
 sinó també les accions administratives (emissió i tancaments de fulls de treball,..) i les accions 
 de gestió (la planificació del personal propi, la coordinació de les empreses externes, la 
 supervisió dels treballs...). 

 S'ha de comentar que la part més necessitada en quant a seguiment del manteniment és la part 
 d'obra, ja que aquestes accions no estan protocolitzades. 

  5.2. Objectius 

 La seva finalitat és planificar i gestionar les operacions de manteniment  necessàries dels seus 
 actius per tal de poder evitar en la mida del possible el deteriorament accelerat de les 
 instal·lacions docents, romandre en bon estat de conservació i manteniment, així com poder fer-
 ne ús, optimitzant els recursos humans i econòmics en la seva gestió. 

 Els factors que entre d’altres poden fer que s’acceleri l’envelliment de les edificacions són: les 
 condicions climàtiques particulars, l’ús inadequat de la instal·lació, la manca de manteniment 
 sobre aquesta i les possibles solucions constructives incorrectes existents. 

 Altres objectius a assolir i no menys importants que els anteriors són la reducció del grau de 
 risc de que es produeixin accidents i evitar grans  intervencions com a conseqüència de la 
 degradació general dels equipaments. 

 De forma sintetitzada, el pla de manteniment té com a objectiu: 

 Saber les actuacions que s’han de fer. 

 Qui les ha de realitzar. 

 Quan s´han de fer. 

 Com s’ha de procedir     

 La obligatorietat de l’actuació. 
   
        NORMATIVA VIGENT APLICABLE 
 

 La periodicitat de cada actuació. 

 5.3. Criteris de conservació 

 Tot pla de manteniment es regeix mitjançant unes directrius a prendre per tal de poder 
 programar les seves accions en els edificis. Podríem esmentar tres grans aspectes: 

 Buscar fiabilitat: graus de confiança de l'escola. 

 Determinar durabilitat: corresponent a un manteniment preventiu i avançant-se a la 
seva degradació. 

 Adequar les disfuncions observades: correspon a un manteniment corrector, on dins de 
la unitat d'obres es porta a terme a través de brigada municipal i externalització del 
serveis. 

  

 5.4. Contractes de manteniment i inspeccions tècniques obligatòries 

 Es proposa definir i adequar la contractació del manteniment i les inspeccions periòdiques 
 obligatòries per a cada element objecte de revisió, de manera centralitzada. Això vol dir que dins 
 del departament s'han de marcar les directrius a totes les empreses subcontractades per a 
 realitzar les tasques corresponents. 

 L'edifici i les instal·lacions s'han d'utilitzar adequadament de conformitat amb les instruccions 
 d'ús així dictades, abstenint-se de fer-ne un altre ús no compatible amb el previst. Els propietaris 
 i agents implicats posaran en coneixement dels responsables del manteniment qualsevol 
 anomalia que  s'observi i alteri el funcionament normal de l'edifici. 

 El concepte de manteniment previst manté relació en aquesta secció, ja que per a cada 
 dependència municipal ha de complir les instruccions d'ús i manteniment un cop s'ha generat el 
 llibre de l'edifici.  

 El projectista està obligat a fer lliurament al promotor (en aquest cas l'ajuntament) d'una mena 
 de manual d'instruccions, on es contemplen tots els passos que han de seguir els quan es 
 realitzin obres de manteniment a l'edifici, corrector, substitutiu o normatiu, per tal de gestionar 
 adequadament els diferents treballs que se'n derivin. D'aquesta manera, la responsabilitat sobre 
 aquestes tasques passa a estar en mans dels propietaris. 

 L'edifici s'ha de conservar en bon estat mitjançant un adequat manteniment. Això suposa doncs 
 la realització d'unes determinades accions, que son: 

 Dur a terme el pla de manteniment de l'edifici, encarregant a un tècnic competent les 
  operacions programades per a la conservació del mateix i de les seves instal·lacions. 

 Realitzar les inspeccions reglamentàriament establertes i conservar la seva corresponent 
  documentació. 

 Documentar al llarg de la vida útil de l'edifici totes i cadascuna de les intervencions, ja 
siguin de reparació, reforma o rehabilitació realitzades sobre el mateix, consignant en el 
Llibre de l'Edifici, el seu registre. 

 5.5. Comparativa d'aplicació reglamentària 

 Durant el cicle de vida dels col·legis, és indispensable, en la fase d’ús i manteniment, tenir 
 present la sostenibilitat en les actuacions que s’han de desenvolupar, marcant  els processos i  
 protocols de gestió adients, amb l’objectius d’eficàcia i eficiència per a optimitzar els costos en 
 el període de la seva vida activa. 

 Independentment del tipus de manteniment que s’efectuï, preventiu, corrector o substitutiu, es 
 proposa l’elaboració de procediments aplicables als treballs de manteniment, per a portar a bon 
 fi els mateixos i assegurar les intervencions realitzades en l’ambient de Montcada i Reixac. 

 Serà necessari per a realitzar els treballs de manteniment seguir les normatives vigents de 
 seguretat i salut en les obres de construcció, així com les normatives vigents de prevenció de 
 riscos laborals (www.insht.es). 

 L'objectiu que es persegueix amb aquestes fitxes d'operació, és tenir registrada la periodicitat 
 amb el que s'han de fer les inspeccions reglamentàries. 

 El servei de manteniment realitza la programació de les inspeccions mitjançant la brigada 
 municipal d'obres, en el cas de manteniment corrector, i dels inspectors en el del preventiu i 
 normatiu. 

  5.5.1. Descripció de les fitxes de manteniment 

  El llibre de manteniment d'un centre educatiu conté un nombre determinat de fitxes de  
  manteniment, agrupades en tres grans blocs, segons la dependència a mantenir: 

a) Bloc 1 - Edifici: Inclou totes les qüestions relatives a l’estructura, coberta, 
acabats exteriors de l’edifici, tancaments exteriors, revestiments, equipaments 
interiors i desguassos. 

b) Bloc 2 - Instal·lacions: a la vegada, inclou dos subblocs, en funció de la 
obligatorietat de la normativa: 

http://www.insht.es/
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 [8] Un exemple pràctic en l’àmbit escolar. PLA DE FORMACIÓ 2011 – GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIO  Àlex Egea i Guardiola. 2011 Manteniment dels centres docents públics (pàg 9) 
 
 

 2a) Instal·lacions normatives:  instal·lacions que requereixen per llei una 
inspecció periòdica i sistemàtica. Aquesta inspecció l’ha de portar a terme 
una empresa homologada. Les instal·lacions que cal inspeccionar per llei, 
protecció contra incendis i aparells elevadors. 

 2b) Instal·lacions no normatives: instal·lacions el manteniment de les 
quals no està regulat legalment. Això no vol dir, en cap cas, que aquestes 
instal·lacions no s’hagin de mantenir, sinó que no cal que les realitzi una 
empresa homologada. 

b) Bloc 3 - Zona exterior: inclou tot el que s'ha de preveure per al manteniment i 
conservació dels elements d'urbanització genèrics, com per exemple tancaments 
fixos o zones esportives. [8] 

  Cadascun dels manteniments estan definits en unes fitxes per cada acció a realitzar. En 
  aquestes fitxes es marquen la operació a efectuar, les persones que hi ha d’intervenir, si 
  el manteniment és obligat per normativa i si cal l’existència d’un certificat que ho acrediti. 

  Cada fitxa de manteniment consta d'una sèrie d'elements: 

 La primera part indica a quin d’aquests blocs o subblocs pertany: 

 Bloc 1 - Edifici 

 Bloc 2 - Instal·lacions 

− 2a) Instal·lacions normatives 

− 2b) Instal·lacions no normatives 

 Bloc 3 - Zona exterior 

 La segona part indica el capítol. 

 La tercera part indica el subcapítol. 

 La quarta part indica la partida concreta, que és realment el NOM DE LA FITXA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informació del nom del centre educatiu, municipi on està situat i el codi 
d'identificació del centre. 

 Detalls sobre si la fitxa pertany al bloc de l’edifici, al de les instal·lacions 
(normatives o no normatives), o al bloc de la zona exterior. 

Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa són les que la 
propietat en controla directament la seva execució. En el llistat que s’adjunta, per a cada 
operació es determina: 

 T: el tipus d’operació: conservació (C), reparació (R). 

 R: el responsable de la seva execució: contractista (C), Conserge (CG), 
especialista (E), tècnic (T), usuari (U), empresa d’inspecció i control EIC (I). Essent:  

− El contractista és l’empresa encarregada del manteniment de 
l’edifici. 

− L’especialista és la persona amb el títol corresponent per realitzar 
la operació definida. Pot ser de la empresa contractista si disposa 
del carnet corresponent. 

− Tècnic: és el tècnic competent per la operació a realitzar. 

 EIC: empresa d’inspecció i control. Certes operacions necessiten la intervenció de 
una empresa externa que certifiqui la realització de certes operacions obligatòries 
per normativa. 

 O: la obligatorietat. Si és obligatòria apareixerà una “X”. 

 C: l’existència de certificat acreditatiu. Si és certificada apareixerà una “X”. 

 Per: la periodicitat amb què el departament realitza l’operació, pot ser expressada 
en dies, setmanes, mesos o anys. 

 Per normatiu : la periodicitat amb què la normativa aplicada exigeix realitzar 
l’operació, pot ser expressada en dies, setmanes, mesos o anys. 

 Normativa aplicada: document legislatiu referent a la revisió. 

 

 Fitxa 5.1: model d'exemple de fitxa de manteniment 
 Font: Llibre de manteniment del centre educatiu; fitxes de manteniment.  

        Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 2006, i adaptació pròpia. 

 
A Continuació passare a descriure en les següents fitxes de manteniment del col·legi 
CEIP El Viver, com a exemple, la comparativa de cada quan es realitza el seguiment 
d'alguna de les instal·lacions del col·legi. 
A l'annex C del present treball he elaborat amb el programari facilitat per l'ITEC, el DIC 
PLA, el llibre de l'edifici amb tota la documentació (escrita i gràfica) que he trobat en 
referència a l'escola pública CEIP El Turó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre 5.1: llegenda de codis de la fitxa de manteniment 
Font: Per a un manteniment eficaç als centres docents públics (presentació power point) 

II jornades de manteniment de centres públics docents. Abril 2005 (pàg. 11) 
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 Fitxa 5.2: fitxa de manteniment (fonaments) 
 Font: Llibre de manteniment del centre educatiu; fitxes de manteniment.  

        Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 2006, i adaptació pròpia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA DE MANTENIMENT 

Municipi: Montcada i Reixac 

Nom del centre: CEIP El Viver 

Codi de centre: 08021636 

 

Bloc: EDIFICI 

Capítol: FONAMENTS I CONTENCIÓ 

Subcapítol: FONAMENTS 1-01-01-01 

 

Tipus de manteniment: PREVENTIU 

Normativa aplicable: Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 - Mantenimiento. Capítulo 18 Mantenimiento. Artículo 103 Mantenimiento. 

00 Els fonaments no necessiten de cap operació de manteniment, tret d’una inspecció tècnica periòdica.  

Nº Instruccions de manteniment PER NORMATIU PER T R O C 

01 Inspecció técnica  

 

Periòdicament un tècnic qualificat hauria de fer una revisió dels fonaments. Com que és una part de 
l’edifici oculta, en aquesta revisió el tècnic observarà si hi ha alguna incidència a través dels 
símptomes que pugui observar en el conjunt de l’edifici. Com a resultat de la inspecció el tècnic 
podrà recomanar algun tipus d’intervenció o modificació del pla de manteniment. 

10 anys 10 anys C T X X 

Conseqüencies de no realitzar el manteniment 

La degradació dels elements estructurals a més de posar en perill la seguretat de les persones, 

origina reparacions de cost econòmic molt elevat i molt molestes per als usuaris de l’edifici. 
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Fitxa 5.2: fitxa de manteniment (estructura d'acer) 
Font: Llibre de manteniment del centre educatiu; fitxes de manteniment. 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 2006, i adaptació pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA DE MANTENIMENT 

Municipi: Montcada i Reixac 

Nom del centre: CEIP El Viver 

Codi de centre: 08021636 

 

Bloc: EDIFICI 

Capítol: ESTRUCTURA 

Subcapítol: ESTRUCTURA D'ACER 1-01-02-01 

 

Tipus de manteniment: PREVENTIU 

Normativa aplicable:  

00 
La conservació dels elements estructurals d’acer, si no reben humitats per fuites o similars, es 
redueix a un repintat periòdic. Els elements situats a l’exterior de l’edifici necessitaran uns repintats 
més freqüents que els situats a l’interior. 

 

Nº Instruccions de manteniment PER NORMATIU PER T R O C 

01 Repintat d'elements exteriors  

 

Tot i que es recomana aquesta freqüència, és possible que en ambients marítims, o en zones d’alta 
pluviositat calgui fer repintats més freqüents. En qualsevol cas, si s’observa l’aparició de taques 
d’òxids més o menys generalitzades o degradació de la pintura en forma d’exfoliació, o 
despreniment, s’ha de pensar que és necessari fer el repintat general. Si aquests defectes 
s’observen només en algun punt, n’hi haurà prou amb fer un petit repintat de la zona afectada. 

5 anys 5 anys C T X X 

02 Repintat d'elements interiors 

 

Els elements estructurals vistos a l’interior s’han de pintar amb aquesta periodicitat, sempre que no 
hagi cap causa que acceleri la degradació de la pintura, com ara humitat ambiental elevada en zones 
fredes de l’edifici (soterranis, trasters...). Les zones que localment puguin tenir alguna degradació de 
la pintura n’hi ha prou amb repintar-les el més aviat possible. 

10 anys 5 anys C T X X 

03 Inspecció tècnica 

 
Convé que un tècnic competent faci una revisió de l’estat de conservació i manteniment de 
l’estructura. Fruit d’aquesta revisió el tècnic pot recomanar algun tipus de reparació o variació de les 
condicions de manteniment. 

10 anys 10 anys C T X X 

Instruccions d'ús 

L’estructura que suporta l’edifici no es pot modificar ni les zones comunes ni les parts privades. Si per 
algun motiu cal fer alguna obra que afecti a un element estructural, caldrà demanar l’assessorament d’un 
tècnic qualificat. Si es detecten humitats que afectin l’estructura, convé fer les reparacions necessàries el 
més aviat possible. Les esquerdes, les fissures, les deformacions de parets o sostres poden ser 
símptomes de problemes d’origen estructural. Cas de detectar-se convé demanar l’assessorament d’un 
tècnic. 

 

Conseqüencies de no realitzar el manteniment 

La degradació dels elements estructurals a més de posar en perill la seguretat de les persones, origina 
reparacions de cost econòmic molt elevat i molt molestes per als usuaris de l’edifici. 
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Fitxa 5.3: fitxa de manteniment (estructura de formigó) 
Font: Llibre de manteniment del centre educatiu; fitxes de manteniment. 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 2006, i adaptació pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA DE MANTENIMENT 

Municipi: Montcada i Reixac 

Nom del centre: CEIP El Viver 

Codi de centre: 08021636 

 

Bloc: EDIFICI 

Capítol: ELEMENTS VERTICALS 

Subcapítol: ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 1-01-02-02 

 

Tipus de manteniment: PREVENTIU 

Normativa aplicable: Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 - Mantenimiento. Capítulo 18 Mantenimiento. Artículo 103 Mantenimiento. 

00 
El manteniment dels elements estructurals de formigó en condicions normals és pràcticament 
innecessari a no ser que rebin humitats per fuites o similars. El manteniment es concentra en els 
elements vistos a l’aire lliure. 

 

Nº Instruccions de manteniment PER NORMATIU PER T R O C 

01 Revisió d'elements exteriors  

 
Un tècnic qualificat hauria de fer una revisió de l’estructura observant el seu estat de conservació i 
manteniment. Com a resultat de la inspecció el tècnic podrà recomanar algun tipus d’intervenció o 
modificació del pla de manteniment. 

5 anys 5 anys C T X X 

02 Repintat d'elements exteriors 

 

Només cal fer aquest repintat quan l’acabat dels elements de formigó tinguin un acabat pintat. Tot i 
que es recomana aquesta freqüència, és possible que en ambients marítims, o en zones d’alta 
pluviositat calgui fer repintats més freqüents. En qualsevol cas, si s’observa l’aparició de taques 
d’òxids més o menys generalitzades, o degradació de la pintura en forma d’exfoliació, o 
despreniment, s’ha de pensar que és necessari el repintat. Si aquests defectes només s’observen en 
algun punt, n’hi haurà prou amb fer un petit repintat de la zona afectada. 

10 anys 5 anys C T X X 

Instruccions d'ús 

L’estructura que suporta l’edifici no es pot modificar ni les zones comunes ni les parts privades. Si per 
algun motiu cal fer alguna obra que afecti a un element estructural, caldrà demanar l’assessorament d’un 
tècnic qualificat. Si es detecten humitats que afectin a l’estructura, convé fer les reparacions necessàries el 
més aviat possible. Les esquerdes, les fissures, les deformacions de parets o sostres poden ser 
símptomes de problemes d’origen estructural. Cas de detectar-se convé demanar l’assessorament d’un 
tècnic. 

 

Conseqüencies de no realitzar el manteniment 

La degradació dels elements estructurals a més de posar en perill la seguretat de les persones, origina 
reparacions de cost econòmic molt elevat i molt molestes per als usuaris de l’edifici. 
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Fitxa 5.4: fitxa de manteniment (Façanes) 
Font: Llibre de manteniment del centre educatiu; fitxes de manteniment. 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 2006, i adaptació pròpia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA DE MANTENIMENT 

Municipi: Montcada i Reixac 

Nom del centre: CEIP El Viver 

Codi de centre: 08021636 

 

Bloc: EDIFICI 

Capítol: ELEMENTS VERTICALS 

Subcapítol: ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA 1-01-02-03 

 

Tipus de manteniment: PREVENTIU 

Normativa aplicable: CTE - SE - F. Capítulo 9 Mantenimiento 

00 

Un manteniment de les parets de càrrega en condicions normals, si no reben humitats per fuites o 
similars, és pràcticament innecessari. El manteniment es concentra en els elements vistos a l’aire 
lliure. Les taques blanques que a vegades apareixen sobre les parets d’obra de fàbrica ceràmica 
situades a l’exterior, no representen un problema estructural. Es tracta d’un problema bàsicament 
estètic que els tècnics anomenen "eflorescències“. Es poden netejar amb productes apropiats. Cal 
posar-se en contacte amb una empresa de neteja de façanes. 

 

Nº Instruccions de manteniment PER NORMATIU PER T R O C 

01 Revisió d'estructura de parets 

 
Un tècnic qualificat hauria de fer una revisió de l’estructura observant el seu estat de conservació i 
manteniment. Com a resultat de la inspecció el tècnic podrà recomanar algun tipus d’intervenció o 
modificació del pla de manteniment. 

 5 anys C T  X 

Instruccions d'ús 

L’estructura que suporta l’edifici no es pot modificar ni les zones comunes ni les parts privades. Si per 
algun motiu cal fer alguna obra que afecti a un element estructural, caldrà demanar l’assessorament d’un 
tècnic qualificat. Si es detecten humitats que afectin a l’estructura, convé fer les reparacions necessàries el 
més aviat possible. Les esquerdes, les fissures, les deformacions de parets o sostres poden ser 
símptomes de problemes d’origen estructural. Cas de detectar-se convé demanar l’assessorament d’un 
tècnic. 

 

Conseqüencies de no realitzar el manteniment 

La degradació dels elements estructurals a més de posar en perill la seguretat de les persones, origina 
reparacions de cost econòmic molt elevat i molt molestes per als usuaris de l’edifici. 
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Fitxa 5.5: fitxa de manteniment (sostres d'acer) 
Font: Llibre de manteniment del centre educatiu; fitxes de manteniment. 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 2006, i adaptació pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA DE MANTENIMENT 

Municipi: Montcada i Reixac 

Nom del centre: CEIP El Viver 

Codi de centre: 08021636 

 

Bloc: EDIFICI 

Capítol: ELEMENTS HORITZONTALS 

Subcapítol: SOSTRES D'ACER 1-01-03-01 

 

Tipus de manteniment: PREVENTIU 

Normativa aplicable: CTE - DB - SE - A 

00 

Els forjats no necessiten pràcticament manteniment. El més important és tenir cura que no hagin 
humitats que puguin afectar-los. A més, les biguetes normalment són ocultes o de difícil accés. 
Només les biguetes que puguin quedar vistes, en algunes zones de l’interior o de l’exterior de l’edifici 
poden ésser objecte d’algun repintat periòdic. 

 

Nº Instruccions de manteniment PER NORMATIU PER T R O C 

01 Repintat de biguetes vistes a l'exterior 

 
Un pintor farà un repintat de les biguetes vistes a l’exterior de l’edifici. A l’hora de fer el repintat s’han 
de netejar les taques d’òxids i retirar les restes de pintura en mal estat. 

 5 anys C E  X 

02 Revisió dels sostres 

 

Només cal fer aquest repintat quan l’acabat dels elements de formigó tinguin un acabat pintat. Tot i 
que es recomana aquesta freqüència, és possible que en ambients marítims, o en zones d’alta 
pluviositat calgui fer repintats més freqüents. En qualsevol cas, si s’observa l’aparició de taques 
d’òxids més o menys generalitzades, o degradació de la pintura en forma d’exfoliació, o 
despreniment, s’ha de pensar que és necessari el repintat. Si aquests defectes només s’observen en 
algun punt, n’hi haurà prou amb fer un petit repintat de la zona afectada. 

 5 anys C T  X 

03 Revisió de biguetes vistes a l'interior 

 
Un pintor farà un repintat de les biguetes vistes a l’interior de l’edifici. A l’hora de fer el repintat s’han 
de netejar les taques d’òxids i retirar les restes de pintura en mal estat. 

 10 anys C E  X 

Instruccions d'ús 

L’estructura que suporta l’edifici no es pot modificar ni les zones comunes ni les parts privades. Si per 
algun motiu cal fer alguna obra que afecti a un element estructural, caldrà demanar l’assessorament d’un 
tècnic qualificat. Si es detecten humitats que afectin a l’estructura, convé fer les reparacions necessàries el 
més aviat possible. Les esquerdes, les fissures, les deformacions de parets o sostres poden ser 
símptomes de problemes d’origen estructural. Cas de detectar-se convé demanar l’assessorament d’un 
tècnic. 

 

Conseqüencies de no realitzar el manteniment 

La degradació dels elements estructurals a més de posar en perill la seguretat de les persones, origina 
reparacions de cost econòmic molt elevat i molt molestes per als usuaris de l’edifici. 
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Fitxa 5.6: fitxa de manteniment (sostres de formigó) 
Font: Llibre de manteniment del centre educatiu; fitxes de manteniment. 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 2006, i adaptació pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA DE MANTENIMENT 

Municipi: Montcada i Reixac 

Nom del centre: CEIP El Viver 

Codi de centre: 08021636 

 

Bloc: EDIFICI 

Capítol: ELEMENTS HORITZONTALS 

Subcapítol: SOSTRES DE FORMIGÓ 1-01-03-02 

 

Tipus de manteniment: PREVENTIU 

Normativa aplicable: Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 - Mantenimiento. Capítulo 18 Mantenimiento. Artículo 103 Mantenimiento. 

00 

Els forjats no necessiten pràcticament manteniment. El més important és tenir cura que no hagin 

humitats que puguin afectar-los. A més, les biguetes normalment són ocultes o de difícil accés. 

Només les biguetes que puguin quedar vistes, en algunes zones de l’interior o de l’exterior de l’edifici 

poden ésser objecte d’algun repintat periòdic. 

 

Nº Instruccions de manteniment PER NORMATIU PER T R O C 

01 Revisió dels sostres 

 
Un tècnic qualificat hauria de fer una revisió de l’estructura observant el seu estat de conservació i 
manteniment. Com a resultat de la inspecció el tècnic podrà recomanar algun tipus d’intervenció o 
modificació del pla de manteniment. 

5 anys 5 anys C T X X 

Instruccions d'ús 

Els forjats no s’han de carregar amb més pes del previst en el projecte i que s’indica en l’apartat anterior. 
Els elements més pesats del mobiliari, com els armaris i les llibreries, convé col•locar-los en les proximitats 
de parets o pilars. Alguns canvis d’ús, poden sobrecarregar excessivament algunes parts de l’estructura. 
En cas de preveure situacions d’aquest tipus és necessari assessorar-se amb un tècnic. 

Els forjats, com tota part de l’estructura de l’edifici no es poden modificar ni les zones comunes ni les 
aules. Si per algun motiu cal fer alguna obra que afecti un forjat, caldrà també demanar l’assessorament 
d’un tècnic qualificat. 

Si es detecten humitats que afectin als forjats, convé fer les reparacions necessàries el més aviat possible. 
Les esquerdes, les fissures, les deformacions de parets o sostres poden ser símptomes de problemes 
d’origen estructural. Cas de detectar-se convé demanar l’assessorament d’un tècnic. 

 

Conseqüencies de no realitzar el manteniment 

La degradació dels elements estructurals a més de posar en perill la seguretat de les persones, origina 
reparacions de cost econòmic molt elevat i molt molestes per als usuaris de l’edifici. 
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FITXA DE MANTENIMENT 

Municipi: Montcada i Reixac 

Nom del centre: CEIP El Viver 

Codi de centre: 08021636 

 

Bloc: EDIFICI 

Capítol: COBERTES 

Subcapítol: TERRAT NO TRANSITABLE 1-02-02-02 

 

Tipus de manteniment: PREVENTIU 

Normativa aplicable:  Código Técnico de la Edificación. DB - HS - Salubridad 

00 
En general s’ha de procurar mantenir-lo net, sobretot els punts d’evacuació d’aigua: les buneres. 
Aquestes han de tenir correctament col·locada la reixa protectora que impossibilita l’entrada 
d’elements que podrien impedir l’evacuació de l’aigua. 

 

Nº Instruccions de manteniment PER NORMATIU PER T R O C 

01 Neteja del terrat i inspecció 

 

S’ha de fer una neteja general de tota la superfície del terrat, en especial de les buneres de desguàs. 
S’ha de retirar tota la brossa, les restes de vegetació i els elements estranys que puguin impedir la 
correcta evacuació de l’aigua. Les herbes que puguin créixer en algun punt del terrat també es 
trauran. 

Si el terrat és del tipus acabat amb grava, s’ha de procurar que aquesta estigui ben anivellada i 
repartida en tota la superfície. 

Inspecció de l'estat superficial de la làminia. 

Inspecció de l'estat de les unions de la làmina amb el contorn i entre elles mateixes. 

1 any 1 any C E X X 

02 Repàs del terrat i inspecció 

 

Un paleta de confiança farà un repàs general del terrat en el que comprovarà l’estat general de tots 
els elements. Si cal procedirà a recol·locar les peces de paviment o minvells soltes, o les substituirà 
si s’han trencat. Els cordons de segellat de junts de dilatació que hagin perdut elasticitat, que 
presentin ruptures, o s’hagin desprès també s’hauran de refer. 

Inspecció de la fixació de la làmina en punts crítics. 

Inspecció de l'anivellament de la capa de palets. 

5 anys 5 anys C T X X 

03 Inspecció tècnica 

 

Un tècnic qualificat farà una revisió de l’estat general de conservació, observant tots els elements 
components del terrat. Com a resultat de la inspecció el tècnic pot fer recomanacions sobre la 
necessitat de fer alguna reparació, variar les condicions de manteniment o preveure les accions que 
caldrà fer en el futur. 

10 anys 5 anys C T X X 

Instruccions d'ús 

El terrat no s’ha d’utilitzar per a activitats no previstes. Convé que sempre estigui net i que no hi hagi 
materials emmagatzemats, materials residuals d’obres,...etc., que poden impedir la correcta circulació i 
evacuació de l’aigua quan plou o es neteja. No s’hi han d’abocar productes químics com ara dissolvents, 
olis, lleixius i similars, que a més de tacar l’acabat poden fer malbé la impermeabilització i originar 
humitats. Quan al terrat s’hi instal·lin noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, aparells que 
requereixen ser fixats a un element de suport, no han de foradar ni trencar la impermeabilització. 
Tampoc no és correcte que per realitzar fixacions d’aparells, s’utilitzin les baranes, siguin d’obra o 
metàl·liques, ni els conductes de sortides de fums o ventilació que hi ha al terrat. Si es detecten humitats o 
degoters sota del terrat, s’han de dur a terme les reparacions necessàries el més aviat possible. La 
humitat afecta molt negativament els elements estructurals que trobi al seu pas. 

 

Conseqüencies de no realitzar el manteniment 

El mal ús del terrat i la no realització de les operacions de manteniment poden fer que apareguin taques 
d’humitats i filtracions d’aigua cap a l’interior. Aquestes seran més greus si les buneres per on l’aigua ha 
de marxar, són brutes i no permeten l’evacuació d’aigua. L’aigua que queda embassada pot arribar a 
filtrar-se i, a la llarga, farà malbé els elements estructurals posant en perill la seguretat de les persones i 
provocant reparacions de cost molt elevat. 
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Fitxa 5.8: fitxa de manteniment (elements singulars) 
Font: Llibre de manteniment del centre educatiu; fitxes de manteniment. 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 2006, i adaptació pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA DE MANTENIMENT 

Municipi: Montcada i Reixac 

Nom del centre: CEIP El Viver 

Codi de centre: 08021636 

 

Bloc: EDIFICI 

Capítol: COBERTES 

Subcapítol: CORNISES I RÀFECS 1-02-03-02 

 

Tipus de manteniment: PREVENTIU 

Normativa aplicable:  Código Técnico de la Edificación. DB - HS - Salubridad 

Nº Instruccions de manteniment PER NORMATIU PER T R O C 

01 Revisió dels sostres 

 

Un tècnic qualificat ha de fer una revisió observant l’estat de conservació i manteniment dels 
elements components. Com a resultat de la revisió el tècnic pot fer recomanacions sobre la 
necessitat de fer alguna reparació, variar les condicions de manteniment o preveure les accions que 
caldrà fer en el futur. 
Inspecció de l'estat del material. 
Inspecció de l'estat dels junts entre les peces i la façana 

Inspecció d'arestes i cantonades. 

 5 anys C T X X 

Conseqüencies de no realitzar el manteniment 

La no realització de les operacions de manteniment pot fer que apareguin taques d’humitats i filtracions 
d’aigua cap a l’interior. Les filtracions, a la llarga, fan malbé els elements estructurals posant en perill la 
seguretat de les persones i provocant reparacions de cost molt elevat. 
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Fitxa 5.9: fitxa de manteniment (façana exterior) 
Font: Llibre de manteniment del centre educatiu; fitxes de manteniment. 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 2006, i adaptació pròpia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA DE MANTENIMENT 

Municipi: Montcada i Reixac 

Nom del centre: CEIP El Viver 

Codi de centre: 08021636 

 

Bloc: EDIFICI 

Capítol: FAÇANES 

Subcapítol: FAÇANA EXTERIOR 1-03-01-01 

 

Tipus de manteniment: PREVENTIU 

Normativa aplicable:   CTE - SE - F. Capítulo 9 Mantenimiento 

00 

Independentment de les operacions de manteniment que s’indiquen tot seguit, en cas que s’observi 
l’aparició de fissures, esquerdes, o despreniment de parts de l’acabat o similars, s’ha d’avisar a un 
tècnic per tal que determini la gravetat del problema i recomani les actuacions a seguir. 
Les operacions les han de realitzar empreses habituades a la restauració de façanes. És possible 
que quan l’edifici es trobi en situacions geogràfiques o climatològiques exposades (front marítim, alta 
pluviositat) o en zones urbanes amb elevada contaminació o fums, faci falta fer el repintat o la neteja 
amb una freqüència més elevada, que no es el nostre cas. 

 

Nº Instruccions de manteniment PER NORMATIU PER T R O C 

01 Repàs de façana 

 

Aquestes operacions, d’acord amb els tipus d’acabat que hi hagi, les ha de realitzar un paleta o 
personal habituat a treballar en la reparació de façanes: 
Ceràmics: repàs, si cal, de desperfectes parcials com ara ruptures, peces despreses o mal 
adherides. 
Obra vista: rejuntat, si cal, entre peces de l’obra vista 
En qualsevol dels casos també s’ha d’incloure el repàs d’elements com cornises, gàrgoles, 
coronaments, ampits, llindes i brancals. Aquest repàs consistirà bàsicament en assegurar la correcta 
fixació i l’estat de conservació de l’element. Quan es tracti d’elements metàl·lics o de fusta com ara 
petites baranes de finestres és recomanable fer un repintat cada cinc anys. 

 5 anys C E X X 

02 Neteja de façana exterior 

 

En les façanes amb acabats ceràmics, de pedra natural o artificial, periòdicament s’haurà de procedir 
a fer una neteja a fons de la superfície i un repàs d’estanquitat dels junts, substituint-los si és 
necessari. Les empreses especialitzades en la neteja de façanes coneixen els productes adients a 
cada tipus de pedra o ceràmica. 

 20 anys C E X X 

03 Inspecció tècnica 

 
Un tècnic farà una revisió general de l’estat de conservació observant tots els elements components. 
Com a resultat de la revisió podrà recomanar algun tipus d’intervenció o modificació del pla de 
manteniment previst. 

 5 anys C T X X 

Instruccions d'ús 

Els elements decoratius, les baranes, cornises, i demés no s’han d’emprar per collar-hi bastides, politges o 
similars. Aquests elements s’han de col·locar en els punts que estan previstos per a fer-ho. 
Quan en algun punt de les façanes hagi jardineres o plantes, s’ha de tenir cura de regar-les correctament, 
sense mullar la façana. Els excessos d’aigua mullen les façanes, les taquen i poden provocar humitats a 
l’interior . S’ha de tenir en compte que l’aigua que surt de les jardineres un cop regades, porta productes 
químics dissolts que faran malbé els revestiments i els elements que mulli. 

 

Conseqüencies de no realitzar el manteniment 

L’efecte més perillós de la manca de manteniment de les façanes és la possibilitat de què alguns elements 
es desprenguin i caiguin al carrer. En cas d’accidents amb danys a persones o béns, la propietat es 
responsable civil, per la qual cosa està obligada a respondre davant la Justícia de les 
accions que els perjudicats puguin emprendre. 
Un segon efecte, derivat de la degradació o pèrdua del revestiment d’acabats, és que poden produir-se 
infiltracions d’aigua i per tant, humitats a l’interior dels habitatges. 
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Fitxa 5.10: fitxa de manteniment (parets interiors) 
Font: Llibre de manteniment del centre educatiu; fitxes de manteniment. 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 2006, i adaptació pròpia. 

 

FITXA DE MANTENIMENT 

Municipi: Montcada i Reixac 

Nom del centre: CEIP El Viver 

Codi de centre: 08021636 

 

Bloc: EDIFICI 

Capítol: PARETS 

Subcapítol: PARETS INTERIORS 1-04-01-01 

 

Tipus de manteniment: PREVENTIU 

Normativa aplicable:   CTE - SE - F. Capítulo 9 Mantenimiento 

00 

Les parets interiors són de dos tipus, les que toquen la façana per la seva cara interior i les que fan la 
compartimentació d’espais. Les que toquen a façana són parets que formen una cambra entre la 
paret exterior de la façana i la interior. En aquesta cambra acostuma a col·locar-s’hi un aïllant tèrmic. 
En general són parets relativament primes de 5, 7 o 10 cm. de gruix. 
També es poden trobar a l’interior parets de més gruix, de l’ordre de 15 o 30 cm. Aquestes parets 
que anomenem “mestres“ són part de l’estructura de l’edifici i no es tracten en aquest apartat, sinó en 
el corresponent a l’estructura de l’edifici. 
Les parets no necessiten de cap operació periòdica de manteniment. El que sí en necessitarà és 
l’acabat enguixat, pintat, enrajolat o qualsevol altre que tingui.  

 

Nº Instruccions de manteniment PER NORMATIU PER T R O C 

01 Repàs general 

 Controlar les fisures o assentament diferencials de l'edifici que puguin afectar a les parets.  10 anys C T X X 

Instruccions d'ús 

Les parets interiors o envans que fan la compartimentació d’espais no s’han d’alterar (foradar, retallar, 
moure de lloc o suprimir) sense que un tècnic competent assessori sobre la possibilitat de ferho i la forma 
més correcta de dur a terme l’obra. Tot i que els envans no són part de l’estructura, el seu moviment pot 
tenir algunes repercussions importants. A més, pels envans sovint passen conductes encastats 
d’electricitat, d’aigua, o d’altres instal·lacions de l’edifici que es poden veure afectats. 
No es pot descartar, que en els primers dos o tres anys després de la construcció de l’edifici, apareguin 
algunes petites fissures en algun punt dels envans. Tot i que no haurien de sortir, en els primeres anys de 
la seva existència, els edificis pateixen uns mínims moviments que originen fissures. 
En qualsevol cas, si aquestes són nombroses o bé augmenten de mida convé posar-ho en coneixement 
d’un tècnic per tal que determini la necessitat de fer alguna intervenció. El mateix cal fer si es detecten 
fissures o esquerdes quan l’edifici s’hagi construït fa uns anys i no hagi patit aquests efectes prèviament. 
Quan s’hagin de realitzar regates per fer-hi passar instal•lacions, s’han de fer el més vertical possibles. No 
es poden fer regates horitzontals sense que un tècnic en doni el vistiplau. 
A les parets s’hi poden penjar elements decoratius. Convé fer-ho utilitzant claus i tacs apropiats, procurant 
no foradar cap tub o cable de les instal·lacions de l’habitatge, o tapant caixes de registre d’electricitat. 
Quan s’hagin de penjar mobles com ara prestatges o similars, s’ha de procurar que no siguin molt pesats 
o bé que el pes que s’hi posi no sigui molt elevat. Cas que hagin de suportar molt pes (llibres, vaixelles...), 
és preferible col·locar el mobiliari tocant a terra. 

 

Conseqüencies de no realitzar el manteniment 

Si es modifiquen envans sense un assessorament tècnic previ es poden provocar esquerdes en pisos 
superiors. També es poden tallar conductes d’instal·lacions amb el perill de provocar fuites d’aigua, de gas 
o elèctriques que suposen un perill immediat per als operaris que fan l’obra. La construcció de nous 
envans pot provocar esquerdes en les plantes inferiors. 

 



ESTUDI SOBRE EL PLA D'ÚS I MANTENIMENT DELS COL·LEGIS PÚBLICS DE MONTCADA I REIXAC                                                                                                                                                                         51 

5. EL PLA DE MANTENIMENT MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fitxa 5.11: fitxa de manteniment (revestiments interiors - sostres) 
Font: Llibre de manteniment del centre educatiu; fitxes de manteniment. 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 2006, i adaptació pròpia. 

 

 

FITXA DE MANTENIMENT 

Municipi: Montcada i Reixac 

Nom del centre: CEIP El Viver 

Codi de centre: 08021636 

 

Bloc: EDIFICI 

Capítol: REVESTIMENTS 

Subcapítol: REVESTIMENTS INTERIORS (SOSTRES) 1-05-01-01 

 

Tipus de manteniment: PREVENTIU 

Normativa aplicable:   Plec general de condicions tècniques sobre tractament de residus 

00 

Tot seguit es recomanen les operacions de manteniment sobre els acabats interiors de l’edifici. 
Aquestes són útils tant per a les zones comunitàries (vestíbul i escala) com per a les aules. 
El repintat d’elements com ara les baranes, s’ha de fer seguint el disseny original de l’edifici. No es 
poden fer variacions sense el consentiment de la direcció de l'escola. 
La freqüència de realització de les operacions que segueixen corresponen a unes condicions d’ús 
normals dels espais comuns. En alguns casos, potser caldria fer intervencions més freqüentment. 

 

Nº Instruccions de manteniment PER NORMATIU PER T R O C 

01 Repàs general 

 
Inspecció de fissures i bombaments. 
Inspecció de l'adherència al suport, o de l'estat i anivellament dels perfils. 

1 any 1 any C CG X  

02 Pintat 

 
Els acabats de sostres interiors pintats s’han de tornar a pintar periòdicament. De forma prèvia serà 
necessari fer les reparacions que calguin a la superfície per l’existència de ratllades, cops i similars. 
Les zones de pintures en mal estat o fetes malbé, s’han de sanejar abans de tornar-les a pintar. 

5 anys 5 anys C T X X 

03 Revisió dels cels rasos de plaques 

 

Els sostres amb cels rasos registrables de plaques s’han de repassar comprovant les fixacions de les 
plaques, tornant a col·locar plaques mal posades o substituint les que s’hagin fet malbé. Alguns tipus 
de plaques es poden repintar, cal però assessorar-se sobre aquesta possibilitat. El pintor que 
habitualment faci els treballs de manteniment és qui ho pot saber. 

5 anys 5 anys C CG X  

Instruccions d'ús 

En aquest apartat es donen les recomanacions genèriques per a la neteja dels acabats de les parets, els 
paviments i els sostres més habituals. Es tracta d’un camp en constant evolució que posa en el mercat 
materials nous constantment. En cas de dubtes és convenient fer una prova en una petita zona, a ser 
possible poc visible, i veure el resultat o bé consultar amb els subministrador o col·locador del material. 

ELS SOSTRES 
Només s’hi ha de treure la pols. Es poden utilitzar espolsadors i en alguns casos, com els sostres amb 
cels rasos de plaques, passar-hi l’aspirador. En els cels rasos no s’hi han de penjar mobles o llums de 
sostre. No estan preparats per suportar aquest pes. 

 

Conseqüencies de no realitzar el manteniment 

Si no es realitzen les operacions de manteniment els possibles problemes dels revestiments tendeixen a 
augmentar. Si una peça ceràmica, per exemple, es desprèn de la paret o es desenganxa del paviment, hi 
ha moltes possibilitats que el problema s’estengui. El mateix es pot dir d’altres paviments. A banda d’això 
s’hi afegeix un problema de seguretat obvi, perquè la gent pot caure en transitar-hi. 
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[9] Informació proporcionada pel Departament de Manteniment i Serveis de Montcada i Reixac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fitxa 5.12: fitxa de manteniment (revestiments interiors - paviments) 
Font: Llibre de manteniment del centre educatiu; fitxes de manteniment. 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 2006, i adaptació pròpia.

FITXA DE MANTENIMENT 

Municipi: Montcada i Reixac 

Nom del centre: CEIP El Viver 

Codi de centre: 08021636 

 

Bloc: EDIFICI 

Capítol: REVESTIMENTS 

Subcapítol: REVESTIMENTS INTERIORS (PAVIMENTS) 1-05-02-01 

 

Tipus de manteniment: PREVENTIU 

Normativa aplicable:   Plec general de condicions tècniques sobre tractament de residus 

00 

Tot seguit es recomanen les operacions de manteniment sobre els acabats interiors de l’edifici. 
Aquestes són útils tant per a les zones comunitàries (vestíbul i escala) com per a les aules. 
El repintat d’elements com ara les baranes, s’ha de fer seguint el disseny original de l’edifici. No es 
poden fer variacions sense el consentiment de la direcció de l'escola. 
La freqüència de realització de les operacions que segueixen corresponen a unes condicions d’ús 
normals dels espais comuns. En alguns casos, potser caldria fer intervencions més freqüentment. 

 

Nº Instruccions de manteniment PER NORMATIU PER T R O C 

01 Repàs general 

 
Inspecció de l'estat del material, les juntes i les fixacions, en paviments ceràmics, de pedra artificial, 
de materials plàstics (inclòs el sòcol) 

2 anys 2 anys C CG X  

02 Pintat 

 
Els acabats de sostres interiors pintats s’han de tornar a pintar periòdicament. De forma prèvia serà 
necessari fer les reparacions que calguin a la superfície per l’existència de ratllades, cops i similars. 
Les zones de pintures en mal estat o fetes malbé, s’han de sanejar abans de tornar-les a pintar. 

5 anys 5 anys C T X X 

03 Revisió dels cels rasos de plaques 

 

Els sostres amb cels rasos registrables de plaques s’han de repassar comprovant les fixacions de les 
plaques, tornant a col·locar plaques mal posades o substituint les que s’hagin fet malbé. Alguns tipus 
de plaques es poden repintar, cal però assessorar-se sobre aquesta possibilitat. El pintor que 
habitualment faci els treballs de manteniment és qui ho pot saber. 

5 anys 5 anys C CG X X 

Instruccions d'ús 

En aquest apartat es donen les recomanacions genèriques per a la neteja dels acabats de les parets, els 
paviments i els sostres més habituals. Es tracta d’un camp en constant evolució que posa en el mercat 
materials nous constantment. En cas de dubtes és convenient fer una prova en una petita zona, a ser 
possible poc visible, i veure el resultat o bé consultar amb els subministrador o col·locador del material. 

En aquest apartat es donen les recomanacions genèriques per a la neteja dels acabats de les parets, els 
paviments i els sostres més habituals. Es tracta d’un camp en constant evolució que posa en el mercat 
materials nous constantment. En cas de dubtes és convenient fer una prova en una petita zona, a ser 
possible poc visible, i veure el resultat o bé consultar amb els subministrador o col·locador del material. 
ELS PAVIMENTS. 
Terratzo 
Es neteja fregant amb aigua i sabons neutres o detergents líquids. No s’han de fer servir salfumants, ni 
detergents com ara la sosa càustica, de tipus alcalí. Tampoc no s’han d’utilitzar productes abrasius. 
Aquests ratllen la superfície i fan perdre la brillantor. 

 

Conseqüencies de no realitzar el manteniment 

Si no es realitzen les operacions de manteniment els possibles problemes dels revestiments tendeixen a 
augmentar. Si una peça ceràmica, per exemple, es desprèn de la paret o es desenganxa del paviment, hi 
ha moltes possibilitats que el problema s’estengui. El mateix es pot dir d’altres paviments. A banda d’això 
s’hi afegeix un problema de seguretat obvi, perquè la gent pot caure en transitar-hi. 
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 5.6. La meva col·laboració 

 En el capítol de pla de manteniment municipal, la meva aportació s'ha basat en elaborar les 
 fitxes de manteniment (quadres d'aplicació de seguiment), on descric les fitxes de manteniment 
 per als diferents subsistemes que conformen l'edifici del CEIP El VIver. 

 Aquestes taules reflexen a quina normativa estan subjectes les diferents inspeccions, ja siguin 
 de caràcter normatiu o preventiu. 
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6. GESTIÓ DEL MANTENIMENT 

[9] Informació proporcionada pel Departament de Manteniment i Serveis de Montcada i Reixac 

 

6. GESTIÓ DEL MANTENIMENT

Aconseguir que els equipaments educatius mantinguin el nivell adequat de seguretat, confort i 
funcionalitat, per garantir les condicions òptimes d’utilització en les activitats que en ells es realitzen. 

 6.1. Distribució de l'Àrea Territorial 

 L'actual esquema de funcionament, segons dades de gener de 2016, es divideix en vuit 
 departaments diferents, independents entre ells. 

 Medi ambient, control d'activitats i salut pública. 

 Habitatge 

 Urbanisme. 

 Projectes, obres i pla de barris. 

 Preservació del patrimoni arquitectònic. 

 Serveis jurídics. 

 Salut pública. 

 Manteniment del municipi (serveis municipals). 

 Aquest departament de manteniment i serveis forma una part del manteniment del municipi, 
 anomenada Área. Áquesta Área es subdivideix en els següents departaments (Quadre 6.1). 

 L'objecte del departament es defineix institucionalment mitjançant el cartipàs municipal. 
 Aquest document recull, coincidint amb l'inici de la legislatura, la decisió de l'ajuntament 
 respecte l'organització municipal i les competències que posseix cada àrea en que està 
 dividida. 

 El departament té com a missió la de dirigir, programar i gestionar les actuacions necessàries 
 de manteniment i millora, en els equipaments utilitzats per les diferents àrees de l'Ajuntament, 
 per tal de que estiguin en les millors condicions d’utilització i mantinguin el nivell adequat de 
 seguretat, confort i funcionalitat per les activitats que en ells es realitzen. 

 He d'assenyalar que el compliment d’aquesta feina va absolutament lligat a la coordinació 

 amb els diferents departaments, per establir les necessitats reals que demanda la gestió dels 
 equipaments locals. 
 
 6.2. Departament de Serveis Municipals 

  6.2.1. Antecedents. 

La creació de l’àrea de manteniment del municipi radica en el seu origen en la 
consolidació i professionalització de l’antiga Brigada Municipal d’Obres de l’ajuntament. 
Anteriorment, la brigada era un grup de persones formades en el món de la construcció, 
pintura, fusteria, i lampisteria que feien les petites feines de manteniment tant de la via 
pública com dels edificis municipals de l’ajuntament. La vessant social que imperava en 
aquells anys es representava en el coŀlectiu de plantilla, siguent temps molt bons pels 
treballadors del sector de la construcció, i aquest fet feia que el personal d’ofici amb més 
experiència i solvència estigués treballant per l’empresa privada. 

En conseqüència els ajuntaments feien un treball més aviat social per la ciutat, i sovint la 
brigada es dotava de treballadors amb perfils complexos, per la manca de personal que 
volia optar a ocupar una plaça en convocatòria dins el coŀlectiu. 

L’estructura bàsica estava composada per paletes, peons, un electricista, un llauner, 
jardiners, un pintor i un fuster, i es comptava amb un responsable o encarregat amb la 
mateixa formació que l'escalafó bàsic. 

6.2.2. Recursos materials i instal·lacions. 

El Departament de manteniment i serveis de la ciutat està configurada per els tècnics, 
oficials, peons i inspectors de les diferents unitats, que alhora estan ubicades en el 
mateix edifici i oficines a excepció del personal de manteniment del cementiri municipal, 
el personal de conserges de les escoles, i de fires i, i el personal de les empreses mixtes 
(Edifser, Fundació Engrunes, FCC, JASA, IBBE i Orona). [9] 

L’Àrea de manteniment i serveis és la responsable de la conservació de la ciutat, a 
través de personal propi i de la gestió d’empreses externes contractades per a reforçar i 
millorar la tasca de mantenir dels actius de la ciutat. 

L’espai físic on es troba centralitzada la major part de la organització és al carrer can 
Milans 20 de Montcada i Reixac, on hi ha ubicades dues grans naus, amb oficines, 
magatzem d’eines i material fungible de dimensions petites, recanvis, aparcament de 
vehicles i maquinària, i un espai d’emmagatzematge exterior amb una gran carpa per 
emmagatzemar material de construcció, sorres i graves, lloses de pedra, panots, 
mobiliari urbà, entarimats, i elements necessaris del dia a dia. 

Així doncs, l'espai destinat a l'Àrea de Manteniment i Serveis disposa de 3222 m2 
(segons dades extretes del cadastre) dividits en:  

 Seu de la brigada municipal: 790 m2 de superfície construïda. 

 Centre logístic: 1513 m2 de superficie construïda. 

 Departament tècnic de manteniment i serveis: 919 m2 de superficie construïda. 
 
En la següent imatge (Fotografia 6.1) podem observar la ubicació de les diferents seus 
d'operacions d'aquest Departament de Manteniment i Serveis. 

Quadre 6.1: organigrama de l'Àrea Territorial    Font: Ajuntament de Montcada i Reixac (gener 2016) 
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(3) Fotografia 6.4: instal·lacions centre logístic,  
ubicat al carrer can milans 20 

Font: elaboració pròpia 
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Fotografia 6.1: situació de les instal·lacions de manteniment i serveis 
en Montcada i Reixac 

Font: Insitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i instamaps 
 

(1) Fotografia 6.2: Seu dels serveis 
municipals, situada a l'avinguda de la 

unitat 6 
Font: Ajuntament de Montcada i Reixac 
 

(2) Fotografia 6.3: seu de la brigada municipal, 
al carrer de les malves 

Font: google street view, abril 2015 

Quadre 6.2: organigrama departamental actual    Font: Ajuntament de Montcada i Reixac 
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 6.3. Tasques principals dels diferents nivells 

 En el subcapítol següent descric quines son les competències de cadascún dels responsables 
 que formen la plantilla del departament de Manteniment i serveis. 

  6.3.1. Nivell I - Serveis tècnics 

  Cap tècnic d'unitat d'obres i serveis 

 Gestionar el manteniment dels elements d’obra civil municipal. 

 Realització de plecs tècnics, memòries de necessitats i la totalitat dels documents 
necessaris per a la realització dels procediments de contractació de la totalitat 
d’empreses de servei o subministrament per la realització de les tasques pròpies 
de manteniment (preventiu/correctiu) en l’àmbit de les obres de dependències 
municipals i via pública. Així com de les inversions previstes. 

 Control pressupostari de les accions i despeses realitzades tant en els                    
contractes de subministrament com de serveis.     

 Proposar solucions tècniques a les necessitats del servei per a la seva posterior 
execució per part de la brigada municipal o empreses externes.  

 Supervisar i donar suport als coordinadors de brigada d’obres per a la planificació 
planificació de les actuacions i prioritzar accions. 

 Realització d’informes tècnics d’acord a les necessitats del servei, tant per a la 
definició o justificació de les tasques com per acompanyar els documents 
comptables que així ho requereixen. 

 Proporcionar plans de manteniment preventiu/correctiu als inspectors de via 
pública i coordinadors de brigada per tal que els pugin aplicar també a la totalitat 
d’equipaments. 

 Rebre i gestionar els informes dels inspectors d’empreses externes tant de 
dependències com de via pública. 

 D’altres de caràcter general que li puguin ser assignades. 

  Cap tècnic d'unitat d'instal·lacions 

 Gestionar el manteniment de les instal·lacions municipals. 

 Realització de plecs tècnics, memòries de necessitats i la totalitat dels documents 
necessaris per a la realització dels procediments de contractació de la totalitat 
d’empreses de servei o subministrament per la realització de les tasques pròpies 
de manteniment (preventiu/correctiu) en l’àmbit de les instal·lacions, així com de 
les inversions previstes. 

 Control pressupostari de les accions i despeses realitzades tant en els contractes 
de subministrament com serveis en l’àmbit de les instal·lacions. 

 Proposar solucions tècniques a les necessitats del servei per a la seva posterior 
execució per  part de les empreses externes. 

 Controlar i reclamar la realització d’inspeccions periòdiques i legalitzacions de la 
totalitat de les instal·lacions existents (tant permanents com periòdiques). 

 Realització d’informes tècnics d’acord a les necessitats del servei, tant per a la 
definició o justificació de les tasques com per acompanyar els documents 
comptables que així ho requereixen. 

 Proporcionar plans de manteniment preventiu / correctiu a les empreses externes 
per tal que els pugin aplicar també a la totalitat d’equipaments. 

 Rebre i gestionar els informes de les empreses externes tant de dependències 
com de via pública. 

 D’altres de caràcter general que li puguin ser assignades. 

 

  Tècnic instal·lacions 

 Realitzar el control de les empreses externes de la unitat d’instal·lacions. 

 Realitzar estudis, propostes, valoracions, amortitzacions de solucions tècniques 
destinades a millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions o edificacions i el 
seguiment de la seva implantació i verificació. 

 Realitzar estudis, propostes, valoracions, amortitzacions de solucions tècniques 
destinades a reduir la despesa energètica de les instal·lacions o edificacions i el 
seguiment de la seva implantació i verificació. 

 Realitzar conjuntament amb el cap de servei, la definició i implantació de millores 
o noves accions a realitzar a l’aplicatiu VIAMAP per a una millor gestió i 
comunicació tant per a la brigada municipal com per a empreses externes. 

 D’altres de caràcter general que li puguin ser assignades.  

  Cap tècnic unitat parcs i jardins 

 Gestionar el manteniment de les zones verdes municipals. 

 Realització de plecs tècnics, memòries de necessitats i la totalitat dels documents 
necessaris per a la realització dels procediments de contractació de la totalitat 
d’empreses de servei o subministrament per la realització de les tasques pròpies 
de manteniment (preventiu/correctiu) en l’àmbit dels parc i jardins, així com de les 
inversions previstes. 

 Control pressupostari de les accions i despeses realitzades tant en els contractes 
de subministrament com serveis en l’àmbit de parcs i jardins. 

 Proposar solucions tècniques a les necessitats del servei per a la seva posterior 
execució per  part de la brigada municipal com de les empreses externes. 

 Realització d’informes tècnics d’acord a les necessitats del servei, tant per a la 
definició o justificació de les tasques com per acompanyar els documents 
comptables que així ho requereixen. 

 Proporcionar plans de manteniment preventiu/correctiu a brigada o les empreses 
externes per tal que els pugin aplicar també a la totalitat d’equipaments. 

 Rebre i gestionar els informes de les empreses externes tant de dependències 
com de via pública. 

 D’altres de caràcter general que li puguin ser assignades. 

 Tècnic parcs i jardins 

 Actualitzacions de l’inventari de zones verdes municipals i de les instal·lacions de 
reg. 

 Suport tècnic en la gestió de l’arbrat. 

 Supervisió del manteniment de les zones verdes de les dependències municipals. 

 Estudis de remodelació i ampliacions de manteniment de petits espais urbans. 
Amidaments, aplicació de preus. 

 Col·laboració en la redacció de plecs de condicions. 

 Control dels consums d’aigua de reg. 

 Valoració d’arbrar i col·laboració amb ordres d’execució. 

 Redacció de projectes per a plans d’ocupació. 

 Altes tasques del servei. 

 Realitzar conjuntament amb el cap d'unitat, la definició i implantació de millores o 
noves accions a realitzar a l’aplicatiu VIAMAP per a una millor gestió i 
comunicació tant per a la brigada municipal com per a empreses externes. 

 D'altres de caràcter general que li puguin ser assignades. 
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  6.3.2. Nivell II - Inspectors 

  Inspectors empreses externes dependències (neteja i obres): 

 Supervisar la correcta realització i el compliment dels serveis contractats a 
empreses externes en l’àmbit de les dependències municipals (neteja, fusteria, 
paleteria, persianes, pintura, ...). 

 Coordinar l’execució de les tasques realitzades per les empreses a les 
dependències, i reportar al cap d’unitat o tècnic de referència possibles 
incidències i l’estat de les actuacions. Un cop finalitzat reportar-ho a logística per 
tancar la tasca sol·licitada.  

 Fer seguiment de les tasques de neteja d’equipaments, donant suport al tècnic 
que ho gestiona, tant en el compliment del contracte (inspeccions) com amb la 
planificació de les tasques. 

 La realització d’inspeccions a les empreses de neteja pot comportar la realització 
d’alguna jornada amb horari de tarda que serà compensat amb la jornada de 
matí. 

 D’altres de caràcter general que li puguin ser assignades.  

  Inspectors de vía pública (plantilla) 

Es realitza l’assignació de cada inspector a una part del territori, coincidint amb la divisió 
existent de paletes a brigada municipal, les tasques pròpies del servei (a banda de les 
que se’ls encarreguin des de disciplina urbanística) són: 

 Realitzar les inspeccions de guals (en motiu de sol·licituds de baixa, modificació o 
alta) o detecció d’us fraudulent. 

 Efectuar les inspeccions de vetlladors de bars/restaurants (en motiu de 
sol·licituds de baixa, modificació o alta) o detecció d’us fraudulent. 

 Realització d’inspecció de l’estat de mobiliari urbà, senyalètica, pintura, voreres, 
asfalt, imbornals... per tal de generar nota de treball a través de logística per a la 
seva reparació. 

 Realitzar control de les cartelleres, OPI o altres elements publicitari dins l’àmbit 
d’actuació. 

 Conèixer les autoritzacions de via pública concedides dins el seu territori, i 
comunicar-ho al servei en cas de detectar ocupacions no autoritzades. 

 Verificar l’estat de funcionament de les escales mecàniques o ascensors 
existents en els seu sector. Rearmar-les quan estiguin parades i avisar en cas 
d’averia al tècnic responsable. 

 Informar de possibles afectacions, en especial a la mobilitat, en motiu d’obres o 
tasques de manteniment a la via pública. 

 Realitzar inspeccions periòdiques a les obres que es realitzin al municipi, i 
controlar que es facin en base a llicències municipals i comunicacions prèvies 
d’obres. 

 Controlar les plaques d’obres i les reposicions per a la devolució d’avals. 

 Fer inspeccions d’obres vinculades amb expedients de disciplina urbanística i 
ordres d’execució, així com d’aquelles denúncies formulades per veïns o les 
requerides pels tècnics i Caps del Servei per a la seva tasca habitual. Caldrà 
realitzar la corresponent acta d’inspecció i els reportatges fotogràfics que 
pertoquin. 

 Coordinar les obres de les companyies de serveis i verificar la reposició 
d’aquestes obres. 

 Visites d’inspeccions a habitatges vinculats amb les tasques pròpies de l’Oficina 
Local d’Habitatge. 

 D’altres de caràcter general que li puguin ser assignades.  

  Inspector d'empreses externes (vía pública): 

 Supervisar la correcta realització i el compliment dels serveis contractats a 
empreses externes en l’àmbit de la via pública (neteja, recollida de voluminosos, 
pintura, obres, xarxa de clavegueram, xarxa d’aigua potable, ...). 

 Coordinar l’execució de les tasques realitzades per les empreses externes a la 
via pública, i reportar al cap d’unitat o tècnic de referència possibles incidències i 
l’estat de les actuacions. Un cop finalitzat reportar-ho a logística per tancar la 
tasca sol·licitada. 

 Fer seguiment de les tasques de neteja viària, donant suport al tècnic que ho 
gestiona, tant en el compliment del contracte (inspeccions) com amb la 
planificació de les tasques. 

 Realitzar el control de les empreses de serveis (Fecsa, Agbar, Telefònica, ...) que 
realitzen actuacions al municipi. Gestionar amb aquestes empreses possibles 
deficiències detectades a la via pública. 

 Sol·licitar a les empreses de serveis la planificació d’accions previstes al municipi 
per tal de procedir a la seva coordinació. 

 D’altres de caràcter general que li puguin ser assignades. 

  Inspectors empreses externes parcs i jardins: 

 Preparació i seguiment de les campanyes estacionals (reposició d’arbustiva, 
arbrar, adobat i gespes, planta de flor, poda, nous enjardinaments, arbrat viari, 
destroncatge, plantes interiors dependències). 

 Control específic de camp del manteniment externalitzat de les zones verdes, 
dependències, zones rústiques, àreas de joc infantil, casa de les aigües, plans 
d’ocupació. 

 D’altres de caràcter general que li puguin ser assignades.  

  6.3.3. Nivell III - Brigada Municipal 

  Brigada Municipal (logísitca): 

 Recepcionar la totalitat de tasques encarregades a serveis municipals (correu 
electrònic / telèfon). 

 Derivar d’acord a indicacions del cap d’unitat a cada un dels coordinadors, 
encarregats o empresa externa (en aquest cas informar a l’inspector pertinent per 
tal que en faci el seguiment). 

 Gestió de tasques a través de l'aplicatiu VIAMAP. 

 Informar mensualment al cap de servei de l’estat de les tasques (realitzades / 
pendents / previsió). 

 Gestionar comandes (petició de compres). 

 Controlar albarans/pressupostos segons indicacions del cap de servei. 

 Controlar existències de magatzem. 

 Controlar eines i maquinaria. 

 Preparar materials, eines o vestuari d’acord a les peticions dels coordinadors / 
encarregats de brigada. 

 D’altres de caràcter general que li puguin ser assignades.  
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  Brigada municipal (obres) 

  - Coordinador 

 Verificar les peticions realitzades al servei per part de logística, gestionar aquelles 
que puguin ser ateses per brigada i retornar a logística aquelles que s’hagin de 
derivar a empreses externes. 

 Organitzar i traslladar les comandes de treball diaris al personal directe assignat 
(propi o plans d’ocupació) o a les empreses externes en funció de les capacitats 
del servei. 

 Planificar les tasques a realitzar i reportar setmanalment al cap d’unitat el 
compliment de la programació. 

 Verificar amb el cap d’unitat la proposta d’actuació, en cas que sigui necessari. 

 Realitzar la previsió de necessitats (material, eines, vestuari, ...) a logística per a 
la seva preparació. 

 Supervisar la correcta execució del personal al seu càrrec. 

 Supervisar el manteniment i bon ús dels equips de treball. 

 Vetllar per l’ús dels EPI del personal assignat. 

 Gestionar la totalitat del personal en durant els períodes d’absència de l’altre 
coordinador. 

 A petició del cap d’unitat elaborar informes sobre incidències o contingències que 
sorgeixen durant els servei. 

 Quan en motiu de vacances o dies festius falti un dels coordinadors, correspon a 
l’altre la organització i assignació de tasques de la totalitat del personal de la 
brigada d’obres i/o plans d’ocupació. 

 D’altres de caràcter general que li puguin ser assignades.  

  - Oficials i peons: 

 Les pròpies de la seva categoria d’acord a les atribuïdes a les seves fitxes de 
treball, sempre d’acord a les indicacions dels seus caps directes. 

  Brigada de parcs i jardins 

  - Encarregat: 

 Organitzar i traslladar les comandes de treball diaris al personal directe assignat 
(propi o plans d’ocupació). 

 Planificar les tasques a organitzar i reportar semanalment al cap d’unitat. 

 Verificar amb el cap d’unitat la proposta d’actuació. 

 Realitzar la previsió de necessitats (material, eines, vestuari, ...) a logística per a 
la seva preparació. 

 Supervisar la correcta execució del personal al seu càrrec. 

 Supervisar el manteniment i bon ús dels equips de treball. 

 Vetllar per l’ús dels EPI del personal assignat. 

 A petició del cap d’unitat elaborar informes sobre incidències o contingències que 
sorgeixen durant els servei. 

 D’altres de caràcter general que li puguin ser assignades.  

  - Oficials i peons 

 Les pròpies de la seva categoria d’acord a les atribuïdes a les seves fitxes de 
treball, sempre d’acord a les indicacions dels seus caps directes. 

 6.4. Organigrames i tasques proposades 

 En primer lloc s’estableixo l’organigrama jeràrquic que defineix la dependència directa de cada 
 un dels treballadors del servei. 

 Es tracta de poder coordinar els diferents departaments i compartir la informació per a que la  
 amb la finalitat d’establir el màxim de relació, participació i concertació, en el procés del 
 manteniment, remarquem la importància de constituir reunions periòdiques entre els centres 
 docents (equip directiu, AMPA) i l’Administració local (regidor, representant municipal al CEC, 
 professionals d’educació i dels serveis tècnics...). 

 Aquests espais d’intercanvi poden servir per passar informació, valorar la gestió del 
 manteniment i la seva adaptabilitat a les peculiaritats de cada centre copsant el grau de 
 satisfacció dels usuaris. Aquesta plataforma és també l’escenari idoni per possibilitar el consens 
 respecte a la programació de les actuacions de manteniment ordinari i/o d’inversions a realitzar 
 en cada centre, a través del pacte en la priorització de les accions. 

 El funcionament intern de gestió de l’àrea de manteniment està orientat a satisfer les demandes 
 dels ciutadans en matèria de millora i manteniment d’infraestructures i serveis. 

 El dia a dia observat, impedeix una bona planificació de manteniment preventiu que caldria tenir 
 en compte i implantar-ho, ja que seria la millor forma de reduir el manteniment correctiu i la 
 sensació per part dels ciutadans que les actuacions que es realitzen a dia d’avui són insuficients 
 i poc rentables. 

 És per això que he proposo aquest mapa de processos (Fig 6.4) com a punt de partida per 
 enumerar i assignar els responsables dels processos a la pàgina següent (quadre 4.5.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 6.1: mapa de processos 
Font: Diputació de Barcelona. Manteniment dels centres docents públics d’educació infantil i 
primària i d’educació especial; guies metodològiques 4. Institut d'Edicions de la Diputació de 

Barcelona. Edicions EMSA, 2000 
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Quadre 6.3: organigrama jeràrquic departamental proposat    Font: elaboració pròpia 
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COORDINADOR 1 
 

COORDINADOR 2 TÈCNIC 
D'INSTAL·LACIONS 

Mecànics (2p) 
Serrallers (2p) 
Paletes (2p) 
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Pintors (3p) 
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LOGÍSTICA 

Quadre 6.4: organigrama funcional departamental proposat    Font: elaboració pròpia 
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  6.4.1. Nivell I - Serveis tècnics. 

Són els encarregats de la gestió tècnica dels projectes, del control pressupostari tant de 
despesa corrent com d’inversions, els encarregats de realitzar les propostes o la 
validació tècnica davant de qualsevol actuació, validar i conformar factures, realització de 
plecs tècnics i memòria de necessitats per a la contractació de les diferents empreses de 
serveis o subministrament. En el cas dels departaments amb brigada seran els 
responsables directes dels coordinadors o encarregats. 

Es troba conformat per el propi cap del servei, un tècnic superior de serveis, tres caps 
d’unitat (Obra Civil, Parcs i jardins i Instal·lacions), i dos tècnics de suport (un de parcs i 
jardins i l’altre d’instal·lacions). 

  6.4.2. Nivell II – Inspectors. 

Són els encarregats, per una banda del control de les diferents empreses externes que 
presten serveis al departament de serveis municipals i d’altra banda realitzaran funcions 
d’inspecció de la via pública (voreres, pintura, senyals, guals, terrasses, …) a més a més 
de les que els hi siguin assignades per part del servei de disciplina urbanística.  

  Els inspectors d’empreses externes, són: 

 Inspector d’empreses externes Via pública. 

 Inspector d’empreses externes Dependències. 

 Inspector d’empreses externes Parcs i Jardins. 

  Els inspectors de via pública (compartits amb el servei de disciplina urbanística), són: 

 Inspector de via pública Zona 1 (Can San Joan, La ribera, Zona Centre). 

 Inspector de via pública Zona 2 (Zona 21, Santa Maria, Font pudenta, Can cuiàs) 

 Inspector de via pública Zona 3 (Montcada Nova, Pla d’en coll, Mas rampinyo, 
Mas Duran). 

Les tres zones proposades coincideixen amb les tres zones que s’establien al document 
de brigada vigent en el que s’assigna una parella de paletes per zona, a banda de la 
zona urbana es donarà cobertura esporàdica a la zona rural adjunta a cada una de les 
zones. 

  6.4.3. Nivell III – Brigada Municipal.  

  Suposen la part executiva en la realització dels treballs  que són encomanats al servei. 
  Es divideix en tres blocs: 

 Logística - Dependran directament del cap de servei ja que han de donar suport 
tant a la brigada d’obres com a la de jardineria. 

 Brigada d’obres - Dependran directament del cap d’unitat d’obres, disposaran de 
dos coordinadors que seran responsables dels diferents equips que conformen la 
totalitat de la brigada. Realitzaran les tasques de paleta, pintura, senyalètica, 
serralleria, taller, suport logística a les diferents activitats o necessitats 
municipals, petit manteniment, recollida d’abocaments, i totes aquelles que el cap 
d’unitat consideri necessària d’acord als recursos i formació disponibles. 

 Brigada de Parcs i Jardins - Dependran directament del cap d’unitat de parcs i 
jardins, disposa d’un encarregat que és el responsable dels diferents equips que 
conformen la totalitat de la brigada de parcs i jardins. Realitzarà les tasques de  
neteja zones verdes, control rec, adobat, escardat, ... i totes aquelles que el cap 
d’unitat consideri necessàries d’acord als recursos i formació disponibles. 

 
  6.4.4. Quadre de procediment 

Amb l'objectiu d’establir el màxim de relació, participació i concertació, en el procés del 
manteniment, la importància de constituir reunions periòdiques entre els centres docents 

(equip directiu, AMPA) i l’Administració local (regidor, representant municipal al CEC, 
professionals d’educació i dels serveis tècnics...). 
Aquests espais d’intercanvi poden servir per passar informació, valorar la gestió del 
manteniment i la seva adaptabilitat a les peculiaritats de cada centre copsant el grau de 
satisfacció dels usuaris. Aquesta plataforma és també l’escenari idoni per possibilitar el 
consens respecte a la programació de les actuacions de manteniment ordinari i/o 
d’inversions a realitzar en cada centre, a través del pacte en la priorització de les 
accions. 

Les reunions poden tenir diferents objectius segons el moment en què es desenvolupin. 
Es poden distingir tres moments amb tasques diferenciades que abasten tot el procés de 
la programació i l'execució del manteniment: 

 La postexecució, que correspondrà al repàs i l’anàlisi, des dels diferents sectors 
de la comunitat educativa, per a la valoració de les actuacions o obres de 
manteniment i d’inversions ja executades. S'hi poden preveure indicadors 
d’avaluació, sobretot d’impacte i de satisfacció per tal de disposar d’un punt de 
referència en les valoracions. 

 La preexecució, en la qual s’ha de viabilitzar la participació en la priorització de 
les accions programables dels diferents sectors de la comunitat educativa. La 
preexecució, en la qual s’ha de viabilitzar la participació dels diferents sectors de 
la comunitat educativa en la priorització de les accions programables. Per 
possibilitar-ho destaquem la importància de facilitar al màxim una informació 
transparent tant del pressupost com de les accions prioritzades des de 
l'Ajuntament (per exemple qüestions de seguretat), com de les consignacions 
pressupostàries. També cal oferir explicacions tècniques entenedores que ajudin 
a valorar l’establiment d’un ordre en les actuacions a realitzar. 

 El seguiment de la programació pactada i la seva intervenció en l’avaluació de la 
gestió: organització, procediment, nivell d’informació, volum de resultats, 
qualitat... per conèixer el grau de satisfacció dels diferents agents. 

  6.4.5. Justificació de la proposta realitzada 

  El raonament de la proposta ve fonamentat en la neccessitat de delegar funcions en els 
  encarregats de la part de logísitca (inspectors i coordinació dels diferents grups de  
  treball).  

El cap de serveis municipals hauria de ser una persona que tingués formació en facility 
management, un aspecte que tractare en les propostes de millora en el present treball, 
però donant una pinzellada en aquest apartat, he de dir que aquest agent ha de 
coordinar la gestiò de tots els actius inmobiliaris de la ciutat (edificis públics de la 
localitat). 

 6.5. El manteniment 2.0 

En els temps que avui en dia vivim, la irrupció de les tecnologies en l'àmbit tècnic es fa 
imprescindible, per això, l'Àrea de Manteniment i Serveis disposa d'un programari web que 
centralitza la informació i dóna servei als diferents agents implicats (caps de servei, tècnics, 
oficials i inspectors). 

L'aplicatiu que s'utilitza porta el títol de VIA MAP, una aplicació SIG web per a la gestió de 
l'espai públic del municipi, desenvolupada per l'empresa d'origen alemany T-SYSTEMS amb 
oficina a Barcelona i que actualment es utilitzada per el servei de manteniment de l'Ajuntament 
de Montcada i Reixac. 
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 S'està estudiant de nou la proposta de poder fer extensiva aquesta aplicació a tauletes i mòbils 
 per a poder repartir-ho entre els tècnics i inspectors amb la qual mitjançant geolocalització es 
 pugui generar l'incidència in situ i no esperar a ser al centre logísitic o departament tècnic per 
 poder utilitzar-ho. 

 L'any 2010 aquesta proposta es va intentar implantar mitjançant una aplicació mòbil, proveeint 
 als diferents coordinadors de l'àrea de manteniment de la ciutat de dispositius pda (notepad), 
 però la persona encarregada (tècnic informàtic), va marxar i el projecte va a quedar suspès, a la 
 espera de tornar-ho a retomar. 

Les següents fotografies (6.4 i 6.5), ens mostren l'entorn de treball que utilitzen els inspectors en 
el dia a dia amb l'aplicatiu abans descrit. Aprofito per comentar que aquest programari seria 
interessant especialitzar-ho per a col·legis públics i que un tècnic de manteniment (facility 
management), sigues el responsable de la seva gestió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. La meva col·laboració 

La meva aportació ha consistit realitzar una nova proposta d'organigrama i funcions 
departamentals, la qual cosa m'ha comportat un parell de setmanes. No es una tasca fàcil fer 
entendre als tècnics que una altra manera de treballar més àgil i ràpida, sense tanta burocràcia, 
repartint les funcions d'una forma més lògica i eficaç. 

Tambè he pogut realitzar tasques de complimentanció d'incidències a la via pública, amb la 
supervisió d'un inspector, encara que no sigui objecte del treball, per veure quin es el 
funcionament del programa i quines millores en quant a desenvolupament informàtic es poden 
pensar per al futur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 6.4: visualització de l'aplicatiu VIAMAP generant la incidència per insertar    

Font: Serveis Municipals 

Fotografia 6.4: visualització de l'aplicatiu VIAMAP amb la incidència registrada    
Font: Serveis Municipals 

INCIDÈNCIA REGISTRADA 

INCIDÈNCIA  A COMPLIMENTAR 
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7. PROGRAMA ESCOLA VERDA (MANTENIMENT PROACTIU) 

 7.1. En que consisteix 

Es tracta d'un projecte dels Departaments de Medi Ambient i Educació de la Generalitat de 
Catalunya, en les que s'integren aquelles escoles que han elaborat un pla per realitzar una sèrie 
d'accions amb la fita d'afavorir una bona actitud davant el medi ambient i la sostenibilitat 
energètica. Ha sorgit com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de 
Catalunya que volen innovar. 

 7.2. Objectius 

 Aquest programa es presenta amb tres grans objectius: 

 Ajudar els centres a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en 
tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn...). 

 Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la 
millora del seu entorn. 

 Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius, 
fer xarxa. 

 7.3. Relació amb el municipi 

Actualment, un dels centres adherits a aquest programa és el CEIP EL TURÓ de Montcada i 
Reixac, com a dependència pública. Dins de l'escola, s'està fomentant a través de l'educació 
des de petits en forma de xerrades i tallers per ajudar a comprendre la importància de l'estalvi 
energètic, que repercuteix directament en la vida útil dels diferents elements consumibles 
(fluxòmetres i fluorescents). 
En aquest aspecte entra en joc el concepte de manteniment proactiu. Té com a objectiu 
aquelles accions que es realitzen a nivell d'usuari, és a dir, les tasques d'aquest tipus de 
manteniment recauen directament sobre les personas que utilitzen diariament el centre, que 
consten d'operacions molt senzilles i que es difonen mitjançant cartells informatius per tot el 
centre,  

Es disposa d'un luxímetre per a decidir la necessitat d'encendre o no els llums. El procediment 
és senzill, es tracta d'ensenyar als alumnes a quan aquesta quantitat de lux en funció de la 
quantitat de llum solar que entra per les finestres, es pren la desició de no activar les llums. 

 7.4. Projecte Euronet 50/50 

 El projecte Euronet 50/50 és un projecte Europeu emmarcat en el programa Energia Intel·ligent 
 per Europa que vol fomentar l’estalvi energètic en 50 equipaments educatius repartits en 9 
 països de la Unió Europea. 

La Diputació de Barcelona lidera aquest projecte i té per compromís la seva aplicació en 13 
 equipaments educatius de diferents municipis de la província de Barcelona. Al seu torn, 
 l’ajuntament de Montcada i Reixac, conjuntament amb el centre educatiu El Turó, han 
manifestat el seu interès i la seva voluntat de desenvolupar la metodologia 50/50 en dit 
 equipament. Els seus objectius són: 

 Reduir el consum energètic amb el canvi de comportament dels usuaris combinat amb 
petites mesures de manteniment. 

 Aconseguir canvis en el comportament dels usuaris amb l’educació en la protecció del 
clima i  aspectes ambientals. 

 Donar a l’alumnat un paper més important en el desenvolupament d’idees i mesures per 
estalviar energia i altres recursos a l’escola. 

 Crear consciència energètica entre els alumnes per aconseguir més sostenibilitat més 
enllà del projecte Euronet 50/50 – ja que poden difondre el que han après en el projecte 
a casa i fora de casa, a tot arreu. 

 Estalviar diners que s’haurien gastat en energia o altres recursos i utilitzar-los per 
finançar altres projectes i activitats (la mitjana d’estalvi energètic que s’aconsegueix 
canviant els hàbits dels consumidors acostuma a ser del 10% del cost inicial). 

 Per a garantir l’èxit del projecte tant en la reducció del consum energètic com en la implicació 
 dels diferents col∙lectius cal que, abans de començar a implantar el 50/50 als centres educatius, 
 es duguin a terme diferents tasques: 

  A.- per fer la selecció dels centres educatius es tindran en compte els criteris que es  
  consensuin entre els socis del projecte a més d’aquells criteris que cada soci consideri 
  d’interès per les característiques del seu sistema educatiu, en aquest cas, el CEIP EL  
  TURÓ. 

  B.‐ per fer la planificació amb tot detall cal: 

 Preveure la durada del projecte que en aquest cas és de 2 anys naturals, 
començant l’acció directa dins l’escola l’1 de gener de 2010 i acabant el 31 de 
desembre de 2011 –  responsable: equip energètic. 

 Definir quina és la informació de base que es necessita: 

− Plànol del centre escolar on hi figurin: els elements energètics(calefacció, 
conduccions,  finestres,...,); superfícies de les aules/sales; .– responsable: 
gestor de l’equipament? 

− Dades de consum energètic i de costos dels darrers anys (definir quants 
anys) – responsable: gestor de l’equipament. 

− Establir quines seran les dades de partida. 

− Fer un calendari aproximat. 

− Especificar els contractes que s’hauran de signar entre el soci i 
l’administració gestora de l’equipament i entre l’administració gestora de 
l’equipament i l’escola: definir molt bé els continguts establint la manera en 
que es farà el repartiment i  com es pagarà altres aspectes que es 
considerin necessaris. 

  C.‐ definir les persones que treballaran en el projecte. Al llarg de tot el projecte es  
  desenvoluparan diferents tasques cadascuna amb el/s actor/s corresponent/s. És molt  
  important definir d’entrada quines seran les persones que hi formaran part i quines seran 
  les funcions de cadascuna. 
  
  Un representant de l’administració que lidera el projecte que tindrà per funcions: 

 Fer seguiment del desenvolupament del projecte al centre 

 Coordinar les diferents actuacions entre les parts implicades 

 Traslladar tot aquell material que es vagi generant al llarg del projecte per part 
dels socis i que sigui d’interès per la bona marxa del projecte al centre. 

  Un representant de l’administració responsable de pagar les factures energètiques de  
  l’escola que tindrà per funcions: 

 Facilitar totes les dades energètiques del centre: consums i costos d’interès pel 
bon desenvolupament del centre. 

  L’escola, a través de l’equip directiu/claustre/consell escolar que tindrà per funcions: 

 Assegurar l’aplicació del projecte al centre. 

 Facilitar tota la informació que sigui necessària pel bon desenvolupament del 
projecte. 

 Garantir la participació d’alguns mestres responsables del projecte. 

 Facilitar la transmissió de resultats i actuacions als diferents col∙lectius: alumnat, 
famílies, personal no docent, usuaris de l’equipament fora de l’horari escolar. 
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[10] Euronet 50/50 máx. [En línia] Disponible a: http://euronet50-50max.eu/ca 
 
 

  Els mestres que tindran per atribucions: 

 Dirigir l’alumnat responsable de desenvolupar el projecte 

 Transmetre els coneixements necessaris per a que l’alumnat pugui realitzar el 
projecte, treure’n conclusions, fer propostes. 

 Fer difusió entre altres col∙lectius de mestres. 

  Personal no docent que tindrà per funcions: 

 Facilitar tota aquella informació que requereixi l’alumnat. 

 Acompanyar a l’alumnat en les tasques de reconeixement del centre. 

 Informar de les actuacions que es puguin desenvolupar al centre relacionades 
amb aspectes energètics. 

 Transmetre la informació als usuaris de l’equipament fora de l’horari escolar. 
L’alumnat responsable de desenvolupar el projecte. Aquest alumnat són nens i nenes 
entre 10 i 12 anys que es troben en els darrers cursos de la primària (5è i 6è). Les 
funcions d’aquest alumnat seran: 

 Realitzar l’auditoria del centre: detectar els punts febles energèticament parlant 
del seu centre. 

 Prendre mesures de diferents paràmetres d’interès (temperatura, lluminositat,...) 

 Difondre el projecte entre els seus companys. 

 Fer enquestes entre l’alumnat del centre per conèixer els hàbits energètics. 

 Transmetre missatges d’estalvi. 

 Fer propostes de millora. 

 Contactar amb altres centres que estiguin en el projecte. 

 Utilitzar la web com a canal de difusió i comunicació. 
  L’auditor/educador extern que tindrà per funció: 

 Dirigir les tasques de diagnosi energètica del centre: quines mesures s’han de 
prendre, com s’han de prendre, com les podem monitoritzar. 

 Transmetre coneixements i conceptes relacionats amb l’energia i el canvi climàtic 

 Donar suport tècnic en les propostes de millora que puguin sorgir de l’alumnat 

 Finalment, per a dur a terme de forma coordinada les diferents etapes i tasques 
del projecte, a cada centre s’establirà la figura de l’equip energètic que serà 
l'órgan responsable de garantir l'aplicació del projecte al centre, composat per: 

− Representant de l’administració que lidera el projecte. 

− Representant de l’administració que gestiona el centre. 

− Representant de l’equip directiu. 

− L'alumnat responsable de desenvolupar el projecte. 

− Representant del personal no docent. 

− Auditor/educador extern. 

D.- Definir els productes finals que poden sortir de cadascun dels passos que es vagin 
desenvolupant. Cada una de les fases en les que es desenvoluparà el projecte ha de 
quedar molt ben definida i s’ha d’establir quin serà el producte final. Aquest producte no 
sempre serà amb les mateixes característiques, sinó que pot variar molt en funció de 
cadascuna de les fases podent ser des de diferents gràfiques elaborades a partir de les 
mesures preses a diferents aules, a cartells divulgatius que es distribueixen pel centre, 
fins a un document de síntesi de resultats. 

Cada soci, de forma consensuada amb els  socis del projecte proposarà uns mínims a 
cada equipament, però cada centre escolar a mida que aplica la metodologia pot 
proposar nous productes. 

E.- Proposta de continuïtat. Aquest és un projecte, com ja s’ha comentat, que té 
inicialment una durada de dos anys però que té la voluntat de seguir en el temps i 
d’ampliar la participació de centres. Per això és important, en primer lloc, garantir que 
l’equip de persones que comencen el projecte estiguin com a mínim els dos anys de 

durada inicial. Cal tenir present que en aquesta prova pilot el projecte comença a mig 
curs, l’1 de gener i que per tant podria donar‐se el cas que els alumnes que comencen a 

desenvolupar‐lo marxin de l’escola al juny. Per tant seria interessant que la representació 
de l’alumnat estigués formada per representants dels dos cursos o bé que l’equip de 
mestres garantís la continuïtat del projecte el curs següent. 

En segon lloc, cal fer un seguiment i un recull de tot el que es vagi desenvolupant per tal 
de millorar la metodologia i deixar‐la molt ben establerta per a futures actuacions. 

Aquest és un dels objectius finals de l’Euronet 50/50. En aquest cas el projecte fa una 
proposta de mínims per a garantir la continuïtat i l’equipament acaba de definir i 
gestiona. 

En aquest gràfics (6.2) comparatius que podem veure a continuació, en l'interval d'un 
any natural, el consum dels diferents suministraments contractats per part de l'escola 
CEIP El Turó, on la repercusió més important és la disminució de Kwh consumits 
d'electricitat a partir de la implantació del programa escola verda en matèria d'estalvi 
energètic. 

Cal aclarar tambè que el propòsit de les volanderes de plàstic colocades a les aixetes del 
centre per reduïr la descàrrega d'aigüa tambè s'ha notat en la reducció del consum 
d'aigüa, encara que es una solució provisional. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 6.1: comparatiu de consum d'electricitat durant l'interval d'1 any    
Font: http://www.inergybcn.com/sie-es/ 

Gràfic 6.2: comparatiu de consum de gas durant l'interval d'1 any    
Font: http://www.inergybcn.com/sie-es/ 
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 7.5. La meva col·laboració 

En aquest aparta de l'escola verda, la meva participació ha sigut poder relacionar quina es la 
repercusió del manteniment proactiu que es realitza a una escola amb dades contrastables de 
consums energètics. La relació que s’estableix amb aquest tipus de manteniment vol dir que si 
desde l’escalafó més baix en quant a responsabilitats (nivel d’usuari), es pot contribuir a l’estalvi 
energètic, i significa que si cuidem els elements, la seva vida útil será més llarga i per tant no 
farà falta fer inversions a curt plaç en canviar per exemple, un fluorescent. 

El centre m’ha proporcionat la informació respecte a la seva participación com a escola verda i 
que he estimat convenient tractar en aquest treball de fi de grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 6.3: comparatiu de consum de gas d'aigüa l'interval d'1 any    
Font: http://www.inergybcn.com/sie-es/ 
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8. SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS 

Aquest capítol ha tractat sobre el seguiment de l'execució de les obres de manteniment en alguns 
col:legis del municipi durant la meva estància com a col·laborador al Departament de Manteniment i 
Serveis. 

 8.1. Treballs de reparació del paviment de l'escola CEIP EL TURÓ (14 i 15 de maig de 2016) 

  8.1.1. Descripció de la patologia. 

Es tracta de l'aixecament de la pintura del parament horitzontal d'entrada a l'edifici 
docent, accedint pel carrer Montiu.  

Presenta despreniments tant en la capa de rodadura com en la pintura d'acabat. 

  Aquests treballs van consistir en la reparació del paviment d'entrada a l'escola, malmés 
  per la no idoneïtat i aplicació del producte, com a causa principal de la seva degradació. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

   

  8.1.2. Recursos i materials emprats. 

S'enumeren els materials i recursos utilitzats per l'empresa especialitzada en la 
realització de la actuació. La fundació engrunes ha sigut la encarregada de portar a 
terme la intervenció de reparació del paviment. 

Materials utilitzats 

- HEMPATHANE FC (Base) 543E9 - Pintura de poliuterà 

- HEMPEL'S CURING AGENT 95370 - Agent de curat 
- HEMPEL'S EPOXY RESIN 35969 - Capa de fons epoxi 
- HEMPEL'S CURING AGENT 97810 - Agent de curat 

Mà d'obra 

- 1 oficial de primera 
- 1 peó 

  8.1.3. Pressupost d'execució material 

En la següent imatge (fig. 8.1), podem observar el pressupost que ens van realitzar 
l'empresa adjudicatària (Fundació Engrunes), per la realització dels treballs. 
Segons la meva opinió, aquest pressupost s'hauria haver exigit ser desglossat en el seu 
contingut. Entenc per desglossat d'un pressupost, la descomposició de preus per saber 
quin material i mà d'obra s'ha utlitzat, i el preu unitari de cada concepte emprat. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Fotografia 8.1: paviment d'entrada al col·legi CEIP El Turó, amb 
manca de manteniment,  i que pot provocar ensopegades  

Font: elaboració pròpia 

Fig 8.1: document del pressupost d'execució material relatiu als treballs de reparació del 
paviment de l'escola CEIP El Turó  

Font: Fundació Engrunes 
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  8.1.4. Descripció de l'aplicació del tractament 

Objecte: tractament convencional de pintura 

Norma aplicable: procediment intern de l'empresa responsable del manteniment. 
Pla de manteniment de l'edifici (llibre de l'edifici) 

Mètode de treball: aplicable a l'OT (ordre de treball) registrada en l'aplicatiu 
VIAMAP. Seguiment i control de la intervenció pel Tècnic responsable. 
Normatives vigents de Seguretat i Salut I Prevenció de Riscos Laborals aplicables 
a les obres de construcció- 

Descripció de l'actuació: 

1.  Decapat de la superfície. 

2.  Neteja de la superfície i aspirat. 

3. Aplicació de primera mà de Hempadur resin 39560 diluït un 30% amb - 
dissolvent epoxi aplicació a corró primera mà 

4. Repintar minim 6 hores millor en aquesta epoca (primavera) d'un dia per a un 
altre. 

5. Aplicació d'una segona mà de Hempadur resin 39560 sense diluir i 
seguidament saturar amb silice. Temps de vida de la barreja 30 minuts. 

6. Aplicació de dues mà de hempathane 543 diluït amb dissolvent poliuretà un de 
un 10 a un 15% depenent de la temperatura d'aplicació per al guarit total, i millor 
esperar per al transit rodat 3 dias com a mínim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2. Treballs d'inspecció i evitar despreniments de peces ceràmiques de les façanes a l'escola  

 CEIP EL TURÓ (30 d'abril de 2016) 

  8.2.1. Descripció de la patologia. 

Aquesta intervenció va consistir en la inspecció de les peces d'acabat de la façana, les 
quals estaven bufades i requerien comprovació in situ d'elles per a evitar possibles 
despreniments, amb el perill que això suposa per als usuaris del centre. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

  8.2.2. Recursos i materials emprats. 

S'enumeren els materials i recursos utilitzats per l'empresa especialitzada en la 
realització de la actuació. La empresa EDFISER SL  ha sigut la encarregada de portar a 
terme les tasques d'inspecció de les peces bufades al llarg del perímetre de les façanes. 

Materials utilitzats 

- Sikaflex 11 FC 310 Marrón 

- Ardex Repmur gris 25 kg 

Mà d'obra 

- 1 oficial de primera 
- 1 peó 
- 1 xofer per al camió grúa utilitzat. 

Medis auxiliars 
- 1 camió grúa especial 

  8.2.3. Pressupost d'execució material 

En la següent imatge (fig. 8.2), podem observar el pressupost que ens van realitzar 
l'empresa adjudicatària (EDIFSER SL.), per la realització dels treballs. 

Segons la meva opinió, i en aquests treballs efectuats, aprecio clarament el desglossat 
del pressupost que ens indicia tots els elements que intervenen en el procés de la 
intervenció que es va fer. Aquesta model de pressupost es el que s'hauria d'exigir a totes 
les empreses adjudicatàries que treballin amb l'administració pública, per tal de poder 
comparar altres ofertes i valorar punt per punt quins elements són més accesibles a 
l'hora de concedir els treballs. 

 

   

Fotografia 8.2: paviment d'entrada al col·legi CEIP 
El Turó un cop aplicat el tractament anteriorment 

descrit a l'apartat 8.1.4  
Font: elaboració pròpia 

Fotografia 8.3: extracció d'una de les peces 
ceràmiques per part d'operaris de l'empresa 

encarregada  
Font: elaboració pròpia 

Fotografia 8.4: tasques d'inspecció de la façana 
principal de l'escola 

Font: elaboració pròpia 



ESTUDI SOBRE EL PLA D'ÚS I MANTENIMENT DELS COL·LEGIS PÚBLICS DE MONTCADA I REIXAC                                                                                                                                                                         69 

8. SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS 

 
 
 
 

 

 

 

  8.2.4. Descripció de l'aplicació del tractament 

Objecte: inspecció de façana 

Norma aplicable: procediment intern de l'empresa responsable del manteniment. 
Pla de manteniment de l'edifici (llibre de l'edifici) 

Mètode de treball: aplicable a l'OT (ordre de treball) registrada en l'aplicatiu 
VIAMAP. Seguiment i control de la intervenció pel Tècnic responsable. 
Normatives vigents de Seguretat i Salut I Prevenció de Riscos Laborals aplicables 
a les obres de construcció. Especialment esmentar risc de caiguda a diferent 
nivell. 

Descripció de l'actuació: 

1.  Repicat de la superficie per extreure la peça ceràmica. 

2.  Neteja de la superfície i aspirat. 

3. Aplicació del morter Ardex Repmur i posterior anivellament . 

4. Posterior fraguat i comprovació de planeitat de les superfícies tractades.  

   

 

 

 

 

 8.3. La meva col·laboració 

En aquest capítol, una de les meves funcions ha sigut analitzar de quina manera es controlen 
les actuacions, una vegada detectada la patologia o avaria, i proposar el procediment de control 
documental d'aquestes. 

Habitualment, segons he pogut observar durant el temps que he estat formant part del 
departament de Manteniment i Serveis, es que quan es rep la petició de personal de l'escola 
informant d'alguna anomalia, es deriva al tècnic municipal competent, el qual realitza la 
inspecció ocular corresponent al punt d'actuació. 

La majoria de casos, al ser treballs de caire específic, es deriva a les empreses de manteniment 
cotractactes per a aquesta tasca, i són ells qui envien els operaris encarregats a fer la reparació. 

  8.3.1. Documentació a exigir en cada actuació 

La meva recomanació com a professional seria exigir a les empreses i fabricants 
una sèrie de documentació en referència al control de qualitat dels productes, 
amb l'objectiu de establir la traçabilitat del producte. Aquesta traçabilitat marca el 
seguiment dels productes desde la seva fabricació fins a l'ús a obra i és la 
garantía que els productes són els homologats i adequats per a la seva utilització. 

Durant el transcurs del contracte de manteniment amb el consistori, l'empresa 
responsable del manteniment haurà de fer un inventari amb tota la documentació 
referent als materials i elements constructius que s'utilitzin en la actuació. El 
control documental s'ha de registrar i es facilitarà a la direcció facultativa (tècnic 
del departament corresponent) tota la documentació dels diferents materials 
utilitzats. 

Control documental dels materials 

Tant per part de l'empresa adjudicataria com per part de les empreses 
proveïdores es sol.licitarà, en cas de que es produeixi, documentació de 
referència dels materials o sistemes constructius de la intervenció a realitzar. 
Aquesta possible documentació a aportar seria: 

- Documentació d'origen i garantia 
- Fulls de subministrament 
- Etiquetat 
- Garantia del fabricant 

Autoritzacions administratives (Marcatge CE) 

- Declaració de conformitat 
- Certificat CE 
- Control de producció en fàbrica 
- DITE: Document d'Idoneïtat Tècnica Europea (Avís Technique) 

Documentació de conformitat amb requisits tècnics 

DPC. Addicional a etiqueta CE 

Garantia de conformitat a la norma: 

- Segell/marcatge de conformitat 
- CCRR 
- Homologació 
- Marca AENOR "N 
- Assaig segons norma especificació 
- Certificat origen segons especificacions tècniques 
- Fitxa de característiques tècniques 
- Distintius de qualitat voluntaris 
- Avaluacions d'idoneïtat tècnica 

 

 

Fig 8.2: albarà amb el pressupost respecte a la intervenció en la inspecció de peces a l'obra de fàbrica  
Font: Edifser SL 
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9. PROPOSTES DE MILLORA 

Un cop finalitzades les seccions del present estudi, he considerat convenient realitzar una sèrie de 
propostes de millora en quant a manteniment de dependencies de les escoles de Montcada i Reixac, 
que es les descriuré a continuació. 

 9.1. Implantació del llibre de l'edifici a tots els edificis públics municipals. 

 Amb la redacció del llibre de l'edifici per a cadascún dels col·legis del municipi, cada centre 
 disposará del seu document on tots els usuaris disposin d'informació relativa a la dependència 
 municipal, facilitant-ne la conservació i manteniment. 

 Es tracta de fer una passa més enllà, ja que només és d'aplicació als edificis d'habitatges, ja 
 sigui d'obra nova o hagi sofert una gran rehabiltiació a partir de l'abril de 1993,a Catalunya, en 
 virtut d'aplicació del Decret 206/1992, d’1 de setembre, pel qual es regula el llibre de l’edifici 
 (DOGC núm. 1654, de 7 d’octubre de 1992). 

 La intenció del consistori es demanar en els propers anys a la Diputació de Barcelona una 
 subvenció econòmica per a portar a terme el projecte anteriorment descrit, i poder contractar un 
 tècnic específic per a realitzar aquest treball. 

 En el present treball he generat amb el programari informàtic DicPla, un llibre de l'edifici, 
 corresponent a l'escola El Turó, i que es pot consultar en el annex C. 

El Dicpla es una eina molt bona, ja que ell mateix et crea els calendaris d’actuació que després 
el tècnic pot modificar. S’ha de controlar molt els processos que genera, ja que depenent de 
com s’hagi introduït la informació, el programa repeteix actuacions que fan incrementar el 
pressupost final.  

 9.2. La figura del "facility management". 

Després de descriure el funcionament de l’àrea de manteniment, i dels processos que es 
segueixen, proposo com a millora un pla d’acció municipal, per seguir desgranant els eixos i 
estratègies, i de quina manera, podem arribar a la visió de ciutat que projectem al ciutadà sigui 
cada vegada més bona, no nomès en manteniment d'edificis docents, sinò al municipi de 
manera general. 

En aquesta línia entra en escena la figura d’un “facility management”, que exemplifica tot allò 
descrit en aquest treball, en les tasques que realitzo des del meu lloc de treball. Es tracta d'una 
figura relativament nova en el món de l'edificació, sorgida aproximadament a l'any 2014, amb el 
propòsit de posar a les mans d'un tècnic qualificat en la matèria de manteniment els seus 
coneixements per gestionar eficienment els edificis públics, no solsament educatius, sinò els del 
municipi. 

Proporciona una sèrie d'avantatges el poder comptar amb aquest tipus d'agent: 

 S'assegura el bon funcionament dels inmobles i dels seus serveis. 

 Aconsegueix un estalvi econòmic, gràcies a la gestió eficient dels recursos disponibles 

 Es garanteix la correcta gestió de caire energètic en els edificis, donat que suposa un 
estalvi en matèria d'energia.  

La profunda transformació de la dinàmica del treball fa que la gestió del manteniment dels 
actius d'edificis i els seus serveis generals sigui una bona sortida laboral a la situació actual 
del sector. 

Entenc que la seva formació permet assegurar i gestionar el millor funcionament dels actius a 
mantenir i els seus serveis associats, mitjançant la integració de persones, espais, processos i 
tecnologies. 

Tot això per actuar d’una manera més dinàmica i optimitzar els costos i el funcionament del 
servei de gestió dels edificis municipals. 

La necessitat de millorar el control sobre els actius (tots els elements susceptibles a fer-hi 
manteniment de les dependències educatives) , i de gestionar cada vegada més informació fa 

necessària l’ús d’aplicacions informàtiques, que es centrin en l’explotació i gestió dels actius, i 
sobretot el control de la seva vida útil.  

 9.3. Posada en marxa d'un sistema GIS adaptat a dependències municipals 

Per la gestió tècnica de tots aquests processos fan falta un seguit de procediments, que 
actualment no estan incorporats a l’àrea de manteniment de l’ajuntament de Montcada i reixac i 
considero que serien els següents: 

 9.3.1. Recursos d’observació i supervisió de les feines 
- Sistema de planimetria GIS per a centres educatius, marcant amb colors les zones 

on s'ha actuat correctament i les pendents de realitzar. 
- Programa de control de feines, materials, recursos, mà d’obra mitjançant programari 

informàtic. 

 9.3.2. Sistemes de control i regulació de les feines 

- Programa de control de feines, materials, recursos, mà d’obra i ordres de treball. 
- Dossier final d’execució d’obres menors: (que ha de ser creat per el cap de serveis). 
- Acta de la reunió amb el tècnic competent municipal amb les desicions acordades 
- Document de seguiment de les tasques amb fotografies de l’obra durant els treballs. 
- Documentació econòmica. Relació de costos reals de l’obra, amb els pressupostos 

desglossats. 
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10. CONCLUSIONS - RECOMANACIONS 

Una vegada aquest estudi, el qual engloba la meva proposta de Treball de Final de Grau, ha arribat a la 
seva fi, és l'hora d'extreure les conclusions a les quals s'ha arribat. 

Qualsevol institució pública vol ser reconeguda com a eficient, a més d'eficaç, i trencar mica en mica 
amb la imatge i percepció negativa que els ciutadans ténen sobre les administracions, els cuals les 
conseideren generadores de despesa i males prestadores de serveis. 

En el cas del manteniment de dependències municipals, i de les escoles públiques en particular, 
aquesta prestació de serveis clarament és negativa i fàcilment perceptible. S'hauria de prioritzar i 
focalitzar l'atenció en les escoles més antigues. 

La gestió pública ha d’incorporar diferents aspectes importants, mai considerats de suficient 
importància: 

Perspectiva del valor (quin valor ens aporta a la societat), la de la ciutadania (quines expectatives 
manté la ciutadania sobre les coses que es realitzen des del consistori), de processos i d’activitats 
(quines actuacionses duen a terme) i de recursos (amb quin pressupost disposem). 

La línia que s’està seguint des del Departament de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac és millorable, on segons la meva conclusió s'hauria de dotar a l’organització d’eines per a un 
millor funcionament intern, més planificat i resolutiu. Amb la incorporació aquests últims anys de 
personal en règim de pla d’ocupació ha permès , a més a més, fer una doble feina positiva per la 
ciutadania, crear llocs de treball per a la població local, i un major aprofitament dels diners que hi ha a 
les arques municipals per fer realitzar  actuacions de conservació i manteniment per a les escoles i la 
localitat. 

Cal seguir corregint les ineficiències dels processos específics derivats de les tasques pròpies que 
desenvolupen els diferents agents implicats, dotar al personal de la formació específica en cada cas, i 
proveïr-los de les eines necessàries per reduir els temps de prestació de serveis, reduint els costos 
associats i exigint serveis de qualitat. 

Un espai de treball ben aprofitat i distribuït ens permet reduir costos, i a més augmenta la satisfacció i 
productivitat dels treballadors perquè disposen d’un lloc de treball agradables i adaptat a les seves 
necessitats. És la motivació on radica l'aspecte més important a l'hora de tenir contenta a la plantilla 
interna i eventual quan es tracta de realitzar les seves tasques , fent-les de forma més eficient i eficaç. 

A nivell tècnic, cal que es fixin objectius en termes de manteniment preventiu i no més corrector, i que 
es puguin mesurar amb sistemes de control i seguiment. Tal com nous recursos per optimitzar els 
processos, la publicació de carta de serveis i elaboració i execució de plans de manteniment operatiu. 

En referència al programa Euronet 50/50 i atès als resultats obtinguts en el capítol 7 del present treball, 
en la meva opnió considero que s'hauria d'extendre aquesta iniciativa a mes escoles de Catalunya y 
crear una xarxa per compartir la informació i les millores asolides en els centres. 

Com a opinió personal crec que anem cap al camí correcte, però amb massa parsimònia. Es tracta 
d'agilitzar i protocolitzar actuacions per no demorar-les en el temps, fent de la gestió més ràpida a l'hora 
d'executar actuacions i operacions programades. 

La irrupció de les tecnologies ens deixa varies passes per darrera, i ens hem de fer visibles, on caldria 
introduir sistemes més àgils a l'hora d’entrar les feines al sistema informàtic (ordres de treball) com per 
exemple que els operaris efectuessin els comunicats de feina de forma telemàtica; això ens 
proporcionaria més temps en el procés de captació d’informació per la posterior publicació. 

Cal una clara posada en escena enmig de l’opinió pública, perquè ens exigeixin cada vegada més. Ens 
hem d’arriscar per millorar i només quan estem observats de ben a prop és quan traiem el millor de 
nosaltres mateixos; i amb aquesta línia, si la població tingués més informació del què fem i de com ho 
fem, trobaríem altres canals per resoldre problemes que de ben segur hi són. 

Considero que s'ha d’estar disposat a escoltar les critiques per millorar el servei, sempre que siguin de 
caire constructiu, perquè no podem oblidar que com a organisme públic som propietat de tots. 
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3. HISTORY OF TOWN AND ITS SCHOOLS (BASIC LEVEL) 

3. HISTORY OF TOWN AND ITS SCHOOLS (BÀSIC LEVEL) 

 3.1. The town 

 Montcada i Reixac is a town and municipality in the county of Vallès Occidental, with its capital in 
 Moncada Centre. It covers an area of 23.44 km2 and according to the municipal census 
 currently possesses 34.377 habitants. Part of the metropolitan area of Barcelona. It borders the 
 municipalities of Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Badalona 
 Ripollet Sant Fost de Campsentelles, Mollet del Valles and Barbera del Vallès. 

 It is at the limit with Barcelona and Vallès Oriental, North Finestrelles step, where the Besos its 
 way through the coastal mountain range towards the plain of Barcelona. 

 They drain the term also Ripoll River and its tributary, the stream of Sant Cugat. The southern 
 part of the municipality is injured to the mountains. The sector mainly flatter stretches north in full 
 depression of Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

        

 The municipality of Montcada i Reixac formed from the union of the old terms Reixac parish of 
 Sant Pere de Reixac and Santa Engracia de Montcada. These territories, separated 
 geographically by river Ripoll experienced throughout the Middle Ages a very different evolution 
 from the point of view of economic and urban, and even after his marriage in 1561 (Bull of Pope 
 Pius IV ).  

 During the first half of the nineteenth century there is news of a school teaching the people first. 
 However, it has conditioned the evolution of the town is the natural corridor opened by the river, 
 which connects the Vallès and much of the interior of Catalonia with Barcelona. This makes this 
 corridor spend three railway lines (Portbou, Puigcerdà and Lleida), three highways (in La 
 Jonquera, Terrassa and Vic), three major roads (in Terrassa, Puigcerdà and La Roca del Vallès) 
 advantage this step and have divided urban growth centers in poorly interconnected. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 3.2. Teaching in Montcada i Reixac 

 Although during the nineteenth century, the education of children was already a priority scarce 
 public resources prevented the development of a network of schools to be able to post the 
 educational deficiencies. rolling municipI. First school City was built in 1900 and it was not until 
 the republican period that defined the map public education in the city, with the creation of new 
 centers and a greater presence in the neighborhoods. Importantly, the work from the late 
 nineteenth century by the Col·legi Sagrat Cor and later years, the Col·legi La Salle, both 
 destinated to teaching on Christian doctrine, although currently not part of the fabric municipal 
 offices.  Although at that time the council is plantejaba the need to build a municipal school, are 
 not sufficient resources to cope with the costs of the work, and it was not until 1900  that the 
 construction of a comprehensive project new Town Hall also included a proposal for  public 
 schools. As the town suffered an increase in population, many schools were built in the town to 
 cater the educational needs of the population. 

 The building, designed by the master builder Josep Graner, was built on Main Street, near the 
 site where tar years, built the Town Hall. 

 During the Republican period, in Montcada different schools were constructed in an attempt to 
 mitigate the delay that the town had educational facilities. The year 1932 is placed the first stone 
 of Scholastic Group Ignasi Iglesias, located in the present place of Lluís Companys, attended by 
 the Minister of Culture Gassol Ventura. Although since 1939 the school was named after the 
 place of Rafael del Río, all known as the School of the tent as it was located in the place where 
 mounted covered during this festival. 

 Founded as a graduate school for boys was mixed during the period 1936-1939, and from the 
 40s and 50, also hosted primary education for boys and take advantage of facilities to install 
 there other types of educational activities. 

 In 1981, to take over the responsibilities in school buildings, the Department of Education of the 
 Generalitat, he found the need to maximize the resources at its disposal for the provision of hers 
 that was entrusted, therefore, avoid this situation demanded stoppage of their activity: official 
 programs needs to estpandars dimensional and economic schools.  

 And to help fix in this direction, was convened by the Department of Education in December 
 1981 a "Conference on Building School at the Miró Foundation in co-operation with the ITEC.  In 
 those days they treat, by the various sectors involved, new buildings, the current legislation, 
 the existing fleet, maintenance, planning and management. 

 3.3. Chronologic públic schools 

 In this subchapter, I do a chronological table of the public schools of primary education in the 
 municipality, attentive to the criterion in its construction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 

 

 

YEAR OF INAUGURATION SCHOOL'S NAME 

1.955 National School Los Lavaderos 

1.970 CEIP El Turó 

1.960 CEIP El Viver 

1.972 CEIP Mitja Costa 

1.975 CEIP Reixac 

1.978 CEIP Elvira Cui 

2.003 CEIP Font Freda 

2.009 CEIP Mas Rampinyo 

Table 3.1: chronologic table of public schools     

Source: own supply 
 

Photo 3.2: orthophoto of Montcada Reixac 2014 
Source: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) 

 

Photo 3.1: orthophoto of Montcada i Reixac 1957 
Source: Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (ICGC) 

Photo 3.3: geographical situation of the town in the Vallès Occidental 
Source: blog d'història i patrimoni de Montcada i Reixac and my own 

 

http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.icc.cat/vissir3/
http://montcadapost.blogspot.com.es/
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I Highlighted are in another color the two centers will be object of study in this work, attentive to 
reasons of age, and therefore its progressive degradation of the building over time. Note that 
these centers have always been listed as public, but during that time period were private schools 
until 1980, which became publicly owned (Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya). 

The following two pictures show the general view (Photo 3.4 and 3.5) of the buildings that will 
study in the following chapters to illustrate visually. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                     

  

 

 

 3.4. My contribution 

 My task in this section has been to make the compilation of all the historical documentation of 
 the buildings, and that has been able to centralize these files in a specific location to make it 
 easier to find the documents they seek. It is the first work done because they are basic data 
 accessibility. 

 They have been needed several visits to different centers object of study and work section and 
 maintenance of the regional Education located in Sabadell, in order to collect the information that 
 has central role in order to scan I have it on computer. It was difficult to take the 
 documents due to the passage of time and the degradation of this on paper only support that 
 remains in the Major data. Also notes the lack of organization on the part of the centers have 
 filed written documentation guarding task on the other hand is improved. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 3.5: CEIP El Turó 
Font: Municipal Services 

Photo 3.4: CEIP El Viver 
Font: Municipal Services 
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4. DESCRIPTION OF BUILDINGS  

In this section I made the first approach to the current characteristics of two buildings that will study, 
complementing them with a small sketch of the most important interventions that have been made, 
whether to maintain, increase or improve facilities and installations center services, in order to be able 
to view the initial state of the evaluation carried out. 

All this aims to establish the starting point of the study, which was initially evaluated all the problems 
and looking for opportunities for improvement being the objectives to be achieved. 

Both buildings have chosen analyzed attentive to their age and progressive degradation of the neglect 
of maintenance and lack of monitoring and record each and every intervention in a single file for future 
reference by the competent technicians. 

This project, in order to assess the initial state of the center and its facilities, I had to investigate what 
actions have been the most remarkable known systems that make up the building. This way you can get 
a time evolution of the tasks for improvement, expansion or maintenance carried out important 
educational premises. 

I could extract this data through interviews with the concierge centers on visits to the lifting of the 
graphic data to conform the CEIP El Turó and also talking with many technical managers in subject of 
the City of Moncada and Reixac, since there is evidence in written documents. 

I made several visits to the buildings in order to describe to evaluate the current state of the building, 
with the consequent status report currently. 

When making the description of the systems and installations of school, this divide it into three parts, in 
this order: 

 BLOCK 1 - BUILDING 

 BLOCK 2 - FACILITIES, that I have subdivided in two groups: 

- SUBBLOCK 2A. Normative facilities 

- SUBBLOCK 2B. No normative facilities 

 BLOC 3. OUTDOOR AREA 

 4.1. CEIP EL VIVER 

  4.1.1. Previous documentation. 

  Graphic documentation 

I could get the original floor drawings of the center, only on paper, but outdated and does 
not correspond to reality, which remain pending the plans as built" the school in .dwg 
format (CAD) . 

The list of documents founded in the center are as follows, provided by the school 
management, led by Conchita Roca, the director: 

 Users manual refrigerator installed. Sep 02 / Dishwasher / Packed lunch / 
Kitchen / electric fryer. 

 Drawing floor kitchen e:1/50 – 1/100. 

 Drawing installation project by Rehac S.A. Vidal i Porta 10/07/08. 

 General raised drawings e:1/100. 

 Photo’s CD of drawing school. There are only general drawings. Plànol de 
junts de construcció. Year 1976. 

 Drawing plumbing  e:1/100 . Year 1981. 

 Drawing low level e:1/100. Year 1981. 

 Drawing first level Electricity  e:1/100. Year 1981. 

 Drawing low level ECISA CIS constructora S.A  e:1/100. Year 1981. 

 Book of maintenance, electrical part. Year 1983 (outdated). 

 Drawing 2. Year 1986. 

 Sketch drawing of builded surfaces: 

- Low level 1390,84 m2  
- Level 1 1  1131,85 m2 
- Level 2  778,81 m2. 

 Folder with technical documentation for the expansion kitchen sink reform and 
new emergency access CEIP El Viver in Montcada i Reixac. Warranty certificates 
of kitchen appliances. Exausted warranties. 

 Hot cabinet set 2008. 

 Closed case worm gas Celsius. 

 Inspection act. Departament Salut 07/2008. 

 Report of the kitchen’s work in CEIP  EL Viver school. 

 Oven electric manual. Set up, use and maintenance. 

 Basic accesories ventilation ducts and burnt gases. 

 Freezer users manual. Zanussi. 

  4.1.2. Geographical location, cadastral and urbanistic regime. 

The site is located in the district of Can Sant Joan, south of the town of Montcada i 
Reixac. It is the only school of infantile and primary education in this neighborhood, Table 
4.1. explains the basic characteristics of the center, summing up the essential building 
data. Regarding his urbanísitic  situation, the current ownership is the City of Barcelona, 
but the municipality has assigned the right to use it for 75 years, according to sources 
with the General Secretariat of the City of Montcada i Reixac, which has provided me a 
copy of the writing leasehold. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Photo.4.1: geographic location of the building CEIP El Viver 
Source: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) and own supply 

 

Fig.4.3: cadastral situation of CEIP El Viver 
Source:  Sede electrónica del catastro. Abril 2016 

 

Fig.4.2: soil qulification of CEIP El Viver 
Source:  geoportal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB). Juliol 2015 

 

 

http://www.icc.cat/vissir3/
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
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  4.1.3. Basic data of the building. 

The following chart (Table - Chart 4.1), we can see the corresponding basic information 
of CEIP El Viver tabular summary, we find the initial data of the building. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  4.1.4. Functional organization of the center. 

  The center organizes only building with two main entrances on the street Font. 

In a building of ground floor and two upper floors, taking shape of a cross. The building 
incorporates an annex, which was subsequently built and where today is located the 
school kitchen. 

Also the lift to the floors, therefore, not part of the original set of school was later built. It 
has four vertical communication cores, as are three scales and the aforementioned 
elevator. 

On the ground floor we can find the following areas: 

- Fitness room. 
- Teacher's room. 
- Office manager. 
- Dining room and kitchen school. 
- Men's and women's bathroom. 
- Old house concierge. 
- Primary and nursery school clasrooms. 

On the first floor, one of the two upper floors, the audiovisual room, motor skills, 
laboratory, primary classrooms and toilets for men and women stood. 

Finally, on the second floor, we see that the school library is located, also in the 
corresponding primary classrooms, and restrooms. 

Information center functionality has been drafted by the visits to the center and talks with 
the concierge and director, which we learned from all corners of the building. 

   

   

   

 

4.1.5. General photos of the building. 

General photographs make us the first approach to the building envelope, making us an 
idea of what the volumetric magnitude has it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

   

4.1.6. Description of the subsystems and facilities construction center. 

Then I do a more detailed analysis of the different building subsystems that make up the 
building for the purpose of meeting its components, building systems and facilities • 
facilities analysis, which allow you to customize and adapt the maintenance plan 
depending on the specific characteristics of the enclosure.  

 BLOCK  1 - BUILDING 

a) Structure 

Cimentation and containtment 

I have no data of the foundation of the building, although visual inspections could 
be of reinforced concrete footings on site. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BÀSIC TAB OF SCHOOL CENTER 

Type of use CEIP (Col·legi d'educació infantil i primària) 

Aproximate date of 
construction 

1.960 

Timetable 9 to 17 hours from Monday to Friday 

Studies and capacity 
of students 

Pre-school : 142 students    Primary school: 297 students 

Cadastral reference 2118103DF3921G0001PD 

Type of building 
Structure of reinforced concrete and brickwork walls (wall + wall + 
inner tube closure). 

Total builded surface 
(cadastrals data) 

3.811 m2 

Superfície construïda 
total (writting data) 

5.933,63 m2 

Soil clasification Urban soil 

Soil qualification 7b – Comunity facilities and equipments  

Energy use Lighting, heating and equipment (computers, projectors ...) 

Table chart 4.1: bàsic tab school building of CEIP El Viver 

Source: own supply 

Photo 4.4: porch area 

Source: own supply 

Photo 4.5: view of the rear entrance 

Source: own supply 

Photo 4.6: outside area main entrance 

Source: own supply 

Photo 4.8: socket regularizing delivery factory building with exposed brick 

Source: own supply 

Photo  4.7: main schoolyard 

Source: own supply 
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Vertical elements 

The vertical structure consists of reinforced concrete pillars, seen in the porticoed 
area of the building, and hidden behind the skin corresponding to facade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontal structure 

The ceillings of the main building are of one-way spanning slab, while in the 
porticoed area is solved with steel and sheet metal. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

b) Roof decks 

The different flat roofs of the building are not passable (exclusively used for 
maintenance). Most of the time remain closed to prevent children from accessing 
this part and only specialized personnel access. One of the covers (Photo 4.12) 
needs a ladder to access. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Façades 

The walls of the facades of the older building are masonry brick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Internal divisions 

Dry places 

The interior walls of a dry area are solved with factory walls, plastered and 
painted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wet places 

In wet areas, its divisions are also made with brick partitions. His revesitment in 
the area of the bathrooms and kitchen is tiled with an acceptable state of 
conservation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4.9: interior pillar of the building 

Source: own supply 

Photo 4.10: pillar of porch area 

Source: own supply 

 

Photo 4.10: one-way spanning lab 

Source: own supply 

Photo 4.11: metàl·lic structure 

Source: own supply 

 

Photo 4.12: flat roof with “rasilla” finish and 
covered with metallic finish 

Source: own supply 

 

Photo 4.13: trafficable flat roof finishes with 
rasilla 

Source: own supply 

Photo 4.14: brick facade seen at the main 
entrance 

Source: own supply 

Photo 4.15: brick facade seen in the kitchen 
area (enlarged area) 

Source: own supply 

Photo 4.16: school canteen 

Source: own supply 

Photo 4.17: music room 

Font: Source: own supply 

Photo 4.18: view of bathrooms 

Source: own supply 

 

Photo 4.19: school kitchen 

Source: own supply 
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e) Interior finishes 

Ceilings 

The finishes in the main building are plastered and painted, therefore, there are no 
false ceilings in this part. 
In the extended part where the kitchen is located, the ceiling is made with steel 
plates, smooth machining and metal oven-painted color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Interior floors 

The pavement of the common areas, classrooms and bathrooms are terrazzo, 
while the floor of the kitchen area s is paving tiles and gym is PVC (parquet). The 
condition is improved in my opinion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Walls 

The interior walls of the building are solved with factory walls, plastered and 
painted, and placated tile in all rooms except in the classrooms and the gym area. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

f) Joinery 

Outdoor joinery and solar protections. 

The joinery of the building are aluminum sliding windows and blinds plastic box 
feature that roll in it. 
In the part of the kitchen does not have shutter box and the crystals are doubles. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interior joinery and protections 

The interior joinery is painted wood. At the entrances to some classrooms, 
carpentry combined with reinforced glass, as is evident in the photo 4.29. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4.20: ceiling on the part of the 
kitchen 

Source: own supply 

Photo 4.21: finishing the ceiling, plastered 
and painted 

Source: own supply 

Photo 4.23: pavement of terrazzo 

Source: own supply 

Photo 4.22: Non-slip floor tiles in the 
kitchen 

Source: own supply 

Photo 4.24: tilling in bathrooms 

Source: own supply 

 

Photo 4.25: tilling in dry places 

Source: own supply 

Photo 4.26: outdoor joinery and plastic blinds 

Source: own supply 

Photo 4.27: Windows in the kitchen area 

Source: own supply 

Photo 4.28: detail joinery at 
interior doors 

Source: own supply 

Photo 4.29: joinery to classroom 
acces 

Source: own supply 



ESTUDI SOBRE EL PLA D'ÚS I MANTENIMENT DELS COL·LEGIS PÚBLICS DE MONTCADA I REIXAC                                                                                                                                                                           9 

4. DESCRIPTION OF BUILDINGS 

 

g) Drainage 

The oldest building has downspouts vertical collecting rainwater from the roofs 
and flow below the ground, as you can see in the photo 4.30, and are of PVC 
running down the walls and protected against blows to the part down its route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Defenses 

Grilles and Handrail protections 

The railings of the interior metal stairs are 90 cm high. The openings of the 
facades don’t have railings to be high enough to not be necessary to include them. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

i) Arquitectural barriers 

The building is accessible because it has ramps to overcome the differences, lift 
and adapted toilets. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4.30: outside downspout  

Source: own supply 

Photo 4.31: initial part of the 
route of the rainwater downpipe 

Source: own supply 

Photo 4.32: Grille protections 

Source: own supply 

Photo 4.33: Handrail protections 

Source: own supply 

Photo 4.34: lift of school 

Source: own supply 
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  BLOCK  2A - NORMATIVE FACILITIES 

a) Heating and air conditioning facilities 

Heating 

The production of hot water is performed by four boilers with natural gas 
centralized system of centralized control and manual control. Distribution and heat 
emission is iron radiators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gas facilities 

The source to power the heating is natural gas, which feeds on the municipal 
general supply of the municipality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Electrical facility and interior lighting 

Electrical facility 

The electrical system of the school is formed by a connection cabinet counters 
with fuses and a distribution line, a general protection box, individual leads, 
distribution boards control and distribution and distribution lines to the appropriate 
terminal equipment. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interior lighting 

The center has fluorescent protected as a source of artificial lighting. It has 
emergency lighting according to mark the current regulations regarding evacuation 
and emergency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Transport facilities (lifts) 

The school has an elevator, then it built the main building, to communicate the 
different floors of the building (Photo 4.42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4.35: old iron radiators 

Source: own supply 

Photo 4.37: pressure reducer  

Source: own supply 

Photo 4.38: gas counter device   

Source: own supply 

Photo 4.39: general safety 
protection device  

Source: own supply 

Photo 4.40: general protection chart and 
distribution box   

Source: own supply 

Photo 4.41: fluorescent protected 

Source: own supply 

Photo 4.42: outdoor view of 
the lift 

Source: own supply 
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e) Fire protection facilities 

Detection facilities 

There are no automatic detection systems in the range hood (see section fixed 
expiry). 

The building has an alarm system manually by pushbuttons and the corresponding 
acoustic siren, to give notice in case of fire and evacuation proceeding according 
to plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Manual extinction facilities 

The school has equipped fire hydrants (BIE), placed under current legislation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fixed extinguishing facility 

The range hood doesn’t have automatic extinguishing installation using Halon gas 
or other gases. In case the installed power casting is greater than 30 kW would be 
necessary to make this installation or sectorizar kitchen with a previous lobby (a 
local risk is medium power between 30-50 kW; from this local power is high risk). 
 
 
 

 

 

Mobile extintion facilities 

The building has installed powder extinguishers, properly marked 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fire protection complements 

The center has fire doors, emergency exit indicating fluorescent light posters 
in case offailure. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4.43: alarm button and audible 
alarm in case of fire 

Source: own supply 

Photo 4.44: interior hydrant    

Source: own supply 

Photo 4.45: powder 
extinguishers ABC 

Source: own supply 

Photo 4.46: emergency exit 

Source: own supply 
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  BLOCK  2B - NO NORMATIVE FACILITIES 

a) Evacuation and ventilation extraction facilities (except drains) 

Fumes and gases extractions. Ventilations. 

The kitchen has a hood with circular duct plate for the forced removal of fumes 
from the hood. 

The boiler room has flue with asbestos cement pipes that flow vertically bathrooms 
naturally ventilated with windows and ventilate the kitchen with hood and windows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treatment and discharge of water 

The center doesn't  have installation of purification and wastewater discharge. 

 

b) Kitchen facilities 

The kitchen is equipped center (Photo 4.52) with extractor located near the area of 
the stove, with cold storage to keep canned foods and all the equipment needed to 
handle food (deep fryer, kettle, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Plumbing facilities 

The center has drinking water supply through the grid of the municipality. Network 
has cold water and hot water, which is obtained through combination boilers, 
which also serves the radiators all the way. 

As most significant feature note that the building does not incorporate solar 
panels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4.47: ventilation range hood 

Source: own supply 

Photo 4.50: natural ventilation in bathrooms 

Source: own supply 

Photo 4.51: natural ventilation in the kitchen  

Source: own supply 

Photo 4.52: kitchen equipment 

Source: own supply 

Photo 4.53: mixed boiler in the kitchen 
area 

Source: own supply 

Photo 4.49: ventilation of the 
boiler room  

Source: own supply 
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d) Antenna installation, audio video, public address system and computer network 

School is equipped with TV facility, with an intrusion alarm data and internal 
network for computers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
e) Lighting conductor facility 

The school has installed has the upper deck, where your goal is to drive the 
discharge of lightning to the ground, so they do not cause harm to people or 
contiguos buildings. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  BLOCK 3 - OUTDOOR AREAS 

a) Enclosoures and pavements 

Earthworks with constructive elements 

The enclosure center is bounded by walls of concrete block fence making. 
On the walls they are arranged fences formed by metal bars anti-climb  galvanized 
and buttoned networks, which in some cases are rusty. 
In the area of the main access network is galvanized metal ·lic, which is supported 
on the concrete wall. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Earthworks without constructive elements 

In the building there are the slopes on the west (bordering on the football field of 
artificial grass adjacent). They are determined with low walls and concrete block 
batters later, as I show in the picture 4.56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tancaments fixos i proteccions 

Framed exterior walls and galvanized steel bars. Rope railings around the 
perimeter of the building and metal bars type "chicken wire" on the perimeter of 
the sports ground to separate the estate of the railway to pass very near the farm. 
These bars have oxidations. 

Separating balustrades lawn area (photo 4.57), one can see any of the forced 
bars. 

Photo 4.54: computer network 

Source: own supply 

Photo 4.55: TV facility 

Source: own supply 

Fotografia 4.56: view of lighting 
conductor 

Source: own supply 

Photo 4.57: mur perimetral de formigó amb reixa 
metàl.lica a la zona de l'accés principal 

Source: own supply 

 

Photo 4.58: concrete block wall in the area of the slope 

Source: own supply 
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Openable enclosures 

The entrance to the enclosure of the building is produced by two metal doors 
painted metal, one for vehicles and one for people, which have oxidations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdoor pavement and pavement accessories 

The nearby area of the sports court is finished mostly with sand, while the part of 
the car park the pavement area access and bordering the perimeter of the building 
has a sidewalk 1 meter wide, made of terrazzo Outdoor delimited by pieces of 
concrete kerbstones. 

 

Photo 4.59: metal railings with forced 
bars 

Source: own supply 

Photo 4.60: galvanized steel gates in the 
southern part of the urban state 

Source: own supply 

Photo 4.61: view of the type grille chicken wire in the 
eastern part of the urban state 

Source: own supply 

Photo 4.62: pedestrian acces door 

Source: own supply 

Photo 4.63: gateway for motor cars 

Source: own supply 

Photo 4.64: court pavement sports 

Source: own supply 

Photo 4.65: car parging area 

Source: own supply 

Photo 4.66: outdoor terrazzo 
pavement 

Source: own supply 
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b) Sports grounds and outdoor forniture 

Soccer and basketball sports grounds on pavement tiles, along with all its 
accessories (goal, basket, etc.) and protective (grating for balls, etc.) 

The outdoor furniture is made banks Metal and metal source. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Outdoor facilities 

There is outdoor lighting, water sources and sewage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Landscaping 

We found several groups of trees and vegetation zones in the leisure and 
recreation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Outdoor drainages 

Drains and canals 

The waters of mostly foreign seep into the ground. The few bars there are 
saturated land. Lacking enough gutters and maintenance of existing drains 
cleaning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Arquitectural barriers 

The school has acces ramps that give access to the main part and the back. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo 4.67: view of outdoor furniture. On the left image it’s a metallic 
bench, and the right it’s one water source. 

Source: own supply 

Photo 4.68: outdoor sports facilities 

Font: own supply 

Photo 4.69: outdoor ligthing 

Source: own supply 

Photo 4.68: outdoor landscaping into school urban state 

Source: own supply 

Photo 4.69: gutters saturated with sand 

Source: own supply 

Photo 4.70: scrapping grille 

Source: own supply 

Photo 4.71: acces ramp to main  
entrance 

Source: own supply 

Photo 4.72: acces ramp to the left side 
of building 

Source: own supply 
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4.1.7. Permormance front maintenance. The main problems observed. 

Then I make a brief summary, not comprehensive or detailed major anomalies 
construction and installation facilities observed, their origin to a lack of preventive 
maintenance or bad behavior of the different elements that make up the building. 

In general, the materials center are suitable for the intended use. however, I have 
observed the following problems, since the current status report issued by the municipal 
technician in me as a student I worked in visual inspection.  

  Related to water, humidity, condensation and oxidations. 

- Audiovisual room. Registration of two leaks. Review has been made of the surface of 
the roof, it is observed that the protection of waterproofing paint is pierced in places. 
It remains to repair the waterproofing roof. 

- Roof. Coating of mud and moss surface flooring and Railing Coronation. There are 
application procedure using Pressurized water. 

- Bath. Level 1. a wet spot is observed (between audiovisual and computer room 7 7. 
There are healthy and paint. 

- Bathrooms. Level 1. Classrooms located between 15 and 16. broken flashing. 
Broken door knobs. Window cleaning missing. 

- The cap structure of metallic pillars in area outside area. The lift presents index 
oxide. 

- Irregularities of surface soil / sand causing puddles of water after rains in with 
children's playground and sports courts. planarity be achieved. 

- It remains to make the as built drawings of school, including the elevator and kitchen 
(floors, walls, perimeter fences, court and slopes).  

Related fissures, both vertical and horizontal. 

- Level 1 bathroom. Next to the kitchen. A patch of old humidity and transverse fissure 
is observed. You have to clean up and paint. 

- Facade. The vertical walls of precast concrete lift, for cracks in height. Be repaired to 
prevent spoilage. 

- Facade. Flagstones. Superficially pieces disintegrated. Chipped areas in paint and 
plaster finishing. Vertical cracks guidelines jambs and corners, longitudinal lintels. 
You have to study the affected parts and repair. 

  Related to shel life of elements. 

- Roofs PVC sheet with an expired shelf life. small holes are observed at various 
points of its surface, the degree of maintenance improved, because it has traces of 
organic matter accumulated in the friezes that make up the sheet. 

- WC tank full charge and old faucets. study of water consumption is recommended 
and act accordingly, substituting for other eco-efficient parts. 

  Related to lack of maintenance. 

- The Ampa's room has a widespread. Pending cleaning and painting sloppiness. 

- Review of slamming doors of classrooms (Level 1). 

- Bathrooms. Level 2. It is noted that aluminum windows bathrooms are squared (do 
not close properly). 

  Related to the presence of fungus and herbs.   

- Elimination of grown herbs and graffiti at low facade and perimeter fence. 

 
   

   

 

4.1.8. Historical improvements and maintenance center. 

In this section I've done the list of known historic reforms in school  in terms of 
improvements and maintenance, which provides documentation on paper and will then 
scan for the teaching center. 

- 1987  Works of rehabilitation of pree-school classroom. 
- 1988  Pre-school emergency plan. 
- 1991  Heating in nursery school 
- 1991  Project reform adaptation and local electrical installation, located in 

   Montcada i Reixach (Barcelona). 
- 1995  Sketch of Threes and possibles plant stands in nursery school  

   ground (paper) support. 
- 2007   Executive project - Kitchen enlargement, reform toilets and new  

   emergency exit (digital support). 
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 4.2. CEIP EL TURÓ 

  4.2.1. Previous documentation. 

  Graphic documentation. 

I was able to obtain the original floor plans of the center CEIP El Cerro, only on paper, 
but outdated and does not correspond to reality, I've made the plans "as built" col • legi in 
.dwg format (software CAD), which can be found in Annex B to this work. In this Annex 
we can observe the evolution of survey data from the original plans are obtained until 
they come to make that I have made, on a common base drawing for consultation of 
Maintenance and Services of the town of Montcada i Reixac. 

Relationship of technical documentation filed by the school management, Ms. Imma 
Espinosa: 

- Project folder adequacy space under stairs. March 1996. 
- Floors bounded distribution, Low level - Level 1 and Level 2. Drawings 

differ from reality. 
- Folder drawings of heating 
- Folder of basic project and execution . Reform of locker room. 
- Emergency plan. 
- Folder ocupational hazards. 
- Folder ocupational hazards, regulations and instruccions 2014-2015. 
- Folder ocupational hazards. Emergency school plan. Results of drills. 

  4.2.2. Geographical location, cadastral and urbanistic regime. 

The site is located in the district of Montcada Centre, central district of Montcada i 
Reixac. It is the only primary school education and child in this neighborhood public 
category. Regarding his urbanísitca situation, the current ownership is the City of 
Montcada i Reixac since its construction, according to sources with the General 
Secretariat of the City of Montcada i Reixac, which has given me a simple copy of the 
deed. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

  4.2.3. Basic data of the building. 

The following chart (Table - Chart 4.2), we can see the corresponding basic information 
of CEIP El Turó tabular summary, we find the initial data of the building. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASIC TAB OF SCHOOL CENTER 

Type of use CEIP (Col·legi d'educació infantil i primària) 

Aproximate date of 
construction 

1.970 

Timetable 9 to 17 hours from Monday to Friday 

Studies and capacity of 
students 

Pree-school : 75 students    Primary school: 150 students 

Cadastral reference 2228104DF3922G0001MU 

Type of building 
Structure of reinforced concrete and brickwork walls (wall + 
wall + inner tube closure). 

Total builded surface 
(cadastrals data) 

1.610 m2 

Total builded surface (writting 
data) 

1.678,50 m2 

Soil clasification Urban soil 

Soil qualification 7b – Comunity facilities and equipments  

Energy use Lighting, heating and equipment (computers, projectors ...) 

Fig.4.5: soil qulification of CEIP El Turó  
Source: geoportal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB) Juliol 2015 

 

Fig.4.4: geographic location of the building CEIP El Turó 
Source: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i adaptació pròpia 

 

Fig.4.6: cadastral situation of CEIP El Turó 
Source: Sede electrónica del catastro. Abril 

2016 

 

Table chart 4.2: basic tab school building of CEIP El Turó 

Source: own supply 

 

 

https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
http://www.icc.cat/vissir3/
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA
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4.2.4. Functional organization of the center. 

The school is organized in a single building with two entrances. The first is by Montiu 
Street, where the main entrance leading to sports and two classrooms on the ground 
floor track is located. The other point of access to the building is on the street Leonor, 
parallel to the railway network of Vic and Manresa. 

Describing the activities carried on each floor of the center, we can find on the ground 
floor two classrooms of kindergarten, dining room, kitchen where meals for children left to 
eat are made, the store where custody sports equipment , and locker rooms for men and 
women. 

On the first floor are primary classrooms center, the staff room, the library where the 
concierge controls the rear access the building and keep the keys to all rooms. On the 
same floor it is also located the steering room, fitness room and finally as wet rooms that 
are commented basin boys and girls, with access from the main hall. 

On the second floor, accessed by the main staircase of the educational center, we find 
again a sink of boys and girls another. We also found other classrooms for primary 
education classes. 

4.2.5. General photos of the building. 

General photographs make us the first approach to the building envelope, making us an 
idea of what the volumetric magnitude has it. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.2.6. Description of the subsystems and facilities construction center. 

In this subsection I do a deeper understanding of the different building subsystems that 
make up the building analysis, what different visits to perform tasks making data have 
performed, in order to meet its components, building systems and facilities, allowing 
customize and adapt the maintenance plan depending on the specific characteristics of 
the site, thus drawing up a book building, which is one of the purposes of this work. 

  BLOCK 1 - BUILDING 

a) Structure 

Cimentation and containtment 

I have no data of the foundation of the building, although visual inspections could 
be of reinforced concrete footings on site. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Vertical elements 

The vertical structure of the school is resolved by pillars of reinforced, concrete  
visible in all areas of the building. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horizontal structure 

Els forjats de tot l'edifici són de la tipologia unidireccional, de formigó armat amb 
revoltó ceràmic i capa de compresió. 
 

 

 

 

 

 

Photo 4.73: general view of the building from 
Montiu 

Source: own supply 

Photo 4.74: general view of the building from 
Leonor street 

Source: own supply 

Photo 4.75: school sports court 

Source: own supply 

Photo 4.76: image of the main entrance area 
inside the urban state 

Source: own supply 

Photo 4.77: socket regularizing delivery factory building with 
exposed brick 

Source: own supply 

Photo 4.78: pilars en la zona 
porxada de formigó armat 

Source: own supply 

Photo 4.79: pilars interiors de l'edifici 

Source: own supply 

Photo 4.80: roof image inside the 
gym area 

Source: own supply 
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b) Roof decks 

The various roofs are passable flat building (used for recreation for children). The 
typology of roofs, mostly in this building are invested with rasilla ceramic finish. 

On the , the skylight that crowns the stairwell has at the top a flat non-trafficable 
deck, where only accessible with an overlay and one ladder for maintenance, 
keeping the precautions for safety and health the job. 

The room where it is located boilers (gas and hot water), features a roof sheet 
metallic a sense water into the building. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Facades 

The walls of the facades of the older building are masonry brick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Internal divisions 

Dry places 

The internal divisions of the dry rooms (hallways, classrooms and laboratory for 
example) are made partitions factory, plastered and painted or clad in other cases 
such as the passageways (photo 4.86) or gymnasium (photo 4.87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Wet places 

In wet areas, its divisions are also made with brick partitions. His revesitment in 
the area of the bathrooms and kitchen is tiled with an acceptable state of 
conservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4.81: roof deck located on the second 
floor of the building 

Source: own supply 

Photo 4.82: view of the roof deck on the top 
floor 

Source: own supply 

Photo 4.83: area of the stairwell 

Source: own supply 

Photo 4.84: view of the back and side of 
the building 

Source: own supply 

Photo 4.85: location of the main facade 

Source: own supply 

Photo 4.86: corridor area on the second 
floor with tiled walls 

Source: own supply 

Photo 4.87: gymnasium, with tiled 
walls, plastered and painted  

Source: own supply 

Photo 4.88: toiled located on the 
ground floor 

Source: own supply 

Photo 4.89: school kitchen 

Source: own supply 
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e) Interior finishes 

Ceillings 

The finishes in the main building are plastered and painted, therefore, there are no 
false ceilings in this part. 
In the extended part where the kitchen is located, the ceiling is made with steel 
plates, smooth machining and metal oven-painted color. (Photo 4.90 and 4.91). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interior floors 

The pavement of the common areas, classrooms and bathrooms are terrazzo, 
while the floor of the kitchen areas is paving tiles and gym is PVC (parquet). The 
condition is improved in my opinion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Walls 

The interior walls of the building are solved with factory walls, plastered and 
painted, and placated tile in all rooms except in the classrooms and the gym area. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

f) Joinery 

Outdoor joinery and solar protections. 

The outdoor joinery of the building are aluminum sliding windows are a part of the 
facades and the others are folding in inner sense. plastic blinds that have cash to 
roll in it. In the kitchen windows have no blinds box and the windows are double. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4.90: finishing the ceiling, plastered 
and painted inside dry places 

Source: own supply 

Photo 4.91: finishing the ceiling, 
plastered and painted inside water 

places 

Source: own supply 

Photo 4.96: detail joinery at 
bathroom doors 

Source: own supply 

Photo 4.97: joinery inside main staircase area  

Source: own supply 

Photo 4.93: pavement of terrazzo 

Font: own supply 

Photo 4.92: terrazzo flooring and 
ceramic slip in the area of urinals 

Font: own supply 

Photo 4.98: exterior joinery and sundblind 

Source: own supply 

Photo 4.99: windows in the kitchen area 

Source: own supply 

Photo 4.94: partitions 
inside kitchen school 

Source: own supply 

Photo 4.95: interior 
partitions inside 

hallways 

Source: own supply 
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Interior joinery and protections 

The interior joinery is painted wood. At the entrances to some classrooms, 
carpentry combined with reinforced glass, as is evident in the photo 4.100. 

There are no hinges inside openings, which are elements placed in areas pivot 
windows and doors to avoid catching your fingers. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

g) Drainage 

The building has downpipes to collect rainwater from the roof and end below the 
ground, as we see in the picture 4.102, which are PVC running down the facades 
facing the sand, but not protected deal blows to the lower part of his route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Defenses 

Grilles and Handrail protections 

The railings of the interior metal stairs are 90 cm high. The openings of the 
facades don’t have railings to be high enough to not be necessary to include them. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

i) Arquitectural barriers 

The building is accessible from Montiu street because ramps have to overcome 
the differences, but no lift to communicate the different floors of the educational 
building, and is only done by the two staircases. 

There is another ramp (Photo 4.105), inside the building, outside regulations and a 
steep drop-risk children, although there is a handrail installed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4.100: fusteria exterior de fusta 
abatibles  

Source: own supply 

Photo 4.101: finestres corredisses a la zona 
de la cuina 

Source: own supply 

Photo 4.102: outside downspout  

Source: own supply 

Photo 4.103: protective wall antifall 

Source: own supply 

Photo 4.104: metal·lic tubular handrail 

Source: own supply 

Photo 4.105: secondary 
staircase ramp out of 

regulations 

Source: own supply 

Photo 4.106: accés posterior 
assenyalant el doble graó 

Source: own supply 
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  BLOCK  2A - NORMATIVE FACILITIES 

a) Heating and air conditioning facilities 

Heating 

The production of hot water is performed by two boilers with natural gas 
centralized system of centralized control and manual control. Distribution and heat 
emission is iron radiators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gas facilities 

The source to power the heating is natural gas, which feeds on the municipal 
general supply of the municipality. The cupboard which houses the gas meter is 
accessible by exeterior Montiu street as seen in the photo 4.109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Electrical facility and interior lighting 

Electrical facility 

The electrical system of the school is formed by a connection cabinet counters 
with fuses and a distribution line, a general protection box, individual leads, 
distribution boards control and distribution and distribution lines to the appropriate 
terminal equipment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior lighting 

The center has fluorescent protected as a source of artificial lighting. It has 
emergency lighting according to mark the current regulations regarding evacuation 
and emergency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Transport facilities (lifts) 

The school does not have facilities for elevators, since no lift to communicate 
existing plants in the building. A study would be desirable to incorporate one to 
save existing architectural barriers. 

 

Photo 4.107: iron radiators painted 

Source: own supply 

Photo 4.109: cupboard which houses the 
gas meter  

Source: own supply 

Photo 4.108: boiler room on the roof  

Source: own supply 

Photo 4.110: cupboard with 
metal doors  

Source: own supply 

Photo 4.111: general protection chart and 
distribution box   

Source: own supply 

Photo 4.112: fluorescent protected 
inside the dry places 

Source: own supply 
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e) Fire protection facilities 

Detection facilities 

There aren't automatic detection systems in the range hood (see section fixed 
expiry). 
The school has a manual alarm system by push buttons and the corresponding 
acoustic siren, to give notice in case of fire and evacuation proceeding according 
to plan. In the next picture (4.113), you can see that also offers light signaling in 
case insufficient lighting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Manual extinction facilities  

The school has equipped fire hydrants (BIE), placed under current legislation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fixed extinguishing facility 

The range hood doesn’t have automatic extinguishing installation using Halon gas 
or other gases. In case the installed power casting is greater than 30 kW would be 
necessary to make this installation or sectorizar kitchen with a previous lobby (a 
local risk is medium power between 30-50 kW; from this local power is high risk). 
 
 
 
 
 

Mobile extintion facilities 

The building has installed carbon dioxide extinguishers sides, where each of them 
carries on its outside review dates as regulatory program maintenance of these, 
as defined in Annex C of this study, using the PLA DIC software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fire protection complements 

The center has fire doors, emergency exit indicating fluorescent light posters 
in case of failure. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Photo 4.113: alarm button and audible 
alarm in case of fire 

Source: own supply 

Photo 4.114: interior hydrant    

Source: own supply 

Photo 4.115: powder 
extinguishers ABC 

Source: own supply 
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  BLOCK 2B - NO NORMATIVE FACILITIES 

a) Evacuation and ventilation extraction facilities (except drains) 

Fumes and gases extractions. Ventilations. 

The kitchen has a hood with circular duct plate for the forced removal of fumes 
from the hood. 

The boiler room has flue with asbestos cement pipes that flow vertically. 

The boiler room has flue with asbestos cement pipes that flow vertically bathrooms 
naturally ventilated with windows and ventilate the kitchen with hood and windows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treatment and discharge of water 

The center does not have installation of purification and wastewater discharge. 
 

b) Kitchen facility 

The kitchen is equipped center (Photo 4.119) with extractor located near the area 
of the stove, with cold storage to keep canned foods and all the equipment needed 
to handle food (deep fryer, kettle, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Plumbing facilities 

The center has drinking water supply through the grid of the municipality. Network 
has cold water and hot water, which is obtained through combination boilers, 
which also serves the radiators all the way. 

As the most significant in reference to this section of  facilities feature, note that 
the building does not incorporate solar panels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4.116: vents in the hood of the kitchen 

Source: own supply 

Photo 4.118: range hood in the school kitchen 

Source: own supply 

Photo 4.120: rush plumbed of building 

Source: own supply 

Photo 4.119: equipament de la cuina 

Source: own supply 

Photo 4.121: mixed boiler into the boiler 
room 

Source: own supply 

Photo 4.117: ventilation tubes of 
the boiler room 

Source: own supply 
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d) Antenna installation, audio video, public address system and computer network 

School is equipped with TV facility, with an intrusion alarm data and internal 
network for computers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Lighting conductor facility 

The school has installed has the upper deck, where your goal is to drive the 
discharge of lightning to the ground, so they do not cause harm to people or 
contiguos buildings. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BLOCK 3 - OUTDOOR AREAS 

a) Enclosoures and pavements 

Earthworks with constructive elements 

The exhibition center is bounded by walls and a dividing wall that make fence. 

On the walls they are arranged Anti-climb fences formed by galvanized metal bars 
and nets fastened, which in some cases are oxidized. 

In the area of the main access, the network is galvanized metallic, which is 
supported on the low wall of masonry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixed enclosures and protections 

framed exterior walls and galvanized steel bars. Gates fastened around the 
perimeter of the building and metal·lic bars type "chicken wire" on the perimeter of 
the sports ground to separate the estate of the railway to pass very near the farm. 
These bars have oxidations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4.122: Overview fire alarm anti theft 
connected with police 

Source: own supply 

Photo 4.123: overview lighting conductor 
device 

Source: own supply 

Photo 4.124: perimeter wall of masonry with a 
metal grille in the area of the main access 

Montiu street 

Source: own supply 

Photo 4.126: concrete block wall with chicken wire on top seen 
from Elionor street 

Source: own supply 

 

Photo  4.127: galvanized steel railings at the 
sports ground 

Source: own supply 

Photo 4.125: concrete block wall at school sand 
spit area 

Source: own supply 
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Openable enclosures 

   The center has a large sliding door metal on the outside, to close the center after 
   school, where it's possible to look at photo 4.128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdoor pavements and accessories 

In the porticoed area that connects the sports with sandpit and the entrance to the 
building (Photo 4.130), is made of stone slab. 

Sandpit area (Photo 4.131), is sandy playground for children, separated from a 
wooden fence with tile flooring. 

The entrance at sports area, which recently intervened, is made with anti-slip paint 
to prevent slipping. 

The sports court is executed with smoothed concrete pavement and painted after.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sports grounds and outdoor forniture 

Sports football and basketball courts on hydraulic pavement tiles, along with all 
accessories (goal, basket, etc.) and protective (bars for balls, etc.) 

The outdoor furniture compose the wooden fence, metal bins and the water 
source. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Outdoor facilities 

CEIP El Turó school has outdoor lighting, a water and sanitation network, although 
to be determined with a camera his tour inside the building and incorporate it into 
the current state drawings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4.130: pavement of panot 

Source: own supply 

Photo 4.132: main acces pavement to 
entrance into school 

Source: own supply 

Photo 4.128: metal door practicable at Montiu 
street 

Source: own supply 

Photo 4.129: folding door with 
access from Leonor street 

Source: own supply 

Photo 4.131: sandstone pavement 

Source: own supply 

Photo 4.133: outdoor sports facilities 

Font: own supply 

Photo 4.124: view of outdoor furniture. On the left image of a metal 
wastebasket and to right a water source at the start of the main 

school acces 

Source: own supply 

Photo 4.135: ourdoor sports facilities 

Source: own supply 

Photo 4.136: outdoor ligthing 

Source: own supply 
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d) Landscaping 

We found several groups of planters on the ground floor and vegetation zones in 
the recreation area. There is also an area dedicated to orchards intended for 
teaching (photo 4.137). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.2.7. Performance maintenance behavior. The main problems observed. 

    Related to water, humidity, condensation and oxidations. 

- Lack of flatness on the sports court. After rain, puddles areas that prevent 
their use are. Be repaired prior study and analysis of the underlying cause 
of the existing pathology. 

   

 

 

 

 

 

 

   

  Related fissures, both vertical and horizontal. 

- Horizontal fissures in concrete pillars, following the position of the stirrups. 
Probably existing since the beginning of implementation of the building (fire plastic 
concrete mass during their Placement). 

- The façades, cracks, detached pieces, blown, broken parts, bearings and crushing 
of stains. Necessary action to ensure the stability of the pieces, avoiding 
unexpected landslides vacuum. 

- Gateway to the kindergarten hall with cleft at the top. 

  Related to shel life of elements. 

- Old toilet tank with used up, many often break down and should replace (corrective 
maintenance). 

  Related to lack of maintenance. 

- In the taps put plastic retaining washers to reduce travel and thus push water 
consumption, which is a provisional study awaiting solution to change them with 
other more efficient. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Classroom course 3rd level 2. Crank handled damaged. 

- Ligth roof entrance. During cleaning surface. Drawing disagreement in the current 
drawing of Annex B in this work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lack of maintenance on the trafficable roof flat. It is used for student leisure.  

 

 

Photo 4.139: orchard of school 

Source: own supply 

Photo 4.137: rectangular planter 
with vegetation 

Source: own supply 

Photo 4.138: planter near at sports 
court 

Source: own supply 

Photo 4.142: PVC roof with lack of cleaning 

Source: own supply 

Photo 4.140: lack of plane on sports ground 

Source: own supply 

Photo 4.141: detail of washer placed in 
tap water saving 

Source: own supply 
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  Related to the presence of fungus and herbs. 

- Coating surface fungus and moss on gloves pavements and the crowning pieces 
of parapets on the flat roof (Photo 4.143). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2.8. Historical improvements and maintenance center. 

In this section I list the known historic reforms carried out in Primary School CEIP El Turó 
regarding improvements and maintenance, which is properly documented on paper and 
then I put it to scan for available educational center. 

- 1978  Project heating system. 

- 1982  Electrical installation project for school group E.G.B. 

- 2001  Rehabilitation project on the construction of the new boiler 
  room. 

- 2010  Feasibility study for the extension of the CEIP El Turó, in  
  the municipality of Montcada i Reixac (Vallès Occidental).  
  It was not done finally.    

The information collected on the interventions of the center has been provided by the 
concierge, Mr. Francisco Lopez. The Center is declared "Escola Verda" is actively 
involved in the network of schools for energy sustainability in Catalunya, where I discuss 
later in their development.   

 4.3. My contribution 

This section of the work I responsible for conducting ocular inspections of two schools that are 
under study (El Viver i El Turó). I made a list of all the systems that make up the building, 
following the methodology similar plans of maintenance carried out in public schools in Sant 
Quirze del Vallès, as a way of classifying these facilities and installations description all its 
component elements. 

Also, I briefly informed about the non-conformities appeared related to the maintenance and 
classification based on the nature of the breakdown. All these visits I have made with the support 
of a technician of the Department of Maintenance and Services performing collective contributor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4.143: presència de fongs als junts d'acabat 

Source: own supply 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ 
TREBALL DE FI DE GRAU 
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LLIBRE DE L’EDIFICI

   
Adreça:   CARRER MONTIU 16

Municipi: 08110 - MONTCADA I REIXAC

Denominació: CEIP EL TURÓ

Ref. cadastral: 2228104DF3922G0001MU

Província: BARCELONA

Àmbit: Catalunya

Expedient: CEIP_EL_TURÓ
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A partir del moment del lliurament del Llibre de l’edifici, el Propietari, o la persona en qui delegui, tindrà al
seu càrrec el Llibre de l’edifici i serà el responsable de mantenir-lo actualitzat, mitjançant les oportunes
inscripcions al Registre d’incidències i d’operacions dins del Quadern de registre, el Document
d’especificacions tècniques i l’Arxiu de documents que correspongui. Haurà de tenir present les seves
obligacions* en quant a:

conservar en bon estat l’edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre,
conservar i transmetre la documentació de l’obra executada, les assegurances i garanties amb
que aquesta compti.

utilitzar de forma adequada l’edifici, les seves instal·lacions i els seus espais annexos de
conformitat amb les instruccions d’ús i manteniment, contingudes en la documentació de l’obra
executada.

portar a terme el pla de manteniment de l’edifici, encarregant al tècnic competent les operacions
programades pel manteniment del mateix i de les seves instal·lacions.

realitzar les inspeccions reglamentàriament establertes i conservar la seva corresponent
documentació.

documentar al llarg de la vida útil de l’edifici totes les intervencions de reparació, reforma o
rehabilitació, consignant-les en el Llibre de l’edifici.

* Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (BOE 6/11/1999) i Real Decreto 314/2006 por el que se
aprueba el CTE (BOE 28/3/2006).
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Dades inicials

En aquest capítol es fa referència a les dades generals de l’edifici en el moment de la seva redacció (les
dades generals d’identificació i construcció de l’edifici, dels agents que han intervingut en el procés
constructiu, les referides a les llicències, règim jurídic, garanties, etc., així com qualsevol observació que
el Promotor / Propietari consideri oportú incloure, com pot ser, la de la persona que fa l’entrega de
l’edifici).

INSTRUCCIONS

Les Dades inicials han d’estar signades pel Promotor / Propietari, o per la persona que aquest delegui,
en aquells apartats del document en que s’especifica. A més, el plànol d’emplaçament i la fotografia de la
façana de l’edifici han d’anar signades i segellades de manera que cobreixin a la vegada el plànol
d’emplaçament o la fotografia i el full dels Quadern de registre sobre el que s’enganxa.

Els documents als que es fa referència en el Quadern de registre, es guardaran a l’Arxiu de documents.

La casella de denominació només s’ha d’omplir en el cas que l’edifici tingui denominació pròpia.
Cal relacionar les llicències i els permisos que s’han emprat en la construcció de l’edifici i les que
faculten tant l’ocupació general com el funcionament de les instal·lacions comunes (llicència d’obres,
permisos d’organismes públics, llicències d’activitats, etc.).
En l’apartat de règim de la propietat, aquest pot ser vertical, horitzontal, de compartició en el temps o de
qualsevol altre tipus que es reguli legalment. Si és el cas, s’haurà d’omplir.
Si fos necessari, s’han d’indicar el règims de protecció de beneficis i de limitació d’ús, o d’algun altre
tipus que afectin els estatuts de l’edifici (protecció oficial, beneficis atorgats per a rehabilitació, limitacions
per estar incorporat en un catàleg de protecció, etc.).
Cal indicar les càrregues que pateix l’edifici o la seva finca tals com drets de pas, mancomunitat de patis,
etc.
En el punt de dades de construcció cal indicar les que figuren en el certificat final d’obres.
S’ha de relacionar els noms dels facultatius, titulació i número de col·legiat, la del qual és membre el
tècnic actuant. En cas que fos un funcionari públic, l’organisme al qual pertany.
Cal indicar les dades dels industrials que han efectuat les instal·lacions de l’edifici (gas, ascensor, antena
de TV, aigua, etc.).
Dins de l’apartat d’observacions, es pot indicar tot allò que, a criteri del promotor, es consideri rellevant
per a un millor coneixement de l’edifici.
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1. Dades generals de l'edifici

Identificació de l'edifici
Adreça Codi postal

CARRER MONTIU 16 08110
Municipi Província

MONTCADA I REIXAC BARCELONA
Denominació Expedient

CEIP EL TURÓ CEIP_EL_TURÓ
Referència cadastral Ús

2228104DF3922G0001MU Docent

Edat de l'edifici
Any de construcció Any de rehabilitació

1960
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2. Relació de dades administratives i jurídiques

Llicències
Classe Data

Classe Data

Declaració d’obra nova
Notari

Núm. protocol Data

Inscripció registre

Règims jurídics

Règim de propietat
Tipus Data estatut

horitzontal
Escriptura, divisió i estatus

Règims especials
Tipus Document acreditatiu

Tipus Document acreditatiu

Càrregues reals
Tipus Document acreditatiu

Tipus Document acreditatiu
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Relació d'unitats d'ocupació
Unitat Superfície Coeficient Destinació

AULA 1 55,87 0,0000 DOCENT
Unitat Superfície Coeficient Destinació

AULA 2 53,55 0,0000 DOCENT
Unitat Superfície Coeficient Destinació

AULA 3 54,55 0,0000 DOCENT
Unitat Superfície Coeficient Destinació

CENTRE DE
RECURSOS

21,89 0,0000 ADMINISTRACIÓ

Unitat Superfície Coeficient Destinació

SALA DE
GIMNÀSTICA

109,89 0,0000 LÚDIC

Unitat Superfície Coeficient Destinació

BIBLIOTECA 49,38 0,0000 ARXIU
Unitat Superfície Coeficient Destinació

DIRECCIÓ 14,00 0,0000 ADMINISTRACIÓ
Unitat Superfície Coeficient Destinació

LAVABO DE NOIS 18,61 0,0000 LOCAL HUMIT
Unitat Superfície Coeficient Destinació

LAVABO DE NOIES 12,77 0,0000 LOCAL HUMIT
Unitat Superfície Coeficient Destinació

SALA DE
TECNOLOGIA

52,97 0,0000 DOCENT

Unitat Superfície Coeficient Destinació

LABORATORI 65,95 0,0000 DOCENT
Unitat Superfície Coeficient Destinació

LAVABO DE NOIS 13,92 0,0000 LOCAL HUMIT
Unitat Superfície Coeficient Destinació

LAVABO DE NOIES 9,59 0,0000 LOCAL HUMIT
Unitat Superfície Coeficient Destinació

AULA 4 55,50 0,0000 DOCENT
Unitat Superfície Coeficient Destinació

SALA DE
PROFESSORS

34,04 0,0000 ADMINISTRACIÓ

Unitat Superfície Coeficient Destinació

SALA PARVULARI
2

41,76 0,0000 DOCENT

Unitat Superfície Coeficient Destinació

SALA PARVULARI
3

52,31 0,0000 DOCENT

Unitat Superfície Coeficient Destinació

LAVABO 2
(PLANTA BAIXA)

2,10 0,0000 LOCA HUMIT 

Unitat Superfície Coeficient Destinació

LAVABO 1
(PLANTA BAIXA)

15,24 0,0000 LOCAL HUMIT

Unitat Superfície Coeficient Destinació

MAGATZEM 1 14,67 0,0000 EMMAGATZEMATGE
Unitat Superfície Coeficient Destinació

MAGATZEM 2 2,85 0,0000 EMMAGATZEMATGE
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Unitat Superfície Coeficient Destinació

VESTUARI DE NOIS 17,67 0,0000 LOCAL HUMIT
Unitat Superfície Coeficient Destinació

VESTUARI DE
NOIES

17,68 0,0000 LOCAL HUMIT

Unitat Superfície Coeficient Destinació

SALA DE
MENJADOR

83,85 0,0000 MENJADOR

Unitat Superfície Coeficient Destinació

CUINA 51,60 0,0000 CUINA
Unitat Superfície Coeficient Destinació

ANTIGA SALA DE
CALDERES

37,00 0,0000 VESTIDOR

Unitat Superfície Coeficient Destinació

SALA DE
CALDERES

13,28 0,0000 INSTAL·LACIONS

Unitat Superfície Coeficient Destinació

SALA PARVULARI
1

42,31 0,0000 DOCENT

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació

Unitat Superfície Coeficient Destinació
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Fitxa tipològica de l’edifici

Emplaçament
Adreça

CARRER MONTIU 16
Municipi Província

MONTCADA I REIXAC BARCELONA
Denominació Expedient

CEIP EL TURÓ CEIP_EL_TURÓ

   
Dades urbanístiques

Superfície del solar (m2) 1.610,20

Superfície ocupada (m2) 1.610,20

Qualificació urbanística 7B
Propietat AJUTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
Planejament EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS
Observacions

Dades de l’edifici
Tipologia EDIFICI DOCENT
Configuració volumètrica EDIFICACIÓ SENSE MITGERES
Alçada total (m) 14,23
Propietat AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
Observacions

Distribució de plantes

Edifici Planta Zona Ús Alçada Sup.(m2)
constr.

Sup.(m2)
planta

Sup.(m2)
edifici

Usuari

CEIP EL
TURÓ

BAIXA 2,98 567,50 0,00 0,00

PRIMER
A

2,98 664,00 0,00 0,00

SEGON
A

2,98 467,00 1.698,50 1.698,50
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Plànol de l'emplaçament
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Fotografia de la façana
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Plànol de la planta tipus
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Coberta i patis
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Secció
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Observacions

Signatura i segell Data
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Registre d’incidències / Documentació vida
útil de l’edifici

El Registre d’incidències és l’apartat on s’han de detallar de manera successiva les incidències que es
produeixin a l’edifici durant la seva vida útil (canvis de titularitat, canvis d’ús de la totalitat o de part de
l’edifici, ajuts i beneficis, assegurances, noves llicències, etc., així com fets extraordinaris que es puguin
produir a l’edifici com poden ser accidents, incendis o d’altres).

INSTRUCCIONS

En cada incidència s’ha de fer un breu enunciat de l’assumpte tractat, la data i la seva descripció.
Les inscripcions en el Registre d’incidències han d’estar signades pel Propietari, o per la persona que
aquest delegui, i s’han de realitzar dins el termini d’un mes després de que s’hagi produït o executat
aquesta.
Els documents a que es fa referència en aquest apartat estaran arxivats a l’Arxiu de documents.

La primera inscripció en el Registre d’incidències és l’acte de lliurament del Llibre de l’edifici del promotor
al propietari o comunitat de propietaris. El lliurament del Llibre de l’edifici pot anar acompanyat
d’observacions per la manca de dades. Les observacions es formularan en l’apartat específic del final de
l’apartat de les Dades inicials.
A continuació, s’ha d’afegir el nomenament del tècnic competent encarregat de supervisar el
manteniment.
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Número Data

1 16/05/2016
Assumpte

Acte de lliurament del llibre de l'edifici
Descripció

Lliurat a: AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

   Signatura

Número Data

2 16/05/2016
Assumpte

Nomenament tècnic competent,  segons article 8, apartat 2, punt 2 del CTE (R.D. 314/2006 de 28 de
març)
Descripció

Nom:
Títol:
Núm. col·legiat:
Adreça:
Email:
Telèfon:

   Signatura
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Registre d’operacions

En el registre d’operacions de manteniment, reparació i control s’han d’indicar, de manera successiva i
cronològicament, les operacions de manteniment, revisió, reparació, etc., que es realitzin a l’edifici durant
la vida útil de l’edifici (operacions de manteniment i de reparació, i revisions o controls reglamentaris
establerts amb caràcter obligatori).

INSTRUCCIONS

Cada registre inclourà la data de la seva execució i les dades de les empreses que les duguin a terme.
Els registres han d’estar signats pel Propietari, o per la persona que aquest delegui, i s’han de realitzar
dins el termini d’un mes després de que s’hagi produït o executat aquesta.
Els documents a que es fa referència en aquest apartat estaran arxivats a l’Arxiu de documents.
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Número Data

1 14/04/2016
Descripció

TREBALLS DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT D'ENTRADA AL CEIP EL TURÓ

   Signatura

Número Data

2 29/04/2016
Descripció

TREBALLS DE REPARACIÓ EN FAÇANA DEL CEIP EL TURÓ PER A ACTUACIÓ DE INSPECCIÓ I
EVITAR DESPRENIMENTS MITJANÇANT EL CAMIÓ GRUA ESPECIAL PER AL ACCÉS

   Signatura
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DOCUMENT D’ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES
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Documentació tècnica de l'obra executada

En aquest capítol del Llibre de l’edifici s’ha d’incloure la documentació referent a l’estat final de l’obra
acabada.
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Número Data

1 14/06/2016
Descripció

TREBALLS DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT D'ENTRADA A L'ESCOLA CEIP EL TURÓ
Fitxer

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA.pdf

Número Data

2 17/06/2016
Descripció

TRABAJOS REALIZADOS EN FACHADA DEL CEIP EL TURÓ PARA ACTUACION E INSPECCIÓN
Fitxer

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA.pdf
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Control de qualitat

Dins d’aquest apartat del control de qualitat, s’inclou tota la documentació relativa al control de recepció
en obra de productes, equips i sistemes, així com els controls de qualitat realitzats en les posteriors
intervencions que es portin a terme a l’edifici al llarg de la seva vida útil.
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Instruccions d’ús i manteniment

El Llibre de l’edifici s’acompanya d’unes instruccions d’ús i manteniment adreçades als usuaris, en les
quals es relacionen unes recomanacions per al seu bon ús, i les instruccions de manteniment
necessàries per tal d’allargar al màxim la vida útil de l’edifici, els seus espais annexes i les seves
instal·lacions. Les instruccions s’estructuren per subsistemes.
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INFRAESTRUCTURA: SOTERRANIS O CAMBRA SANITÀRIA

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Durant la vida de l’edifici poden produir-se lesions en els fonaments, les soleres i en els
murs enterrats, que normalment obtindran la qualificació d’important. Aquestes lesions
poden ser degudes, per exemple, a assentaments, moviments de terres, obres, corrents
d’aigua subterrànies, etc. En aquests casos, cal que un tècnic especialista realitzi un
informe sobre les lesions detectades, en el qual en determinarà la gravetat i les
intervencions a realitzar.

Les lesions en els fonaments no poden ser apreciades directament; es detecten per
lesions que apareixen en altres elements constructius, que normalment són les parets.

La humitat directa, que pot provenir del subsòl, s’ha de corregir de forma urgent per evitar
la degradació dels elements constructius que hi estan en contacte.

La humitat indirecta requereix una bona ventilació dels espais on hi ha elements
estructurals (ventilació de sostres i cambres sanitàries). Sempre que es pugui, el sostre
sanitari i la cambra que es crea per sota, haurien de ser accessibles.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas
de que hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
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ESTRUCTURA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accions permanents: {Estructura1}
Sobrecàrregues d'ús: {Estructura2}
Deformacions admeses (estructura, terreny ?): {Estructura3}
Condicions particulars d'utilització: {Estructura4}
Hi han mesures adoptades per reduïr riscs ? quines?: {Estructura5}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Els elements estructurals com són pilars, bigues, parets o els mateixos sostres que
formen cadascuna de les plantes de l’edifici en constitueixen l’esquelet de suport, i per
aquest motiu no s’hi poden fer ni obres ni modificacions que els afectin. Tampoc no
poden modificar-se altres elements estructurals com ara els balcons, les marquesines o
les escales. Si cal fer alguna intervenció sobre aquests elements és necessari que un
tècnic competent n'assumeixi la responsabilitat, i si és el cas s’ha de disposar d’una
autorització fefaent de la Propietat. Recordem que les obres que afecten l’estructura d’un
immoble han de disposar d’un projecte tècnic signat i visat, en el seu cas, per un tècnic
competent i d’una llicència municipal.

També serà necessària la intervenció d’un tècnic en el cas de voler dur a terme una
redistribució d'espais interiors per canvi d'envans i per obertura de passos, així com la
realització de regates a les parets de càrrega.

S’ha d’anar en compte de no sobrecarregar l’estructura de l’edifici doncs pot ser causa de
l’aparició de patologies. Es tindrà la precaució de situar els elements més pesats, o
susceptibles d’admetre les càrregues més pesades, a prop de columnes, pilars o parets
de càrrega i en la mesura del possible s’evitaran les càrregues puntuals elevades. Així
mateix, determinats canvis d'ús també poden ser origen de sobrecàrregues, per aquest
motiu aquestes actuacions s’han de consultar a un tècnic competent.

Si de les necessitats de càrrega o de la col·locació d’aparells concrets es preveu que
poden resultar sobrecàrregues elevades, caldrà que un tècnic n’estudií la viabilitat.   

Les humitats són unes de les principals causes de deteriorament de l’estructura dels
edificis i, en els casos més greus, poden arribar a comprometre la seguretat de l’immoble
i dels ocupants. Per aquest motiu, si es detecta alguna humitat es prendran ràpidament
les mesures correctores oportunes, i si és el cas s’avisarà del fet a la Propietat. En els
materials d’origen ceràmic i en els formigons es vigilarà l’aparició d’eflorescències i
taques. En els elements d'acer, l'existència de les oxidacions.

Si s’observen altres lesions estructurals com ara deformacions, fissures, esquerdes o
degradacions dels materials, cal prendre immediatament les oportunes mesures
correctores.

Quan es realitzin treballs de neteja o protecció, s'estudiarà l'efecte que puguin provocar
els productes utilitzats sobre els elements estructurals afectats. Sempre s'hauràn de
seguir les instruccions d'ús i manteniment que faciliti el fabricant.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
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Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas
de que hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
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COBERTES

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Les cobertes s'utilitzaràn exclusivament per a l'ús previst en el projecte, de manera que
mantinguin les prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s'ha
construït l'edifici.

Les cobertes, teulades, terrats i terrasses s'han de mantenir netes i sense vegetació
(especialment les buneres, els morrions, les canals i els aiguafons) i no hi ha d’haver cap
tipus de material o objecte que pugui convertir-se en un obstacle per al correcte desguàs
de l’aigua.

En el cas d'intervencions que impliquin obres de reforma, reparació o rehabilitació de les
cobertes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència
municipal.

Si s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat o, en general, elements que
requereixin ser fixats, la subjecció no ha d'afectar la impermeabilització. Tampoc s'han
d'utilitzar les baranes metàl·liques o d'obra com a punts d'ancoratge per a fixar-hi tensors
de pals, astes i similars, ni els conductes d'evacuació de fums existents.

Si a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic,
caldrà preveure al seu voltant les proteccions adequades per evitar danys a la
impermeabilització i a l'acabat durant les operacions de manteniment.

Si s'observa humitat en els sostres i parets sota coberta es procedirà a la seva immediata
reparació per a evitar efectes negatius sobre altres parts de l’edifici.

Els treballs de reparació sempre es realitzaran retirant la part malmesa per a no
sobrecarregar l’estructura.

Els terrats transitables
Els terrats transitables i les terrasses només s'han d'utilitzar per a l'ús que hagin estat
projectats, i per això cal evitar d'emmagatzemar-hi materials, mobles, etc. No s’hi ha
d’abocar productes químics com ara dissolvents, olis o lleixius, els quals, a més de fer
malbé el paviment, poden provocar la destrucció de la impermeabilització i, per tant,
poden aparèixer degoters en la planta inferior.

Els terrats i les terrasses en general no han estat concebuts perquè es converteixin en
jardins. Les jardineres originals de l’edifici són les úniques que s’han de mantenir. No és
admissible la col·locació de noves jardineres sense el vistiplau de la Propietat. En tot cas,
només es podran col·locar, prèvia autorització de la Propietat, jardineres que tinguin
menys de 30 cm de terra vegetal i que estiguin elevades respecte al paviment. No s’han
de construir jardineres en contacte directe amb el sòl.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas
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de que hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.

LLIBRE DE L'EDIFICI 
CEIP EL TURÓ
08110 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ Pàgina   36



 

TANCAMENTS EXTERIORS VERTICALS: FAÇANES, CELOBERTS I
MITGERES

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Les façanes de l’edifici s'utilitzaran per a l'ús previst en el projecte, mantenint les
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s'ha construït l'edifici. A
aquest efecte , les mitgeres i els tancaments dels celoberts tindràn la mateixa
consideració.

En les façanes de l’edifici principals, secundàries, celoberts i mitgeres  no és permet
cap tipus d’intervenció.Tampoc no es permet la instal·lació en les façanes d’aparells
d’aire condicionat, antenes, alarmes, rètols, tendals, persianes, pals, etc, tret dels llocs
especialment habilitats per a aquestes funcions. Si cal fer alguna intervenció sobre
aquests elements és necessari que un tècnic competent n'assumeixi la responsabilitat, i
si és el cas s’ha de disposar d’una autorització fefaent de la Propietat. Qualsevol
intervenció s’ha de fer d’acord amb les normatives tècniques vigents que li siguin
aplicables, i si és el cas, amb els permisos municipals que corresponguin.

Les persianes tenen un manteniment similar als elements de les obertures dels mateixos
materials.
   
Cal evitar de forçar els llistons de les persianes enrotllables quan perdin horitzontalitat o
es quedin encallats en les guies.

Quan les façanes tenen jardineres s’ha de tenir cura de no mullar la façana quan es rega,
donat que la humitat persistent acaba degradant-ne els materials. Així mateix, cal vigilar
que el desguàs no taqui la façana ja que l’aigua que ha passat per terra vegetal
arrossega productes químics dissolts que també poden ser molt perjudicials per als
materials de construcció. D’altra banda, no es poden col·locar jardineres privades en
punts de la façana que no estiguin previstos per fer-ho. El rec de jardineres que pot
suposar la caiguda d’aigua sobre la via pública és totalment prohibida.

Si mai es detectés l’aparició de fissures o esquerdes, la presència d’elements mal fixats o
amb perill de despreniment i caiguda, o filtracions d’aigua pels tancaments, es prendran
ràpidament les mesures correctores oportunes, i si és el cas s’avisarà del fet a la
Propietat.

Així mateix, per a pujar o baixar béns per la façana en operacions de mudança, s’ha de
recórrer a una empresa especialitzada. Per a fer-ho no s’utilitzarà cap element que
necessiti ser clavat, lligat o fixat a la façana, ni als seus components, com ara baranes,
cornises i elements decoratius en general.

Els paraments exteriors poden estar revestits amb pintures i amb vernissos diferents que,
a més, tenen una durada limitada, en funció, sobretot, de la seva exposició a la
intempèrie i de l'ús. Cal refer aquests acabats de forma periòdica utilitzant productes
apropiats, compatibles amb els existents, i aplicant-los d'acord amb les instruccions del
fabricant.
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Quan s’observin anomalies en els revestiments no imputables a l’ús, un tècnic
especialista ha d’estudiar la causa i dictaminar-ne la gravetat, així com les reparacions a
realitzar.

Cal que la subjecció dels elements pesants es faci en parets mestres o si fos el cas en
els elements resistents respectant sempre les limitacions de càrrega que imposen les
normes.

Mai no s’han de col·locar càrregues pesants als balcons ni a les galeries.

Periòdicament s’ha de comprovar que no hi ha obstacles per a la normal evacuació
d’aigua de pluja en terrasses i balcons.

Les humitats en els elements de tancament acostumen a ser conseqüència de defectes o
de vicis constructius, o bé de deterioraments de les solucions aplicades. També cal tenir
en consideració les condicions d’utilització. Aquestes humitats s’han d’analitzar amb la
màxima cura, ja que l’origen o la causa pot ser variable.

Els problemes de condensació estan en relació directa amb la producció de vapor d’aigua
i de la ventilació, i s’incrementen amb l’augment de la humitat relativa ambiental per l’ús
de vaporitzadors, per la concentració de persones o per l’ús d’estufes, etc. La millor
prevenció és la ventilació continuada de les zones que produeixen o són afectades per la
humitat.

La manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa que hi hagi humitats de condensació; caldrà
analitzar-les amb cura per determinar possibles defectes en l’aïllament tèrmic. Si aquest
aïllament es mulla, llavors perd la seva efectivitat; cal, doncs, evitar tot tipus d’humitat que
el pugui afectar.

El soroll es transmet per l’aire o a través dels materials. El soroll pot provenir del carrer o
de l’interior de l’edifici. El que prové de l’exterior es pot reduir col·locant finestres amb
doble vidre o bé amb dobles finestres.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
façana (junts, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s'utilitzaran productes
idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves
prestacions inicials.

Els despreniments d'elements de la façana, són un risc, tant pels usuaris com pels
vianants. És responsabilitat de l'usuari, que, quan hi hagi símptomes de degradacions,
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar ràpidament als responsables de
manteniment de l'edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill
imminent cal avisar al Servei de Bombers.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas
de que hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.

En el cas d’elements motoritzats, caldrà seguir les instruccions subministrades pel
fabricant de l’equip.
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TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Els tancaments i divisòries interiors dels edificis no es poden utilitzar per activitats que no
els hi són pròpies, de manera que puguin afectar negativament als usuaris o altres
elements de l'edifici i per tant les prestacions d'habitabilitat, funcionalitat i seguretat de
l'edifici.

Les obres que suposin redistribució d'espais, afecten també les condicions acústiques
dels resultants.

Les compartimentacions interiors poden ser fetes amb parets d’obra o mampares
lleugeres.

Les parets constitueixen una compartimentació fixa doncs per elles i poden passar
conduccions encastades d’aigua, electricitat o d’altres instal·lacions de l’edifici, i per tant,
la seva modificació precisa d’un estudi previ. Aquestes parets acostumen a tenir uns
gruixos entre 6 i 12 cm. Si el gruix es superior cal pensar que les modificacions que s’hi
facin (desplaçaments, talls, obertures de passos, supressió, etc.) poden tenir
repercussions en la estructura de suport de l’edifici i per tant se’n desaconsella
modificar-les. Si fos necessari fer algun tipus d’actuació sobre aquests elements, s’haurà
de consultar a un tècnic la millor manera de dur-les a terme. Si fos precís es seguiran les
recomanacions sobre intervencions en l’edifici que consta en aquestes mateixes
instruccions d’ús

Als edificis nous poden aparèixer petites fissures en els primers anys de vida útil,
degudes a l’assentament general de l’edifici. En edificis de certa antiguitat, més 10 anys,
no haurien d’aparèixer noves fissures a no ser que s’hagin fet obres que hagin afectat
directa o indirectament l’estructura. En cas de detectar l’aparició de fissures caldrà
prendre les mesures correctores adients.

Els elements que constitueixen les divisions interiors acostumen a utilitzar-se per a
suportar elements de mobiliari o penjar-hi elements decoratius, per aquest motiu, s’haurà
de fer servir el sistema de fixació que resulti més adequat en cada cas. Abans de fer
forats es comprovarà que no hi hagi tubs o cables o elements ocults que en puguin
resultar perjudicats. S’ha de procurar no penjar elements que resultin molt pesats.
Aquests elements s’han de recolzar directament sobre el terra.

Les caixes de registre de les instal·lacions no han de quedar mai ocultes darrere de
mobles, prestatgeries o similars que n’impedeixin l’accés.   

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment a fer sobre les parets seran les indicades en el Pla de
manteniment. En el cas de que hi hagi elements de manteniment que no estiguin
contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les
prescripcions oportunes.
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REVESTIMENTS I PAVIMENTS INTERIORS

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Els revestiments i paviments interiors, no es poden utilitzar per activitats que no els hi són
pròpies de manera que puguin afectar negativament als usuaris o altres elements dels
edificis i per tant les prestacions d'habitabilitat, funcionalitat i seguretat de l'edifici.
Les obres que suposin canvi de revestiments i paviments interiors, afecten les condicions
acústiques dels espais.

Revestiments de parets
Els revestiments interiors de parets dels locals d’ús privat poden modificar-se a
conveniència del propi usuari i, si fos el cas, notificant-ho per avançat a la Propietat. En
qualsevol cas haurà de conservar-los en condicions correctes, d’acord amb les seves
característiques i les instruccions del fabricant o instal·lador. Quan es fan modificacions i
s’incorporen nous materials de revestiment a l’edifici, s’ha de comprovar la idoneïtat
d’aquests sobretot pel que fa referència a la introducció de materials potencialment
inflamables, com ara moquetes, revestiments de fusta, cortines, etc, en determinats
recintes.

Per a la neteja de superfícies es faran servir productes compatibles amb cada material.

Quan se substitueixin revestiments, es reservarà una part de material per a futures
reparacions.

Paviments
S’evitarà malmetre els paviments amb cops, arrossegament de mobles, etc. Els
paviments de fusta o les moquetes són especialment delicats en aquest aspecte. Per a
moure materials pesats per la superfície del paviment, s’utilitzaran aparells auxiliars amb
rodes de goma. No es faran fixacions sobre el paviment quan per a fer-ho s’hagi de
perforar o retallar peces.

Quan es fan modificacions i s’incorporen nous paviments a l’edifici, s’ha de comprovar la
idoneïtat d’aquests sobretot pel que fa referència a la introducció de materials
potencialment inflamables, com ara moquetes, parquets, paviments sintètics, etc, en
determinats recintes.

Per a la substitució dels paviments caldrà disposar, si és el cas, de la autorització prèvia
de la Propietat.

Els revestiments i paviments interiors, s'han de netejar per conservar el seu aspecte i les
seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s'ha de vigilar que els productes de neteja
siguin compatibles amb el material que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel
seu fabricant. En general, s'han d'evitar els tolls d'aigua i la utilització d'aigua i productes
abrasius.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas
de que hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
També caldrà consultar les instruccions dels fabricants o instal·ladors.
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INSTAL·LACIÓ D’AIGUA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empresa subministradora: {Aigua1}
Situació de la clau general de pas: {Aigua2}
Situació dels comptadors: {Aigua3}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCCIONS D’ÚS:

La instal·lació d'aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions de salubritat, de funcionalitat i d'estalvi específiques per a les quals s'ha
dissenyat.

En cas de fuita o defecte de funcionament, s’haurà de reparar de forma immediata. Les
fuites d’aigua, a més de les molèsties que produeixen, són molt perjudicials si afecten els
elements estructurals de l’edifici. Una petita fuita que ha anat mullant un sòl o paret
durant mesos, és més perillosa per a l’estructura de l’edifici que una gran fuita ocasional i
breu.

Qualsevol reparació o modificació en la instal·lació es durà a terme fent servir materials
compatibles amb la instal·lació existent. No es posaran en contacte materials metàl·lics
diferents perquè poden provocar processos de degradació que destruirien la instal·lació.
En aquest sentit, és especialment problemàtica la unió del coure amb el ferro o l’acer.

Quan l’usuari disposi del seu propi comptador i contracte de subministrament, n’és el
responsable del manteniment des del comptador fins als punts de consum. En aquesta
situació, un usuari diferent de la Propietat, pot fer petits canvis en els punts de
subministrament, com ara aixetes, o petites reparacions de conservació en la part de la
instal·lació que està dins de l’espai que ocupa sense necessitat de l’autorització prèvia
per part de la Propietat. Tot i així, s’han de comunicar les modificacions que es facin a la
Propietat. En qualsevol altre cas diferent de l’esmentat no es podran fer modificacions en
la instal·lació d’aigua sense prèvia autorització.

El manteniment de la part de la instal·lació situada entre l'aixeta de pas de l'edifici i els
comptadors correspon a la Propietari de l'immoble.

Es recomana tancar bé les aixetes després de cada ús, i reparar-les si degotegen, en cas
contrari, la despesa d’aigua augmenta inútilment. Per la mateixa raó s’ha de fer un bon ús
dels aparells sanitaris i en general de qualsevol altra dispositiu pel que circuli o que
acumuli aigua. Tots aquests components s’han de mantenir en òptimes condicions de
conservació, d’acord amb les instruccions dels fabricants o instal·ladors, i d’acord amb les
normes que els hi siguin d’aplicació.

Es recomanable tancar l'aixeta de pas en cas d'absència perllongada. Si l'absència és
molt llarga cal comprovar que no hi ha pèrdues entre l’eix i el cos de la vàlvula després de
la maniobra d’obertura.
   
És prohibit utilitzar les canonades com a preses de terra de les instal·lacions elèctriques.

Per desembussar canonades, mai no s'han d'utilitzar objectes punxeguts que puguin
perforar-les.
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En cas de temperatures de glaçada, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar
que es glaci.

La cambra de comptadors, els armaris o sales de màquines, només seràn accessibles al
porter, al vigilant, o al personal de la companyia subministradora i al de manteniment.
S’ha de vigilar que tant les reixes de ventilació com l’accés a la cambra no quedin
obstruïts.   
Aquests espais no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos.

En el cas que s'hagin de fer intervencions que impliquin la reforma, reparació o
rehabilitació que afectin les instal·lacions d'aigua caldrà el consentiment de la propietat o
del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la
companyia de subministrament i l'execució d'un instal·lador especialitzat o be una
empresa autoritzada si la companyia d'aigües del municipi així ho especifica.   

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de
manteniment. El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant
en cada cas. Si hi ha elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
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INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empresa subministradora: {Elèctrica1}
Situació del quadre general de protecció: {Elèctrica2}
Situació dels comptadors: {Elèctrica3}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Quan l’usuari disposi dels seu propi comptador i contracte de subministrament, n’és el
responsable del manteniment des del comptador fins als punts de consum. En aquesta
situació, un usuari diferent de la Propietat, pot fer petits canvis en els punts de
subministrament, com ara interruptors o endolls, o petites reparacions de conservació en
la part de la instal·lació que està dins de l'espai que ocupa sense necessitat de
l’autorització prèvia per part de la Propietat. Tot i així, s’han de comunicar les
modificacions que es facin a la Propietat.

El manteniment de la instal·lació situada entre la caixa general de protecció i el
comptador o comptadors correspon a la Propietat de l'immoble o a la Comunitat de
propietaris.

El mal ús, la manipulació de la instal·lació per mans inexpertes i la sobrecàrrega de línies
provoquen la majoria d’accidents relacionats amb l’electricitat: curtcircuits que deriven en
incendis i electrocucions. Els curtcircuits s’originen a causa de l’escalfament de cables o
de les connexions defectuoses que produeixen guspires. A més poden provocar avaries
greus en els aparells connectats a la línia afectada. Per aquest motiu les instal·lacions
elèctriques s’han d’usar amb cura, a causa del perill que comporten.

És prohibit de manipular els circuits i els quadres generals; aquestes operacions han de
ser realitzades per personal especialista. Totes les modificacions que es facin a la
instal·lació han d’estar fetes d’acord la normativa vigent.

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos
aparells que, en conjunt, tinguin una potència superior a la prevista. Si s'aprecia
escalfament dels cables o dels endolls connectats en un determinat punt, cal
desconnectar-los. Aquest escalfament indica que la instal·lació està sobrecarregada, que
hi ha una connexió defectuosa o que no està preparada per a rebre aquell aparell. El més
adequat és consultar a un instal·lador autoritzat sobre les necessitats de la instal·lació del
local perquè proposi la millor forma d’actuar.

Cal no tocar cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, els peus o les mans molls o
humits. S’ha de tenir especial cura en les instal·lacions de les zones humides.

També cal prendre totes les mesures possibles per evitar que els nens toquin els
mecanismes i els aparells elèctrics i, per tant, és convenient tapar els endolls que no
s'utilitzen.

En cas d'absència perllongada és recomanable tancar l’interruptor general. Si hi ha
aparells o parts de la instal·lació que han de quedar en servei, aleshores se’n mantindrà
l’alimentació i es desconnectaran els circuits que no siguin necessaris.
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Les clavilles dels endolls han d'estar ben collades per a evitar que facin guspires. Les
males connexions originen escalfaments que poden generar un incendi. La desconnexió
d'aparells s'ha de fer estirant l'endoll, mai el cable. No es poden endollar aparells elèctrics
amb les clavilles trencades o els cables malmesos.
   
No s’han de transmetre esforços entre els aparells i la instal·lació elèctrica fixa. Per
aquest motiu no s’han de col·locar làmpades directament suspeses del cable del punt de
llum, ni del tub de protecció del cable.

Sempre que s’hagi de fer alguna operació de manipulació sobre un aparell connectat a la
xarxa elèctrica (fins i tot operacions senzilles com canviar una làmpada, o netejar un
aparell) s’interromprà el seu subministrament elèctric, ja sigui desendollant-lo, ja sigui
tallant l’alimentació elèctrica del circuit al que està connectat si l’aparell en qüestió
pertany a la instal·lació fixa. És a dir, el tall en el subministrament ha de ser omnipolar. Si
s’ha fet servir un drap humit per a la neteja de l’aparell, no es restablirà el
subministrament elèctric fins que estigui eixut.

Els usuaris que disposin d’equips elèctrics propis han d’usar-los i mantenir-los d’acord
amb les indicacions del fabricant o instal·lador i amb la normativa vigent que sigui
d’aplicació.

La cambra de comptadors només serà accessible al porter, al vigilant, o al personal de la
companyia subministradora i al de manteniment. S’ha de vigilar que tant les reixes de
ventilació com l’accés a la cambra no quedin obstruïts.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de
manteniment. El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant
en cada cas. Si hi ha elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
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INSTAL·LACIÓ DE GAS-COMBUSTIBLE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipus de gas: {Gas1}
Empresa subministradora: {Gas2}
Situació de l'aixeta general de pas: {Gas3}
Situació dels comptadors: {Gas4}
Data de la darrera o propera revisió: {Gas5}
Té dipòsit de combustible? Quin? {Gas6}
Quina és la seva capacitat? {Gas7}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCCIONS D’ÚS:

El grau de perillositat de les instal·lacions de gas combustible és superior a qualsevol
altra. Per aquesta raó s’extremaran les mesures de seguretat. Qualsevol intervenció
sobre la instal·lació o sobre els aparells de consum ha d’estar feta per una empresa
especialitzada.

Cal seguir les instruccions de manteniment dels aparells de gas que proporcionen els
seus fabricants.

No es poden obstruir les xemeneies d’evacuació de fums, ni es poden deixar objectes a
prop de focus de calor o superfícies calentes.

No es poden tapar els forats de ventilació dels espais que contenen instal·lacions de gas.
Hi ha d'haver ventilació tant a la part alta com a la part baixa de l’espai.

Els gasos propà i butà són més pesants que l'aire i, per tant, en cas de fuita van cap
avall. El gas natural és menys pesant que l'aire i, per tant, en cas de fuita va cap a amunt.

Si es vol donar subministrament a uns altres aparells que els de construcció original s'ha
de demanar permís a la Propietat. La instal·lació del nou aparell l'ha de fer una empresa
autoritzada.

Els cremadors s’han de mantenir nets de dipòsits i residus de la combustió. Es
comprovaran periòdicament les emissions de gasos contaminants i si és necessari es
faran els ajustos i les reparacions en els aparells per tal de que aquestes es mantinguin
dintre dels paràmetres establerts.

Es recomana que en absències llargues es tanqui l'aixeta de pas general de la instal·lació
de gas. Durant la nit és millor fer el mateix, sempre que no quedi en funcionament cap
aparell de gas.

El manteniment de les instal·lacions situades entre l'aixeta d'entrada de l'immoble i el
comptador correspon a la Propietat.

Els tubs de gas no s'han de fer servir per a les preses de terra dels aparells elèctrics ni
tampoc per a penjar-hi objectes.

La cambra de comptadors només serà accessible al porter, al vigilant, o al personal de la
companyia subministradora i al de manteniment. S’ha de vigilar que tant les reixes de
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ventilació com l’accés a la cambra no quedin obstruïts.

Si es detecta una fuita de gas no s’ha d’obrir cap llum ni accionar interruptors o connectar
aparells elèctrics. La connexió o desconnexió d’aparells elèctrics pot provocar guspires
que a la seva vegada poden provocar la deflagració del gas acumulat. Tampoc es poden
fer servir encenedors ni encendre llumins. En aquests casos s’intentarà tancar la clau de
pas del gas i a continuació es ventilarà el recinte a on s’ha produït la fuga obrint portes i
finestres de bat a bat. Finalment s’ha d’avisar de l’avaria a una empresa instal·ladora
autoritzada o bé al servei d’urgències de l‘empresa subministradora perquè localitzi
l’avaria.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de
manteniment. El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant
en cada cas. Si hi ha elements de manteniment que no estan contemplats  dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
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INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Si es detecten fuites a la xarxa de desguàs o sanejament, es procedirà a la seva
reparació immediata. Si aquestes avaries persisteixen, a part del problema sanitari que
suposen, poden afectar elements de l’estructura de l’edifici, la reparació de la qual és
molt més complexa.

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de
dipòsits. Això és fàcil d’aconseguir si els usuaris basen el manteniment en la correcta
utilització i en la neteja.

Les buneres de les terrasses i dels patis han d’estar protegides amb una reixa. Es tindrà
cura que aquestes reixes sempre estiguin ben col·locades i netes, per evitar que s’hi
fiquin objectes o que l’aigua de pluja arrossegui cap endins fulles i brutícia en general.

No s’han de llençar escombraries pels desguassos, doncs acabarien obturant-se. Els
inodors no s’han de fer servir com a abocadors d’escombraries. En cas de que algun
aparell sanitari o que una bunera s’embussin, caldrà avisar a un lampista perquè solucioni
el problema. No s’han d’intentar solucionar aquests problemes abocant àcids, o altres
productes corrosius, ja que es podrien malmetre els conductes d’evacuació.

No s’utilitzaran detergents no biodegradables per a evitar la creació de bromeres que
petrifiquin els sifons ni les caixes de connexió de l’edifici. Tampoc no s’abocarà aigua que
contingui oli, colorants permanents o substàncies tòxiques.

Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d’ús que puguin alterar el
normal funcionament, serà realitzada sota la direcció d’un tècnic competent amb un
estudi previ.

És recomanable abocar periòdicament aigua calenta per a desgreixar els conductes i
eliminar partícules adherides.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas
de que hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
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INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Es recomana seguir sempre les instruccions que el fabricant o l’instal·lador de la
calefacció faciliti.

Les instal·lacions de calefacció no poden modificar-se sense el consentiment i
l’autorització de la Propietat.

L’usuari no té accés a les instal·lacions centralitzades de calefacció, és a dir, a la zona de
la sala de màquines que és on es localitza l’equip de producció de calor, format per les
calderes i altres elements.

Si en el lloc que es vol escalfar hi ha un quadre de comandament o termòstat que permeti
la regulació i el control de la instal·lació, cal que l’accés a aquest aparell sigui el més
restringit possible. S’aconsella no variar constantment les temperatures en els termòstats,
ja que si es fa no s’obtindrà un rendiment òptim de la instal·lació. De la mateixa manera,
si es disposa de radiadors o d’aparells emissors en general, amb una aixeta de pas o
regulació individual, s’aconsella no variar les condicions de funcionament constantment.

Si la regulació no es du a terme des del mateix recinte i es vol modificar la temperatura
habitual, cal comunicar-ho a la persona responsable de manteniment perquè procedeixi
com cal. El sistema d’obrir les finestres per a baixar la temperatura interior no ha de ser
una pràctica habitual perquè fa funcionar de forma irregular la instal·lació, i suposa una
despesa inútil d’energia.

Cal informar al personal de manteniment si es detecten fuites d’aigua en els aparells
emissors o en les conduccions es procedirà a la seva reparació immediata. Si és el cas
s’avisarà del fet a la Propietat.

Els aparells emissors de calor no han de tapar-se amb cap moble o objecte.

Després d’una fuita de gas, no es pot encendre la calefacció fins que l’instal·lador l’hagi
revisada.

Calefacció de gas
Pel que fa a les instal·lacions més habituals de caldera i radiadors d’aigua, cal llegir i
seguir les instruccions d’ús donades per l’instal·lador. S’ha de comprobar que la lectura
dels indicadors de pressió i temperatura estigui dintre dels paràmetres de funcionament.
Si es detecta alguna anomalia en el funcionament d’aquesta instal·lació, s’avisarà a
l’empresa encarregada del manteniment per a que la corregeixi.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de
manteniment. El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant
en cada cas. Si hi ha elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
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INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

INSTRUCCIONS D’ÚS:

S’han de ventilar els espais interiors per evitar humitats de condensació, especialment si
la calefacció és d'estufes de gas butà. La ventilació s'ha de fer preferentment en hores de
sol, i per espai de 20 o 30 minuts.

Els fongs que apareixen en els punts més freds dels recintes tenen el seu origen en
humitats de condensació i no en degoters, com es creu normalment. La neteja s’ha de
realitzar amb productes fungicides, però s’ha de tenir en compte que de no resoldre el
problema d’origen, els fongs tornaran a aparèixer si no es millora la ventilació o l’aïllament
tèrmic de la peça.

En cas d’augmentar l’aïllament tèrmic de forma puntual sense reduir la humitat ambiental,
la condensació es produirà en un altre punt fred provocant deterioraments dels
revestiments.

No és permès de connectar extractors a conductes d'evacuació de gasos de calderes de
calefacció.

Cal llegir i seguir les instruccions dels aparells d’extracció mecànica.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de
manteniment. El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant
en cada cas. Si hi ha elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
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INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Les instruccions d’ús dels components de la instal·lació figuren en els mateixos aparells.
Tots els components de la instal·lació han d’estar al seu lloc i a l’abast. No s’han
d’ocultar.

Queda completament prohibit fer un ús indegut dels elements de la instal·lació contra
incendis.

S’ha de mantenir la instal·lació de protecció al foc en condicions reglamentàries. Totes
les tasques de manteniment, revisió i reparació han d’estar fetes per una empresa
autoritzada.

En cas d’incendi
Si es produeix un conat d’incendi, cal avisar els bombers i als ocupants de l’immoble
immediatament. Durant els primers minuts d’inici del foc, és possible intentar controlar-lo
amb els mitjans de què disposi l’edifici (mànegues, extintors). En aquest cas sempre han
d’actuar dues persones amb un extintor cadascuna o amb una mànega atacant al foc.
Mai s’ha d’actuar sol. Si passats uns instants no s’ha dominat el foc, s’aconsella evacuar
l’edifici seguint el pla previst d’evacuació de l’immoble.

Si en algun conat d’incendi s’ha produït una descàrrega parcial o total d’un extintor, s’han
desenrotllat mànegues o s’han accionat polsadors de disparadors d’alarma, cal fer-ho
saber al conserge o al personal de manteniment de l’edifici perquè duguin a terme les
revisions escaients i restableixin l’estat normal de la instal·lació.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de
manteniment. El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant
en cada cas. Si hi ha elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
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INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Control d’accessos
Aquesta instal·lació està formada pel conjunt de lectors de targetes, els panys i contactes
elèctrics, la centraleta encarregada de gestionar tota la instal·lació, i les xarxes
d’alimentació dels components de la instal·lació i de transport del senyal de dades.

Degut a les característiques d’aquesta instal·lació, i a que molts dels seus components
estan repartits per tot l’edifici, qualsevol intervenció sobre la mateixa l’haurà de realitzar el
personal autoritzat.

La instal·lació s’ha de fer servir seguint les instruccions i recomanacions facilitades pel
fabricant o l’instal·lador. No es pot fer servir aquesta instal·lació, ni cap dels seus
components, per a usos diferents dels previstos.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de
manteniment. El manteniment dels aparells i dels equips es farà seguint les instruccions
del fabricant i/o l’instal·lador. Si hi ha elements de manteniment que no estan contemplats
dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions
oportunes.
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INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS

INSTRUCCIONS D’ÚS:

No s’han de manipular ni modificar les instal·lacions de telefonia, de televisió o de porter
electrònic per part dels usuaris. Qualsevol intervenció haurà de ser feta per una empresa
especialitzada i, si és el cas, serà necessari un projecte redactat per un tècnic competent
i d’acord amb la normativa vigent.

No es poden fer canvis ni ampliacions en les connexions de l'antena de TV sense permís
de la Propietat o de la Comunitat de propietaris si és el cas, ni sense la participació d'un
tècnic especialista. Tampoc es pot fer cap intervenció sobre els elements de captació per
part dels usuaris.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de
manteniment. El manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant
en cada cas. Si hi ha elements de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
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MATERIAL I EQUIPAMENT ESPORTIU

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Els equips de material esportiu, ja siguin mòbils o fixes, s'utilitzaràn exclusivament per a
l'ús al qual estàn destinats, de manera que mantinguin les prestacions específiques de
funcionalitat i seguretat per als quals s'han instal·lat.

En el cas que s'hagin de realitzar intervencions que impliquin reforma, reparació o
rehabilitació de l'equipament, la propietat haurà de mantenir o millorar les qualitats del
material instal·lat, sempre amb la col·laboració dels fabricants i/o instal·ladors.

L'equipament ha d'estar net. En general s'han d'utilitzar productes neutres i suaus.
Sempre s'han de realitzar les netejes tenint en compte les instruccions facilitades pels
fabricants i/o instal·ladors.

En cas d'observar-se deficiències en algún dels equipaments esportius, s'ha de
comunicar als responsables de manteniment de la instal·lació perquè es facin les
actuacions oportunes.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

Les operacions de manteniment que s'han de realitzar en l'equipament esportiu de les
instal·lacions esportives, seràn les indicades en el Pla de manteniment.
El manteniment dels equips, sempre es farà seguint les instruccions del fabricant i/o
instal·lador.

         En el cas que hi hagi equips que no estiguin inclosos en el Pla de manteniment, caldrà
que            un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
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Instruccions d'emergència

En aquest capítol s'adjuntaran les normes d'actuació en cas d'incendi, inundacions, fallada del
subministrament elèctric, terratrèmols i situacions extremes provocades per fenòmens atmosfèrics.
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INSTRUCCIONS D’EMERGÈNCIA:

ACCIONS EN CAS D’INCENDI:

Si trobeu foc en una habitació, no s’ha d’obrir la finestra, cal tancar la porta i, si és
possible, mullar-la per fora.
S’han d’avisar tot els ocupants de l’edifici.
Cal avisar als bombers.
Si hi ha instal·lació de gas s’ha de procurar tancar la clau de pas. Si hi ha
bombones de butà o qualsevol altre producte inflamable, s’ha d’intentar
allunyar-los de la zona de l’incendi.
Si la situació és extrema i l’evacuació difícil, s’han de tancar totes les portes entre
vosaltres i el fum. Cal tapar totes les possibles entrades de fum amb roba i
coixins, posats a les escletxes de les portes. Mulleu-los si teniu aigua. Busqueu
una habitació sense foc, amb finestra a l’exterior i , si es pot, cal obri-la una mica,
sempre amb la porta tancada.

 Evacuació en cas d’incendi:
Si l’incendi és en un pis per sobre del vostre, per regla general es pot
procedir a l’evacuació.
Mai no s’ha d’utilitzar l’ascensor.
Si el foc es exterior a l’habitatge i a l’escala hi ha fum, cal no sortir de
l’habitatge, s’han de cobrir les escletxes de la porta amb draps mullats, obrir
la finestra i donar senyals de presència.
Si s’intenta sortir d’un lloc, cal temptejar les portes amb la mà per a veure si
són calentes. En cas afirmatiu no s’han d’obrir.
No s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se amb llençols o flassades.
Quan s’evacua l’edifici no s’han d’agafar pertinences i encara menys tornar a
entrar-hi a buscar-ne.
Si la via d’escapament passa per llocs on hi ha fum, cal ajupir-se i caminar a
quatre grapes. A les zones baixes hi ha més oxigen i menys gasos tòxics.
Cal retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.
Llevat de casos en que sigui impossible sortir, l’evacuació sempre s’ha de fer
cap avall, mai cap amunt.

ACCIONS EN CAS DE FUITA D’AIGUA:

S’ha de tancar l’aixeta de pas de l’aigua. Si la fuita te lloc abans de la aixeta de
pas, aleshores s’ha de tancar l’aixeta a la sortida del comptador de l’aigua. Si la
fuita es localitza abans del comptador, aleshores s’ha de tancar a clau de pas
general de l’edifici i comunicar l’avaria a la companyia subministradora.
S’ha de desconnectar la instal·lació elèctrica.
S’ha de recollir l’aigua el més aviat possible, evitant embassaments que podrien
afectar a elements de l’edifici.
Procurar moure’s amb cura per a evitar caigudes.

ACCIONS EN CAS DE FALLIDA DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC:
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S’ha de tancar l’interruptor general de la vivenda o local.
S’ha de comunicar l’avaria a la companyia subministradora.

ACCIONS EN CAS DE VENTADES:

Tancar les portes i les finestres
Recollir i subjectar les persianes i finestrons. S’han de recollir els tendals.
Enretirar dels llocs exposats al vent els testos o d’altres objectes que puguin caure
a l’exterior.
Desprès de la ventada s’ha de comprovar que no hagin quedat objectes amb risc
de despreniment com ara teules, antenes, etc.

ACCIONS EN CAS D’INUNDACIÓ:

Taponar les portes que accedeixin al carrer.
Desconnectar la instal·lació elèctrica
No s’ha de frenar el pas de l’aigua, ja que aquesta es pot acumular i provocar
danys estructurals a l’edifici.
Si la situació és extrema s’han d’ocupar les parts altes de l’immoble.

ACCIONS EN CAS D’EXPLOSIÓ:

Tancar la clau de pas de la instal·lació de gas.
Tancar l’interruptor general de la instal·lació elèctrica.

ACCIONS EN CAS DE FENÒMENS D’ORIGEN ATMOSFÈRIC (GRAN NEVADA,
CALAMARSADA  O CAIGUDA DE LLAMPS):

Gran nevada:
Comprovar que les ventilacions no quedin obturades.
No s’ha de llençar la neu de la coberta al carrer. S’ha de desfer amb sal o
potassa.
S’han de recollir els tendals.

Calamarsada:
S’ha d’evitar que els canalons i les buneres quedin obstruïts
S’han de recollir els tendals.

Tempesta:
S’han de tancar portes i finestres
Recollir i subjectar les persianes i finestrons
S’han de recollir els tendals.
Quan acabi la tempesta s’ha de revisar el parallamps i comprovar les
connexions.
S’han de desconnectar els aparells elèctrics i l’antena de la televisió.
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ACCIONS EN CAS DE MOVIMENTS EN L’ESTRUCTURA:

Mantenir-se allunyat de finestres, vidres i objectes pesants que es puguin
despendre.
Protegir-se sota dels llindes de les portes o d’algun mobles sòlid com ara taules o
llits.
No s’han de fer servir els ascensors.
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Pla de manteniment

Recull la planificació de les operacions que s’han de dur a terme en l’edifici, les seves instal·lacions i els
seus espais annexes de forma periòdica per conservar-lo en un estat òptim per poder desenvolupar les
activitats per a les quals està previst. La periodicitat en que es duran a terme les tasques dels diferents
tipus de manteniment (preventiu, previsió del manteniment corrector i substitutiu) quedaran recollides
dins dels diferents apartats amb la seva definició i establiment de calendaris. Els diferents tipus de
manteniment s’estructuraran per subsistemes.

A continuació es defineixen els diferents tipus de manteniment:

- Manteniment preventiu: activitat principal en el manteniment dels edificis i les seves
instal·lacions. Es tracta de realitzar unes operacions de forma periòdica, ja siguin normatives o
recomanades, amb l’objectiu de mantenir els elements en les condicions de disseny, intentant
evitar que es degradin amb el pas del temps provocant despeses majors, accidents per una
disminució de la seguretat, o que tinguin una aparença de deixadesa. Dins del Pla de
manteniment caldrà incloure uns calendaris amb la distribució d’aquestes operacions i la
valoració econòmica distribuïda al llarg del pla, així com uns Plecs de condicions per a
realitzar la seva contractació.

- Manteniment substitutiu: quan s’esgota la vida útil dels elements que conformen l’edifici i
les seves instal·lacions cal substituir-los. Si es preveu quan caldria realitzar aquestes
substitucions i s’estima el seu cost, es podrà optimitzar el moment en el que caldrà
substituir-les. Si es fa un bon manteniment preventiu, la vida útil dels diferents elements
s’allargarà, obtenint un major rendiment d’aquests. Dins del Pla de manteniment caldrà
incloure uns calendaris amb la distribució d’aquestes operacions i la valoració econòmica
distribuïda al llarg del pla.

- Previsió del manteniment corrector: dins del Pla de manteniment caldrà incloure la
previsió econòmica destinada a cobrir les despeses que es vagin generant de manteniment
corrector. Si es realitza un bon manteniment preventiu, el manteniment corrector que es
generarà serà inferior. Estarà calculat en base a l’aplicació d’un coeficient sobre el cost del
manteniment preventiu, obtenint un import mig anual.

- Manteniment corrector: s’aplicarà per reparar situacions imprevistes en el menor temps
possible i amb la millor qualitat. Si les situacions generades no comporten risc per als usuaris i
l’activitat de l’edifici, es pot dur a terme amb normalitat i la operació podrà ser programada
perquè sigui realitzada en el moment que sigui convenient. A través de la planificació i
execució del manteniment preventiu, s’hauria de perseguir aconseguir realitzar el mínim
manteniment corrector. Aquest tipus de manteniment s’haurà de realitzar una vegada entri en
funcionament l’edifici i, per tant, s’anirà generant al llarg de la seva vida útil.
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Dades generals del pla

En aquest capítol del Pla de manteniment es fa referència a quines són les dades referents a la
identificació de l’edifici i a les dades generals del pla (data d’inici i duració d’aquest).
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Dades generals del pla

Dades identificatives de l’edifici i espais exteriors associats
Codi postal Municipi

08110 MONTCADA I REIXAC
Província

BARCELONA
Adreça Ús

CARRER MONTIU 16 Docent
Denominació Expedient

CEIP EL TURÓ CEIP_EL_TURÓ
Data d’inici del pla Duració del pla

01/07/2016 3 anys
Inici de calendaris Duració de calendaris

01/07/2016 2 anys
Tipus de manteniment que contempla

Manteniment preventiu
Manteniment substitutiu
Previsió del manteniment corrector
Autor/s

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ
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Descripció constructiva

En aquest capítol del pla de manteniment es fa referència a quines són, per subsistemes, les
característiques constructives de l’edifici.
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Subsistemes constructius existents en l’edifici objecte d’aquest  pla de manteniment

Les característiques de l’edifici són les següents:

Infraestructura
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    FONAMENTS
        Superficials: Aïllats: Formigó

Estructura
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    VERTICAL
        Parets: Obra de fàbrica: Ceràmica: Maó calat
        Pilars: Formigó in situ
    HORITZONTAL
        Jàsseres: Formigó in situ
    SOSTRES
        Unidireccional: Formigó: Embigat: Formigó in situ
    ESCALES
        Lloses: Formigó: Exterior: Vist: Acabat pintat

Cobertes
Identificació: TRANSITABLE
    TERRATS
        Transitables: Convencional: Acabat: Rajola ceràmica
    TEULADES
        Planxes: In situ: Acabat: Zinc
    ELEMENTS SINGULARS
        Xemeneies: De fum: Obra de fàbrica
        Xemeneies: De ventilació: Obra de fàbrica
        Jardineres: Obra de fàbrica: Ceràmica
        Boneres
    ELEMENTS SEGURETAT
        Línies de vida

Façanes
Identificació: OBRA VISTA
    EXTERIORS
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini lacat
        Tancaments pesats: Obertures: Fusta pintada
        Tancaments pesats: Persianes: Enrotllables: Alumini
        Tancaments pesats: Baranes lleugeres: Muntants: Acer inoxidable
        Tancaments pesats: Baranes lleugeres: Travessers: Acer inoxidable
        Tancaments pesats: Baranes lleugeres: Plafons: Reixat acer galvanitzat
        Tancaments pesats: Llindes: Formigó
        Tancaments pesats: Escopidors: Formigó/Pedra artificial
    MITGERES VISTES
        No protegides: Acabats: Obra de fàbrica ceràmica
    ELEMENTS SINGULARS
        Coronaments: Ceràmics
        Reixes: Fixes: Metàl·lica
        Jardineres: Obra de fàbrica: PEDRA

Tancaments i divisòries interiors
Identificació: ENVANS CERÀMICS
    FIXOS
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó
        Envans d'obra: Vidre emmotllat
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Revestiments i paviments
Identificació: PAVIMENT INTERIOR
    PARETS
        Aplacats: Ceràmics
    PAVIMENTS
        Continus: Terratzo
    SOSTRES
        Sense cel ras: Enguixat i pintat

Instal·lació d'aigua
Identificació: INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
    AIGUA FREDA
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió
        Subministrament xarxa: Control: Comptador
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants: Vista/Registrable: Ferro
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes
        Subministrament xarxa: Consum: Fluxors
        Elements singulars: Fonts d'aigua freda
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA
        Instal·lació col·lectiva: Locals tècnics: Sala de calderes
        Instal·lació col·lectiva: Caldera: Gas natural < 70 kW
        Instal·lació col·lectiva: Distribució-muntants: Vista/Registrable: Ferro
        Instal·lació col·lectiva: Consum: Aixetes temporitzades
        Instal·lació col·lectiva: Regulació i control: Termòstat
    APARELLS SANITARIS
        Aigüera
        Dutxa
        Inodor
        Lavabo
        Safareig
        Urinari

Instal·lació elèctrica
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    BAIXA TENSIÓ
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica
        Subministrament xarxa: Control: Comptadors
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Principal
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Secundaris
        Subministrament xarxa: Distribució: Vista/Registrable
        Subministrament xarxa: Connexió a terra
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors
    ENLLUMENAT
        Interior: Fluorescència: Compacta
        Exterior: Fluorescència: Estàndard

Instal·lació de gas-combustible
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    GAS NATURAL
        Alimentació: Baixa pressió
        Regulador de pressió
        Distribució: Coure
        Control: Comptador

Instal·lació de sanejament
Identificació: CLAVEGUERAM
    XARXA DE DESGUÀS
        Baixants: Pluvials/Fecals
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        Baixants: Vistos/Registrables: PVC
        Embornal lineal

Instal·lació de calefacció
Identificació: INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
    INSTAL·LACIÓ INDIVIDUAL
        Per aigua: Caldera: Mixta gas natural
        Per aigua: Canonades: Vistes: Coure
        Per aigua: Regulació i control: Termòstat
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Fosa

Instal·lació de ventilació
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    NATURAL
        Shunt
        Obertures
    FORÇADA
        Extracció: Conductes: Vistos: Planxa d'acer
    SISTEMA NATURAL
        Aparcament-garatge: Conducte: Ocult: Obra

Protecció contra incendis
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    INST. DE PREVENCIÓ
        Parallamps
    INST. DE PROTECCIÓ/DETECCIÓ
        Polsadors manuals: General
        Sirenes: Acústica
        Centraleta de control
        Retenidor electromagnètic: Porta emergència
    INST. D'EXTINCIÓ
        Extintors manuals: Anhídrid carbònic
        Equips complementaris: Extracció de fums: Ventiladors: Motor elèctric
        Equips complementaris: Extracció de fums: Conductes: De xapa
        Equips complementaris: Extracció de fums: Obertures
    SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ
        Fotoluminiscent: Senyal
        Fotoluminiscent: Balisament: Paret

Instal·lació de seguretat
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    CONTROL D'ACCESSOS
          

Instal·lacions audiovisuals
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    COMUNICACIÓ
        Megafonia
        Porter electrònic: Sistema àudio
    TELEFONIA
        Línia telefònica
    TELEVISIÓ
        Sistema receptor: Antena dipol

Equipaments
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    MOBILIARI INTERIOR
        Taules: De fusta envernissada
        Cadires: Soltes
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        Armaris: De fusta pintada
        Prestatgeries
        Farmaciola: Mural: De plàstic
        Armari claus: Plàstic
    SENYALITZACIÓ
        Senyalització interior: Vertical
    ELECTRODOMÈSTICS
        Aparells frigorífics: Nevera
        Màquines dispensadores automàtiques: De begudes calentes
    VESTIDORS - SERVEIS
        Banc vestidor: Senzill: De PVC
        Complements bany: Dosificador sabó: Mural: Superfície: De plàstic
        Complements bany: Paperera bany
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Manteniment preventiu
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Fitxes d’operacions preventives

En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment preventiu controlat de l’edifici.
Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides
en cadascun d’ells.

Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa contenen la següent informació:

el tipus d’operació (T): conservació (C), reparació (R).

el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U),
organisme de control autoritzat - OCA (I).

la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden
definir les categories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les
definides dins del responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar
assignades a personal intern o a empreses externes. Les categories per defecte d’aquest
tipus de responsable són: Brigada (B), Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat
entitat (C).

la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”.

la necessitat de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”.

la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies,
setmanes o mesos.

el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla.

l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA.

la unitat d’amidament (UA).

el preu unitari de la operació (Preu). Aquest preu no inclou el benefici industrial, ni les
despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació.

temps unitari (T.Unit) per a la mà d’obra en la realització de la operació.

el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha
introduït amidament, el cost serà 0. Aquest cost no inclou el benefici industrial, ni les
despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació.

temps total (Temps) resultant del producte del temps unitari per l’amidament de la operació.
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Estructura

Identificació: Nova identificació

Vertical\ Parets\ Obra de fàbrica: Paret d'obra de fàbrica  exterior natural
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paret d'obra de fàbrica  exterior natural: Revisió de l'estat de conservació de les parets observant que no hi hagi símptomes de
lesions com fissures, esquerdes, deformacions, degradacions o humitats així com pintades o graffitis. S'observarà també que les
parets no estan sotmeses a sobrecàrregues no previstes.

C C       2 anys -1 689,000 M2 0,0050 3,4450

Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Pilar de formigó vist interior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pilar de formigó vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes
de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.   

C C X    2 anys -1 40,000 Ut 0,0500 2,0000
Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   

Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Pilar de formigó vist exterior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pilar de formigó vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes
de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.   

C C X    2 anys -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Jàssera de formigó vist interior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Jàssera de formigó vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids
o armadures vistes.

C C X    2 anys -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Jàssera de formigó vist exterior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Jàssera de formigó vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids
o armadures vistes.

C C X    2 anys -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   

Escales\ Lloses\ Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat pintat: Escala de llosa de formigó vist exterior
pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Escala de llosa de formigó vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids
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o armadures vistes.
C C X    2 anys -1 47,910 M2 0,0100 0,4791

Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Cobertes

Identificació: Transitable

Terrats\ Transitables\ Convencional: Acabat de terrat general no flotant
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Acabat de terrat general no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir el
correcte desguàs.

C C       1 any -1 450,000 M2 0,0100 4,5000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Acabat de terrat general no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, bombaments, disgregacions,
defectes d'adherència o de rejuntat de peces.

C C X    3 anys -1 450,000 M2 0,0100 4,5000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Terrats\ Transitables\ Convencional: Bonera de terrat general altres
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de
l'aigua.

C C X    6 mesos -1 5,000 Ut 0,1000 0,5000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación. "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
Código Técnico de la Edificación. "DB HS Salubridad" Sección HS 5. Evacuación de aguas. 7 Mantenimiento i conservación 3.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per
abocament d'aigua.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Terrats\ Transitables\ Convencional: Gàrgola de coberta
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Gàrgola de coberta: Revisió de l'estat de conservació comprovant la subjecció al suport i repassant els junts que ho necessitin.
Neteja de la brossa que impedeixi el correcte desguàs.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Terrats\ Transitables\ Convencional: Junt de dilatació coberta
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Junt de dilatació coberta: Revisió de l'estat, l'estanquitat i la continuïtat del junt, i repàs de zones malmeses.

C C X    3 anys -1 2,000 M 0,1000 0,2000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Terrats\ Transitables\ Convencional: Junt estructural terrat general transitable
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Junt estructural terrat general transitable: Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt tant del material
elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la seva fixació al suport. S'inclouen repassos puntuals.

C C X    3 anys -1 2,000 M 0,2000 0,4000
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Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad.6- Mantenimiento y
conservación.

Terrats\ Transitables\ Convencional: Minvell de terrat general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Minvell de terrat general: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.   

C C X    3 anys -1 46,000 M 0,0500 2,3000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Terrats\ Transitables\ Convencional: Embornal lineal 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els
desperfectes puntuals localitzats.

C C       2 anys -1 0,000 M 0,2200 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua.

C C       6 mesos -1 0,000 M 0,1000 0,0000

Teulades\ Planxes\ In situ\ Acabat: Acabat de teulada plaques i planxes
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Acabat de teulada plaques i planxes: Revisió de l'estat de l'acabat comprovant l'absència de ruptures, deformacions,
disgregacions i peces amb defectes de fixació, reblert o d'encavalcament. Es netejarà la coberta de brossa, vegetació o de
qualsevol element que pugui impedir el seu bon funcionament.Revisió de l'estat de les fixacions mecàniques amb elements de
junt inclosos.

C C X    3 anys -1 0,000 M2 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Planxes\ In situ\ Acabat: Aiguafons plaques i planxes
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aiguafons plaques i planxes: Neteja de brossa i comprovació de la col·locació correcta del morrió protector en la connexió amb el
baixant.

C C X    1 any -1 0,000 M 0,0100 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aiguafons plaques i planxes: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, correcte cavalcament, defectes
de fixació o d'estanquitat així com la continuïtat dels pendents originals. Cas d'existir làmina impermeable accessible s'observarà
el seu estat.   

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,2000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Planxes\ In situ\ Acabat: Bonera de terrat general altres
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de
l'aigua.

C C X    6 mesos -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación. "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
Código Técnico de la Edificación. "DB HS Salubridad" Sección HS 5. Evacuación de aguas. 7 Mantenimiento i conservación 3.
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Operació
T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)

Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per
abocament d'aigua.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Planxes\ In situ\ Acabat: Canal desguàs plaques i planxes
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canal desguàs plaques i planxes: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el
baixant.

C C X    1 any -1 0,000 M 0,0200 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canal desguàs plaques i planxes: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre plaques i amb altres elements de
la coberta, en especial de la làmina impermeable

C C X    1 any -1 0,000 M 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Planxes\ In situ\ Acabat: Carener
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Carener: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, defectes de fixació o estanquitat.

C C X    1 any -1 0,000 M 0,2000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Planxes\ In situ\ Acabat: Junt estructural teulada
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Junt estructural teulada: Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt, tant del material elàstic si resta
vist, com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la seva fixació al suport. S'inclouen repassos puntuals.

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,2000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Planxes\ In situ\ Acabat: Ràfec
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Ràfec: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de ruptures, deformacions, erosions i degradacions en general. No
hi ha d'haver defectes de fixació dels elements del ràfec.

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,0400 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector
de sortida de fum o ventilació.

C C X    3 anys -1 1,000 Ut 0,8000 0,8000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
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Elements singulars\ Jardineres: Jardinera
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Jardinera: Revisió de l'estat i de l'estanquitat observant l'absència de fissures o esquerdes i de símptomes de defectes
d'estabilitat, així com d'humitats que posin de manifest defectes en la impermeabilització, reparant els desperfectes puntuals
localitzats. Es netejaran els punts de desguàs per tal que l'evacuació d'aigua sigui correcta.

C C X    1 any -1 0,000 M2 0,1600 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Elements singulars\ Boneres: Bonera de terrat general altres
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de
l'aigua.

C C X    6 mesos -1 5,000 Ut 0,1000 0,5000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación. "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
Código Técnico de la Edificación. "DB HS Salubridad" Sección HS 5. Evacuación de aguas. 7 Mantenimiento i conservación 3.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per
abocament d'aigua.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Façanes

Identificació: Obra vista

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat: Finestra general exterior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.   

C C       2 anys -1 25,000 M2 0,0500 1,2500

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Fusta pintada: Finestra de fusta pintada exterior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Finestra de fusta pintada exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.   

C C       2 anys -1 0,000 M2 0,0500 0,0000

Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general
exterior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb
l'obra i neteja de guies.

C C       2 anys -1 0,000 M2 0,1000 0,0000

Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Formigó: Llinda de formigó exterior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Llinda de formigó exterior: No poden haver armadures vistes o escrostonaments.

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Formigó/Pedra artificial: Escopidor exterior de pedra
artificial
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Escopidor exterior de pedra artificial: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i
comprovació de la fixació al suport. No poden haver armadures vistes o escrostonaments.   

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frenta a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Elements singulars\ Coronaments\ Ceràmics: Coronament exterior de ceràmica
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Coronament exterior de ceràmica: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de despreniments, humitats, taques,
defectes d'estabilitat, fixació o estanquitat de junts.. S'inclou el segellat o repàs de les fixacions que ho requereixin.   

C C X    3 anys -1 1,000 M 0,1500 0,1500
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Elements singulars\ Jardineres: Jardinera
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Jardinera: Revisió de l'estat i de l'estanquitat observant l'absència de fissures o esquerdes i de símptomes de defectes
d'estabilitat, així com d'humitats que posin de manifest defectes en la impermeabilització, reparant els desperfectes puntuals
localitzats. Es netejaran els punts de desguàs per tal que l'evacuació d'aigua sigui correcta.

C C X    1 any -1 0,000 M2 0,1600 0,0000
Normativa de la operació
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Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Revestiments i paviments

Identificació: Paviment interior

Parets\ Aplacats\ Ceràmics: Aplacat ceràmic de parament
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aplacat ceràmic de parament: Revisió de l'estat de conservació comprovant la inexistència de ruptures de peces, de junts en mal
estat, de fongs, de pèrdua de beurada i defectes d'adherència, fixació de peces, humitats, taques i pintades.

C C X    3 anys -1 657,000 M2 0,0200 13,1400
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Paviments\ Continus\ Terratzo: Paviment de terratzo continu
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment de terratzo continu: Abrillantat de la totalitat de la superfície.

C C       1 any -1 657,000 M2 0,1400 91,9800
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació d'aigua

Identificació: Instal·lació d'aigua

Aigua freda: Xarxa distribució d'aigua
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Xarxa distribució d'aigua: Neteja de la instal·lació complerta i, si s'escau, desinfecció de la mateixa.

C C X    1 any -1 1,000 Ut 4,0000 4,0000
Normativa de la operació
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio del 2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis. Article 8.2.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Xarxa distribució d'aigua: Revisió del circuit d'aigua freda fent com a mínim les comprovacions següents:
- comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet;
- verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal;
- control de la despesa general d'aigua freda;
- control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits;
- control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i detecció de fuites;

C C       2 anys -1 1,000 Ut 4,0000 4,0000

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de connexió: Pericó connexió
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pericó connexió: Comprovació de l'estanquitat i pressió al regulador.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 0,3000 0,3000

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador: Comptador
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Comptador: Inspecció de l'estat de corrosió i de l'estanquitat, així com control de la mesura correcta del comptador.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 0,3000 0,3000

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Vista/Registrable: Canalització
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords.

C C       2 anys -1 0,000 M2 0,0010 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació.

C C       2 anys -1 0,000 M2 0,0010 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions:
- inspecció dels suports i de les fixacions;
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos;
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat;
- verificació de l'estat de corrosió;
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació;
- verificació de l'absència de condensacions.

C C       2 anys -1 0,000 M2 0,0020 0,0000

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes: Aixeta
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aixeta: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfectaran.

C C X    1 any -1 15,000 Ut 0,1600 2,4000
Normativa de la operació
Anexo 3 B c) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
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Aixeta: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja.
C C X    1 any -1 15,000 Ut 0,0500 0,7500

Normativa de la operació
Anexo 3 A Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aixeta: Obertura de l'aixeta deixant correr l'aigua uns minuts.

C C X    1 setmana -1 15,000 Ut 0,0330 0,4950
Normativa de la operació
Anexo 3 A a) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Fluxors: Fluxor
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Fluxor: Comprovació de l'estat de conservació i del funcionament correcte, controlant la descàrrega d'aigua.

C C       1 any -1 10,000 Ut 0,0800 0,8000

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua freda: Font d'aigua freda
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Font d'aigua freda: Revisió periòdica amb les següents operacions :
 - revisió del funcionament correcte del circuit frigorífic;
 - comprovació de l'estat de conservació;
 - verificació del funcionament correcte de la producció d'aigua freda;
 - verificació del funcionament correcte de les aixetes i dels mecanismes de barreja d'aigua;
 - comprovació de les connexions elèctriques i hidràuliques.

C E       1 any -1 1,000 Ut 1,0000 1,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Font d'aigua freda: Es comprovarà el correcte funcionament i s'efectuarà la neteja i desinfecció de l'aparell amb els procediments
i productes adients.   

C C       6 mesos -1 1,000 Ut 0,1600 0,1600

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva: Circuit d'ACS afectat pel RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Comprovació dels nivells d'aigua als circuits.

C C X    1 mes -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Normativa de la operació
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 14.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Control de la temperatura en els punts terminals (aixetes-dutxes).

C C X    1 mes -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 A a) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Determinació de Legionel·la.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 4,0000 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 A a) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Neteja i desinfecció de la totalitat del circuit   

C C X    1 any -1 0,000 Ut 4,0000 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 B a) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.   

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Locals tècnics\ Sala de calderes: Sala de
màquines indiferent
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Operació
T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)

Sala de màquines indiferent: Inspecció visual de l'estat general de la sala de màquines i dels seus elements de protecció i
seguretat, i dels elements de detecció de fum, de protecció contra el foc, i de la retolació.
Comprovar que l'enllumenat, la temperatura, la ventilació i els desguassos són correctes.

C C       3 mesos -1 0,000 M2 0,0250 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Sala de màquines indiferent: Neteja de la sala, dels components mecànics, dels quadres elèctrics i dels altres elements presents.

C C       3 mesos -1 0,000 M2 0,0400 0,0000

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Caldera\ Gas natural < 70 kW: Caldera de gas
natural menys de 70 kW
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Detecció de fuites a la xarxa de combustible

C C       3 mesos -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Verificar la seguretat i l'enclavament dels cremadors, verificar i regular la pressió del
combustible, controlar el consum d'energia, els pressòstats i els altres elements de seguretat.

C C       3 mesos -1 0,000 Ut 1,0000 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 17.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Revisió de l'estat de l'aïllament de la xemeneia, tant dins com fora de la sala de
calderes.

C C X    1 mes -1 0,000 Ut 0,3000 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 29.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació i neteja, en cas necessari, de la xemeneia i dels conductes de fum.

C C X    1 any -1 0,000 M 0,5000 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 6.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Revisió general de caldera de gas.

C E X    1 any -1 0,000 Ut 1,0000 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operaciones 12,13.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de l'estat i del funcionament de les vàlvules de seguretat, així com la
verificació del seu valor de tall respecte a les pressions de funcionament corresponents.

C C       3 mesos -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 17.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació dels feixos tubulars i dels junts de la porta.

C C       1 mes -1 0,000 Ut 1,0000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Contrastar la mesura dels termòmetres i dels manòmetres amb un patró, ajustant-los en
cas necessari.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 17.
Operació
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T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Controlar i ajustar els termòstats i els pressòstats de comandament i de seguretat als
seus valors correctes de funcionament (els de comandament) i de tall (els de seguretat) en cas d'excés de temperatura i de
pressió respectivament.

C C       3 mesos -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Revisió de l'estat de les connexions elèctriques, la corrosió, les fixacions i l'estanquitat
dels junts.

C C       2 anys -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Inspecció de l'estat de l'aïllament amb material refractari del cos de la caldera.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 10.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovar l'estat de corrosió.

C C       3 mesos -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovar l'estat dels contactes de força dels contactors, de la connexió elèctrica i de
les fixacions.

C C       3 mesos -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Control del consum d'energia elèctrica i del combustible.

C C       3 mesos -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació del consum d'aigua.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,0833 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 14.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de la temperatura o pressió del fluid portador a l'entrada i sortida del
generador de calor.

C E X    2 anys -1 0,000 Ut 0,0833 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3.4 Tabla 3.2
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de l'estanquitat entre el cremador i el cos de la caldera.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,0833 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 11.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació i neteja, cas que sigui necessari, del circuit de fums de la caldera.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 5.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovar visualment la correcta combustió, verificar la pressió correcta d'arribada de
combustible i controlar el soroll.

C C X    3 mesos -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Neteja i verificació dels següents elements: els brocs, l'espiera, el plat reflector, la
cèl·lula fotoelèctrica, els elèctrodes, el circuit d'aire (si n'hi ha) i els filtres de combustible (si és el cas).

C C X    1 any -1 0,000 Ut 2,0000 0,0000
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Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 7.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de la temperatura dels gasos de combustió

C E X    2 anys -1 0,000 Ut 0,0800 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso.Tabla 3.2. Medida 3.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de l'índex d'opacitat dels fums de combustibles sòlids o líquids i
comprovació del contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.

C E X    2 anys -1 0,000 Ut 1,0000 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso.Tabla 3.2. Medida 5.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Mesura del contingut de CO i CO2 del fum producte de la combustió a la caldera.

C E X    2 anys -1 0,000 Ut 0,0800 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso.Tabla 3.2. Medida 4.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Controlar i ajustar la regulació del tiratge de fum.

C E X    2 anys -1 0,000 Ut 0,7500 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso.Tabla 3.2. Medida 6.

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Distribució-muntants\ Vista/Registrable:
Canonades afectat pel RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.

C C X    1 any -1 0,000 M2 0,0010 0,0000
Normativa de la operació
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operaciónes 15 y 29.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canonades afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà
també l'estat dels elements dilatadors.

C C       2 anys -1 0,000 M2 0,0020 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canonades afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i ràcords.

C C       2 anys -1 0,000 M2 0,0010 0,0000

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Consum\ Aixetes temporitzades: Aixeta
temporitzada
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aixeta temporitzada: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es
desinfectaran.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,1600 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 B c) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aixeta temporitzada: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
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Anexo 3 A Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aixeta temporitzada: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts.

C C X    1 setmana -1 0,000 Ut 0,0200 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 A a) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i el
funcionament correcte.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000

Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparell sanitari aigüera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures,
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.

C C       3 mesos -1 1,000 Ut 0,0250 0,0250

Aparells sanitaris\ Dutxa: Aparell sanitari dutxa
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparell sanitari dutxa: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures,
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.

C C       3 mesos -1 4,000 Ut 0,0250 0,1000

Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures,
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.

C C       3 mesos -1 6,000 Ut 0,0250 0,1500

Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures,
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.

C C       3 mesos -1 4,000 Ut 0,0250 0,1000

Aparells sanitaris\ Safareig: Aparell sanitari safareig
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparell sanitari safareig: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures,
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.

C C       3 mesos -1 3,000 Ut 0,0250 0,0750

Aparells sanitaris\ Urinari: Aparell sanitari urinari
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparell sanitari urinari: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures,
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.

C C       3 mesos -1 14,000 Ut 0,0250 0,3500
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació elèctrica

Identificació: Nova identificació

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors: Comptador elèctric
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Comptador elèctric:  - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta estigui normalitzat i que hi hagi una
senyalització correcta.
 - Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja
 - Comprovar que la lectura es pugui fer correctament
 - Verificar els precintes dels comptadors
 - Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona correctament

C C       1 any -1 3,000 Ut 0,4000 1,2000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Comptador elèctric: Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels terminals.

C C       1 any -1 3,000 Ut 0,2500 0,7500

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal: Quadre de comandament i
distribució
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre de comandament i distribució: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips
informàtics, fonts d'alimentació amb rectificadors, SAI, etc.

C C       1 any -1 3,000 Ut 0,5000 1,5000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre de comandament i distribució: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de
l'estat dels elements que el componen.

C C       1 any -1 3,000 Ut 0,0005 0,0015
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre de comandament i distribució: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de
l'aïllament elèctric.

C C       1 any -1 3,000 Ut 0,2500 0,7500
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre de comandament i distribució:  - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal
fer una prova dels fusibles.
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.   
 - inspecció de l'estat del cablatge interior

C C X    1 any -1 3,000 Ut 0,0040 0,0120
Normativa de la operació
Artículo 2 del Reglamento Electrotécnico para baja tensión  Real Decreto 842/2002, de 2/8/2002.

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Secundaris: Quadre secundari
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre secundari: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en especial el neutre, amb la
finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb
rectificadors, SAI, etc.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre secundari: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de l'estat dels elements
que el componen.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,0005 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre secundari: Verificació de l'estat dels fusibles i dels pilots de senyalització i d'alarma, verificació i reajustament de les
connexions elèctriques a les regletes dels contactors i inspecció del cablatge interior.
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C C       1 any -1 0,000 Ut 0,0020 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre secundari: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de l'aïllament elèctric.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre secundari: Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels interruptors i dels
disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal provar els fusibles.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,0020 0,0000
Normativa de la operació
Article 2 del Reglamento Electrotécnico para baja tensión  Real Decreto 842/2002, de 2/8/2002.

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Derivació vist
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Derivació vist: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell, observar l'estat dels conductors i
dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,0016 0,0016
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Derivació vist: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció.
Revisió de les connexions terminals de la derivació.
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat.
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,0080 0,0080
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Derivació vist: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,0016 0,0016

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Línia repartidora vist
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Línia repartidora vist: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora.

C C       1 any -1 1,000 Ut 0,5000 0,5000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Línia repartidora vist: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar l'estat dels conductors i dels tubs
de canalització que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. També cal verificar
l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres.

C C       1 any -1 70,000 M2 0,0010 0,0700
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Línia repartidora vist: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors.

C C       1 any -1 70,000 M2 0,0010 0,0700

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat.
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions.

C C       1 any -1 1,000 Ut 0,0025 0,0025
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta.

C C       1 any -1 1,000 Ut 0,1000 0,1000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:   
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits
 - mesura de la resistència a terra
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes
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 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen   

C C X    1 any -1 0,000 M2 0,0030 0,0000
Normativa de la operació
Reglamento Electrotécnico para baja tensión Real Decreto 842/2002, de 2/8/2002. ITC- BT-18  (12 - Revisión de las tomas de
tierra)
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També cal
netejar-los.

C C       1 any -1 1,000 U 0,0010 0,0010

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors.
També cal netejar-los.

C C       1 any -1 1,000 U 0,0010 0,0010

Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Compacta: Llumenera de superfície interior fluorescent
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Llumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en:
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport
- Comprovació estat de connexions
- Neteja de làmpada i xassís
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador

C C X    1 any -1 70,000 Ut 0,0500 3,5000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación. "DB.HE Ahorro de energía" Sección HE 3 - Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación. 5 - Mantenimiento y conservación. Apartado 1.

Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície exterior fluorescent
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Llumenera de superfície exterior fluorescent: Revisió periòdica consistent en:
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport
- Comprovació estat de connexions
- Neteja de làmpada i xassís
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador

C C       1 any -1 6,000 Ut 0,0750 0,4500
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación. "DB.HE Ahorro de energía" Sección HE 3 - Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación. 5 - Mantenimiento y conservación. Apartado 1.
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de gas-combustible

Identificació: Nova identificació

Gas natural: Aparells de mesura gas natural
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparells de mesura gas natural: Comprovar les indicacions dels elements de mesura com ara: manòmetres, termòmetres,
ventòmetres i d'altres que puguin haver-hi.

C C       1 any -1 1,000 Ut 1,0000 1,0000

Gas natural: Vàlvules seguretat gas natural
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Vàlvules seguretat gas natural: Comprovació del disparament de les vàlvules de seguretat.

C C       1 mes -1 1,000 Ut 0,3000 0,3000

Gas natural: Regulador de pressió gas natural 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Regulador de pressió gas natural : Neteja dels reguladors de pressió i dels filtres.

C C       1 any -1 1,000 Ut 0,3000 0,3000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Regulador de pressió gas natural : Reglatge i comprovació del taratge dels grups de regulació, comprovant el funcionament
correcte.

C C       1 any -1 1,000 Ut 1,0000 1,0000

Gas natural: Xarxa distribució gas natural
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Xarxa distribució gas natural: Comprovació de l'estat de conservació de les canalitzacions, les aixetes, les vàlvules i els altres
elements de la instal·lació.
També s'ha de fer una comprovació de l'estat de les fixacions i dels suports i el repintat de les canalitzacions i dels suports, si és
necessari.

C C       2 anys -1 0,000 M 0,0300 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de sanejament

Identificació: Clavegueram

Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els
desperfectes puntuals localitzats.

C C       2 anys -1 10,000 M 0,2200 2,2000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua.

C C       6 mesos -1 10,000 M 0,1000 1,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de calefacció

Identificació: Instal·lació de calefacció

Instal·lació individual\ Per aigua: Circuit d'ACS no afectat pel RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: Comprovació dels nivells d'aigua als circuits.

C C       6 mesos -1 1,000 Ut 0,5000 0,5000
Normativa de la operació
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 14.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: Control de la temperatura en els punts terminals (aixetes-dutxes).

C C X    1 mes -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 A a) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: Determinació de Legionel·la.

C C X    1 any -1 1,000 Ut 4,0000 4,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 A a) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Circuit d'ACS no afectat pel RITE: Neteja i desinfecció de la totalitat del circuit   

C C X    1 any -1 1,000 Ut 4,0000 4,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 B a) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.   

Instal·lació individual\ Per aigua\ Caldera\ Mixta gas natural: Caldera mixta de gas natural
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera mixta de gas natural: Comprovació del funcionament correcte, del consum d'aigua i del rendiment de la caldera. Mesura
de la temperatura de l'aigua a l'entrada i a la sortida de la caldera.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera mixta de gas natural: Inspecció de l'estanquitat dels circuits i del funcionament dels elements de mesura i de control.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera mixta de gas natural: Inspecció de l'estat de les fixacions, de l'escura-xemeneies i de la unitat de purga.
Comprovació de l'absència d'incrustacions a les diferents parts de la caldera.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera mixta de gas natural: Desmuntatge i neteja de l'injector, fer el reglatge i l'orientació de la flama del pilot, desmuntar la
rampa d'encesa i el cap del pilot i controlar i reglar l'encesa piezoelèctrica.

C C       1 any -1 0,000 Ut 2,0000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera mixta de gas natural: Inspecció i neteja de la sortida de fum.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera mixta de gas natural: Revisió preceptiva de la caldera individual a gas:
 - prova de rendiment i de les prestacions de la caldera als circuits d'aigua i de fum, amb comprovació de l'estat de conservació i
de l'estanquitat del circuit de fum, així com de les connexions hidràuliques i elèctriques.
 - desmuntar-la i netejar-la.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 8,0000 0,0000

LLIBRE DE L'EDIFICI 
CEIP EL TURÓ
08110 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ Pàgina   92



 

Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operaciones 12,13.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera mixta de gas natural: Verificar que la posada en servei inicial i la combustió són correctes.

C C       1 mes -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caldera mixta de gas natural: Mesura de la temperatura dels gasos de combustió, el contingut de CO en els gasos de combustió i
el tiratge a la caixa de fum de la caldera.

C C       1 any -1 0,000 Ut 2,0000 0,0000

Instal·lació individual\ Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure: Canonades no afectat pel RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.

C C       2 anys -1 30,450 M2 0,0010 0,0305
Normativa de la operació
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operaciónes 15 y 29.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà
també l'estat dels elements dilatadors.

C C       2 anys -1 30,450 M2 0,0020 0,0609
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canonades no afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions, junts i
ràcords.

C C       2 anys -1 30,450 M2 0,0010 0,0305

Instal·lació individual\ Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i el
funcionament correcte.

C C       1 any -1 1,000 Ut 0,2500 0,2500

Instal·lació individual\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Fosa: Radiador
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del detentor
si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites.

C C       6 mesos -1 20,000 Ut 0,1500 3,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo.

C C       1 any -1 20,000 Ut 0,2000 4,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de ventilació

Identificació: Nova identificació

Natural\ Shunt: Shunt 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Shunt : Comprovar que el shunt funciona correctament i l'absència d'obstruccions.

C C       2 anys -1 4,000 Ut 0,2000 0,8000

Natural\ Obertures: Obertura de ventilació públic
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Obertura de ventilació públic: Comprovació de l'absència d'obstruccions, de l'estat geomètric i de les fixacions al suport.

C C       2 anys -1 15,000 Ut 0,0500 0,7500
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Obertura de ventilació públic: Neteja de la brutícia de l'obertura.

C C       1 any -1 15,000 Ut 0,0700 1,0500
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB.HS Salubridad" Sección HS 3 Calidad del aire interior. 7 Mantenimiento y conservación.

Forçada\ Extracció\ Conductes\ Vistos\ Planxa d'acer: Conducte d'aire no afectat pel RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Conducte d'aire no afectat pel RITE: Revisió de conductes observant els següents aspectes:
- Estat general de conservació
- Estanquitat dels conductes i dels junts amb aparells i accessoris   
- Correcta fixació dels suports
- Absència de sorolls estranys i vibracions
- Neteja interior del conducte i desinfecció en cas necessari
En cas d'existir aïllament tèrmic, s'observarà l'estat correcte de conservació

C C       1 any -1 0,000 M 0,0200 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 25.

Sistema natural\ Aparcament-garatge\ Conducte\ Ocult\ Obra: Conducte ventilació aparcament no
aïllat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Conducte ventilació aparcament no aïllat: Neteja de la brutícia de l'interior del conducte a través dels registres existents.

C C X    1 any -1 0,000 M 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS Salubridad" Sección HS 3 Calidad del aire interior. 7 Mantenimiento y conservación.
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Protecció contra incendis

Identificació: Nova identificació

Inst. de prevenció\ Parallamps: Parallamps
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Parallamps: Comprovació de l'estat general de conservació, de l'aïllament i de la continuïtat de les connexions i repàs de la
fixació dels ancoratges.

C C       1 any -1 1,000 Ut 2,0000 2,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Parallamps: Inspecció de la connexió a terra al pou de terres del parallamps.

C C       1 any -1 0,000 Ut 2,0000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Parallamps: Neteja del cap de l'element de captació, si n'hi ha.

C C       1 any -1 0,000 Ut 2,0000 0,0000

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors manuals\ General: Polsador manual general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Polsador manual general: Verificació del funcionament i de l'estat de les connexions, absència de trencaments i neteja, així com
la correcta visualització de la inscripció.

C C X    3 mesos -1 4,000 Ut 0,0100 0,0400
Normativa de la operació
Taula I i II del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo.

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica: Sirena acústica
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Sirena acústica: Verificació del funcionament  de l'estat de la sirena  i de les seves connexions i ancoratges.

C C X    3 mesos -1 4,000 Ut 0,0100 0,0400
Normativa de la operació
Taula I i II del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo.

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de control: Central control  d'incendis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Central control  d'incendis: Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., de l'estat de la centraleta, de les connexions
elèctriques i del funcionament correcte.

C C X    3 mesos -1 1,000 Ut 1,0000 1,0000
Normativa de la operació
Taula I i II del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Central control  d'incendis: Comprovació integral verificant els components del sistema, en especial, els dispositius de posada en
marxa automàtica i els d'actuació sobre els ventiladors, les comportes tallafoc, etc. A més s'ha de fer la neteja i el reglatge dels
relés. També s'ha de fer una regulació de les tensions i de les intensitats, verificar els equips de transmissió i d'alarma i fer una
prova amb cada font de subministrament elèctric.

C E X    1 any -1 1,000 Ut 3,0000 3,0000
Normativa de la operació
Taula I i II del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo.

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor electromagnètic\ Porta emergència: Retenidor
electromagnètic porta d'emergència
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
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Retenidor electromagnètic porta d'emergència: Verificació del funcionament i de l'estat de les connexions.
C C X    3 mesos -1 1,000 Ut 0,0800 0,0800

Normativa de la operació
Taula I i II del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo.

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid carbònic: Extintor manual  d'anhídrid carbònic
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de
càrrega (pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques.

C C X    3 mesos -1 7,000 Ut 0,1500 1,0500
Normativa de la operació
Taula I i II del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo i Taula I i II de la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de
procedimiento y desarrollo del Real Decreto  1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i recarregar-lo, si
cal.

C E X    1 any -1 7,000 Ut 0,0000 0,0000
Normativa de la operació
Taula I i II del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo i Taula I i II de la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de
procedimiento y desarrollo del Real Decreto  1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo.

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Extracció de fums\ Ventiladors\ Motor elèctric: Línia
elèctrica de protecció incendis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Línia elèctrica de protecció incendis: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats a la línia de detecció de CO, observar
l'estat dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i l'aïllament.

C C       1 any -1 12,000 M2 0,0020 0,0240

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Extracció de fums\ Ventiladors\ Motor elèctric: Motor
elèctric
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Motor elèctric: Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja.

C C       1 any -1 1,000 Ut 1,0000 1,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Motor elèctric: Revisió de funcionament consistent en:
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys;
- comprovar i ajustar el relé tèrmic;
- verificar el nombre de rpm;
- comprovar el consum per fase.

C C       3 mesos -1 1,000 Ut 0,2500 0,2500

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Extracció de fums\ Conductes\ De xapa: Conducte d'aire
no afectat pel RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Conducte d'aire no afectat pel RITE: Revisió de conductes observant els següents aspectes:
- Estat general de conservació
- Estanquitat dels conductes i dels junts amb aparells i accessoris   
- Correcta fixació dels suports
- Absència de sorolls estranys i vibracions
- Neteja interior del conducte i desinfecció en cas necessari
En cas d'existir aïllament tèrmic, s'observarà l'estat correcte de conservació

C C       1 any -1 10,000 M 0,0200 0,2000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 25.
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Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Extracció de fums\ Obertures: Obertura d'extracció de
fum
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Obertura d'extracció de fum: Comprovació de l'absència d'obstruccions.

C C       2 anys -1 3,000 Ut 0,0500 0,1500

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\ Senyal: Senyal fotoluminiscent
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Senyal fotoluminiscent: Es revisarà el senyal comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i subjecció i la integritat del
mateix. També es compararà amb la "mostra representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat.

C E X    1 any -1 10,000 Ut 0,0050 0,0500
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB SI Seguridad en caso de incendio" Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes. 7 Señalización
de los medios de evacuación 2.
UNE 23035-3 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminescente Parte 3: Señalizaciones y balizamientos luminiscentes.

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\ Balisament\ Paret: Balisament fotoluminiscent paret
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Balisament fotoluminiscent paret: Es revisarà el balisament comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i subjecció i la
integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat.

C E X    1 any -1 0,000 M 0,0050 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB SI Seguridad en caso de incendio" Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes. 7 Señalización
de los medios de evacuación 2.
UNE 23035-3 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminescente Parte 3: Señalizaciones y balizamientos luminiscentes.
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de seguretat

Identificació: Nova identificació

Control d'accessos: Centraleta
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Centraleta: Comprovació de l'estat de conservació i del funcionament correcte de la centraleta.
Verificar l'estat, les fixacions, les connexions elèctriques i la tensió d'alimentació.
Neteja

C C       6 mesos -1 1,000 Ut 0,3000 0,3000

Control d'accessos: Contacte obertura-tancament 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Contacte obertura-tancament : Comprovar que la tensió d'alimentació és adient i que el mecanisme funciona correctament.

C C       6 mesos -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000

Control d'accessos: Elements complementaris d'actuació
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Elements complementaris d'actuació: Comprovar que les fixacions, les connexions, la tensió i l'estat són correctes.

C C       6 mesos -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000

Control d'accessos: Instal·lació control d'accessos
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Instal·lació control d'accessos: Revisió de l'estat dels elements de la instal·lació, del seu funcionament correcte, com també dels
diferents senyals i actuacions.

C E X    3 mesos -1 0,000 Ut 2,0000 0,0000
Normativa de la operació
Secció 5ª de l'article 135 del capítol II de la Ley 23/1992. Real Decreto 2364/1994, Reglamento de Seguridad Privada.   

Control d'accessos: Lector de targes
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Lector de targes: Comprovació de l'estat i del funcionament correcte.   
Verificar que les connexions i les fixacions siguin correctes.
Neteja.

C C       6 mesos -1 0,000 Ut 0,3000 0,0000

Control d'accessos: Línia elèctrica control d'accessos
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Línia elèctrica control d'accessos: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats a la línia, observar l'estat dels conductors i
el seu aïllament.

C C       1 any -1 0,000 M2 0,0020 0,0000

Control d'accessos: Pestell elèctric
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pestell elèctric: Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de conservació i verificar que les
connexions i les fixacions són adients.

C C       2 anys -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions audiovisuals

Identificació: Nova identificació

Comunicació\ Megafonia: Altaveu 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Altaveu : Comprovar que l'altaveu funciona perfectament, i que les connexions elèctriques i les fixacions són en bon estat.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,7000 0,0000

Comunicació\ Megafonia: Caixa de distribució
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caixa de distribució: Inspecció de les connexions elèctriques i de l'estat de les fixacions.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000

Comunicació\ Megafonia: Equip amplificador central 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Equip amplificador central : Comprovar que funcionen correctament l'amplificador, els equips auxiliars i el micròfon. També cal
verificar que les connexions siguin correctes.
Comprovar que el local on és l'equip amplificador està correctament ventilat, exempt d'humitat, amb temperatures d'entre 5° i
35°C i que és de fàcil accés.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,7500 0,0000

Comunicació\ Megafonia: Interruptor de nivell sonor 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Interruptor de nivell sonor : Comprovar el funcionament correcte i les connexions.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000

Comunicació\ Megafonia: Selector de programes
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Selector de programes: Comprovar el funcionament correcte i les connexions.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000

Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Botonera general àudio
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Botonera general àudio: Comprovar que el timbre, l'altaveu i el micròfon funcionen correctament.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 0,2500 0,2500

Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Terminal d'usuari àudio
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Terminal d'usuari àudio: Comprovar que cada timbre funciona correctament, i també l'altaveu, el micròfon, el pilot de cada timbre.

C C       2 anys -1 0,000 Ut 1,0000 0,0000

Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Pestell elèctric
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pestell elèctric: Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de conservació i verificar que les
connexions i les fixacions són adients.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 0,1500 0,1500

Telefonia\ Línia telefònica: Instal·lació telefonia 
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Instal·lació telefonia : Es revisaran els següents elements i s'efectuaran les operacions indicades:
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 - armari d'enllaç/de base/de registre/centraleta
     - cal comprovar les fixacions, les corrosions i l'absència d'humitat
     - cal comprovar l'estat de les connexions i dels automatismes i el funcionament correcte
 - canalització d'enllaç/distribució
     - comprovació les fixacions
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a les caixes
 - línia
     - verificació de l'estat dels conductors
     - inspecció de l'estat de l'aïllament dels conductors
 - caixa
     - comprovació de les fixacions
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a la caixa
 - aparell de telèfon
     - verificació de les connexions
     - comprovació del funcionament correcte.

C E       2 anys -1 1,000 Ut 0,0000 0,0000

Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de connexió TV
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caixa de connexió TV: Comprovar que el senyal que arriba és correcte. Comprovació de l'estat de connexions i fixacions.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000

Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de derivació TV
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caixa de derivació TV: Comprovació de l'estat de les connexions i de les fixacions.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000

Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Cablejat de distribució TV
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Cablejat de distribució TV: Comprovació de l'estat del tub protector i dels ancoratges.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,6000 0,0000

Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip d'amplificació i distribució TV
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Equip d'amplificació i distribució TV: Comprovació del guany en senyal de l'amplificador, mesurant el senyal a l'entrada i a la
sortida del mateix.
Verificar les connexions, fixacions i el llum interior de l'armari si n'hi ha.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,4000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Equip d'amplificació i distribució TV: Verificar que el llum de l'interior de l'armari de protecció funciona, i que les connexions i les
fixacions de l'equip són correctes.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000

Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip de captació TV
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Equip de captació TV: Verificació de l'estat de l'ancoratge, de la verticalitat, de l'estat del màstil (especialment la corrosió), del
cablatge i de les connexions.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Equipaments

Identificació: Nova identificació

Mobiliari interior\ Taules\ De fusta envernissada: Taula de fusta envernissada, per a interior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Taula de fusta envernissada, per a interior: Neteja de la taula, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       8 setmanes -1 200,000 Ut 0,1500 30,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Taula de fusta envernissada, per a interior: Revisió de la taula verificant l'estat general, aspecte, solidesa i estabilitat.
Repàs dels elements metàl·lics i estat de corrosió general.
Repàs de les parts de fusta, estat, clavament entre fustes i repàs dels cargols.

C C       1 any -1 200,000 Ut 0,1200 24,0000

Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada: Armari de fusta pintada, per a interior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Armari de fusta pintada, per a interior: Neteja de l'armari, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       8 setmanes -1 2,000 Ut 0,2500 0,5000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Armari de fusta pintada, per a interior: Revisió de l'estat general de l'armari verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat del
conjunt. Es comprovarà la correcta obertura i tancament de portes i el funcionament de manetes, panys i pestells, inclòs el
greixatge dels mateixos.

C C       1 any -1 2,000 Ut 0,1200 0,2400

Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic: Farmaciola de plàstic
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Farmaciola de plàstic: Neteja de la farmaciola, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       8 setmanes -1 2,000 Ut 0,1000 0,2000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Farmaciola de plàstic: Revisió de l'estat general de la farmaciola verificant el seu aspecte i solidesa. Es comprovarà que la porta
obre i tanca correctament i el funcionament de manetes, panys i pestells, inclòs greixatge si cal.
Es comprovarà el contingut de la farmaciola retirant i reposant els productes caducats o fets servir.

C C       1 any -1 2,000 Ut 0,1200 0,2400

Mobiliari interior\ Armari claus\ Plàstic: Armari claus de plàstic
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Armari claus de plàstic: Neteja de l'armari, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       8 setmanes -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Armari claus de plàstic: Revisió de l'estat general de l'armari verificant el seu aspecte i solidesa. Es comprovarà que la porta obre
i tanca correctament, i el funcionament de manetes, panys i pestells, inclòs el greixatge dels mateixos.

C C       1 any -1 1,000 Ut 0,1200 0,1200

Senyalització\ Senyalització interior\ Vertical: Placa informativa
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Placa informativa: Revisió de l'estat general de la placa verificant l'estabilitat i subjeccions.
Revisió de l'element de suport, comprobant les fixacions, verticalitat i rigidesa.
Comprovació de la visibilitat i bona lectura de la informació. Si la placa es d'orientació, es comprovarà que indica la direcció
correcta.

C C       1 any -1 20,000 Ut 0,0500 1,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Placa informativa: Neteja del cartell publicitari, amb mitjans mecànics i productes de neteja en el seu cas, eliminant pintades i
grafitis i retirant els papers enganxats.
Inclou la neteja i/o eliminació d'elements no desitjats que incideixin en la línia visual de l'element.
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C C       8 setmanes -1 20,000 Ut 0,1500 3,0000

Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera: Aparell frigorífic nevera
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparell frigorífic nevera: Neteja de les parts exteriors de l'aparell frigorífic, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       8 setmanes -1 2,000 Ut 0,2500 0,5000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparell frigorífic nevera: Revisió del circuit frigorífic consistent en:
Compressor:
- Comprovació del consum per fase
- Revisió de les connexions elèctriques i a terra
- Comprovació de l'aïllament elèctric
- Comprovació que no hi hagi sorolls ni escalfaments estranys
- Neteja del motor
Evaporador:
- Comprovar que no hi hagi deterioraments a l'evaporador
- Comprovar la temperatura i que no hi hagi acumulació de gel
- Neteja de l'evaporador i desglaç si s'escau
Condensador:
- Comprovació el gir del ventilador, sorolls, etc.
- Neteja del condensador amb respall
Circuit frigorífic:
- Inspecció estanquitat i nivell de càrrega. Recarregar si cal
- Comprovar les pressions al condensador i l'evaporador
- Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic

C E       1 any -1 2,000 Ut 3,0000 6,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparell frigorífic nevera: Revisió periòdica consistent en:
- Revisió de l'estat de conservació general de l'aparell, verificant l'estabilitat i el correcte funcionament
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i dels comandaments mecànics i elèctrics
- Comprovació del funcionament de l'enllumenat, si és el cas
- Comprovació de l'estat de corrosió

C C       1 any -1 2,000 Ut 0,5000 1,0000

Electrodomèstics\ Màquines dispensadores automàtiques\ De begudes calentes: Màquina
dispensadora de begudes calentes
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Màquina dispensadora de begudes calentes: Revisió periòdica consistent en:
- Revisió de l'estat de conservació general de l'aparell, verificant l'estabilitat i el correcte funcionament
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i dels comandaments mecànics i elèctrics
- Comprovació del funcionament de pantalles indicadores i pilots
- Comprovació del funcionament de l'enllumenat
- Comprovació de l'estat de corrosió

C C       1 any -1 1,000 Ut 0,2500 0,2500
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Màquina dispensadora de begudes calentes: Neteja de les parts exteriors de la màquina expenedora, eliminació de pintades,
papers enganxats, taques, etc.

C C       8 setmanes -1 1,000 Ut 0,2500 0,2500

Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De PVC: Banc vestidor de PVC
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Banc vestidor de PVC: Neteja del banc de vestidor, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       4 setmanes -1 4,000 Ut 0,2500 1,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Banc vestidor de PVC: Revisió de l'estat general del banc de vestidor verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat. Si la
bancada està formada per llistons, es comprovarà la correcta subjecció dels mateixos a l'estructura de suport. Si hi ha parts
metàl·liques, es comprovarà la presència d'oxidacions.

C C       9 mesos -1 4,000 Ut 0,1200 0,4800

Vestidors - serveis\ Complements bany\ Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic:
Dosificador de sabó de superf. mural, de plàstic
Operació
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T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Dosificador de sabó de superf. mural, de plàstic: Neteja del dosificador, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       4 setmanes -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Dosificador de sabó de superf. mural, de plàstic: Revisió periòdica consistent en:
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant la solidesa, les fixacions al suport i el correcte funcionament
- Comprovar que el polsador es desplaça lliurement i que retorna a la posició inicial
- Comprovar que no es produeixin fuites de sabó en cap part de l'aparell, tant al premer el polsador, com quan aquest està en
repòs
- Comprovar l'accessibilitat de la tolva del sabó

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
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Calendari d’actuacions de
manteniment preventiu

Aquest capítol conté el calendari del manteniment preventiu previst per a cada any mes a mes, en què
s’ha de realitzar en l’edifici. Les operacions s’agrupen per subsistemes i identificadors.   

Per a cada operació es senyala  el responsable de la seva execució, d’acord amb la següent relació:   

C: Contractat
E: Especialista
T: Tècnic
U: Usuari
I: Organisme de control autoritzat (OCA)

A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat
inferior a un mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes.
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Any 2016

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Transitable
Terrats\ Transitables\ Convencional Bonera de terrat general altres:

Neteja
                                 C

-
    Embornal lineal : Neteja i

verificació
                                 C

-
Teulades\ Planxes\ In situ\ Acabat Bonera de terrat general altres:

Neteja
                                 C

-
Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general altres:

Neteja
                                 C

-

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Instal·lació d'aigua
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes * Aixeta: Obertura aixeta                   C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua
freda

Font d'aigua freda: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Comprovació nivells aigua

                  C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Control de la temperatura

                  C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Locals tècnics\ Sala de calderes

Sala de màquines indiferent:
Inspecció

                        C
-

      C
-

    Sala de màquines indiferent:
Neteja

                        C
-

      C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Caldera\ Gas natural < 70 kW

Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Detecció fuites
combustible

                        C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Verificacions de
seguretat

                        C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Sortida de fums: Revisió
aïllament

                  C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
i regulació vàlvules seguretat

                        C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
interior cos caldera

                  C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Control i ajust
termostats i pressòstats

                        C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Comprovació de
corrosió

                        C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Comprovació
estat

                        C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Consum
d'energia elèctrica i combustible

                        C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Comprovació
combustió i soroll

                        C
-

      C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Consum\ Aixetes temporitzades * Aixeta temporitzada: Obertura

aixeta
                  C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari aigüera:
Comprovació estat i funcionament

                        C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i funcionament

                        C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i funcionament

                        C
-

      C
-
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Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari lavabo:
Comprovació estat i funcionament

                        C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Safareig Aparell sanitari safareig:
Comprovació estat i funcionament

                        C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Urinari Aparell sanitari urinari:
Comprovació estat i funcionament

                        C
-

      C
-

Subsistema: Instal·lació de gas-combustible
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Gas natural Vàlvules seguretat gas natural:

Disparament vàlvules seguretat
                  C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Clavegueram
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal : Neteja i

verificació
                                 C

-

Subsistema: Instal·lació de calefacció
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Instal·lació de calefacció
Instal·lació individual\ Per aigua Circuit d'ACS no afectat pel RITE:

Comprovació nivells aigua
                                 C

-
    Circuit d'ACS no afectat pel RITE:

Control de la temperatura
                  C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Instal·lació individual\ Per aigua\ Caldera\
Mixta gas natural

Caldera mixta de gas natural:
Verificacions

                  C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Instal·lació individual\ Per aigua\ Emissors\
Radiadors\ Fosa

Radiador: Comprovació estat i
funcionament i purga

                                 C
-

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de
control

Central control  d'incendis:
Comprovació estat i funcionament

                        C
-

      C
-

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta emergència

Retenidor electromagnètic porta
d'emergència: Verificació
funcionament

                        C
-

      C
-

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid
carbònic

Extintor manual  d'anhídrid
carbònic: Comprovació de l'estat

                        C
-

      C
-

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Extracció de fums\ Ventiladors\ Motor elèctric

Motor elèctric: Revisió de
funcionament

                        C
-

      C
-

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica Sirena acústica: Verificar estat i
funcionament

                        C
-

      C
-

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ General

Polsador manual general: Verificar
funcionament

                        C
-

      C
-

Subsistema: Instal·lació de seguretat
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Control d'accessos Centraleta: Comprovació estat i

funcionament
                                 C

-
    Contacte obertura-tancament :

Comprovació tensió i funcionament
                                 C

-
    Elements complementaris

d'actuació: Comprovacions
                                 C

-
    Instal·lació control d'accessos:

Revisió
                        E

-
      E

-
    Lector de targes: Comprovació

estat i funcionament
                                 C

-

Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
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Mobiliari interior\ Taules\ De fusta
envernissada * Taula de fusta envernissada, per a

interior: Neteja
                  C

-
   C

-
   C

-
   

Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada * Armari de fusta pintada, per a
interior: Neteja

                  C
-

   C
-

   C
-

   

Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic * Farmaciola de plàstic: Neteja                   C
-

   C
-

   C
-

   

Mobiliari interior\ Armari claus\ Plàstic * Armari claus de plàstic: Neteja                   C
-

   C
-

   C
-

   

Senyalització\ Senyalització interior\ Vertical * Placa informativa: Neteja                   C
-

   C
-

   C
-

   

Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera * Aparell frigorífic nevera: Neteja
exterior

                  C
-

   C
-

   C
-

   

Electrodomèstics\ Màquines dispensadores
automàtiques\ De begudes calentes * Màquina dispensadora de begudes

calentes: Neteja exterior
                  C

-
   C

-
   C

-
   

Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De
PVC * Banc vestidor de PVC: Neteja                   C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Vestidors - serveis\ Complements bany\
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic * Dosificador de sabó de superf.

mural, de plàstic: Neteja
                  C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-
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Any 2017

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Transitable
Terrats\ Transitables\ Convencional Acabat de terrat general no flotant:

Neteja   
               C

-
                  

    Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

               C
-

                  

    Gàrgola de coberta: Revisió i
neteja

               C
-

                  

    Embornal lineal : Neteja i
verificació

               C
-

               C
-

Teulades\ Planxes\ In situ\ Acabat Aiguafons plaques i planxes:
Neteja

               C
-

                  

    Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

               C
-

                  

    Canal desguàs plaques i planxes:
Neteja

               C
-

                  

    Canal desguàs plaques i planxes:
Revisió

               C
-

                  

    Carener: Revisió                C
-

                  

Elements singulars\ Jardineres Jardinera: Revisió i repàs                C
-

                  

Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

               C
-

                  

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Obra vista
Elements singulars\ Jardineres Jardinera: Revisió i repàs                C

-
                  

Subsistema: Revestiments i paviments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Paviment interior
Paviments\ Continus\ Terratzo Paviment de terratzo continu:

Abrillantat
               C

-
                  

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Instal·lació d'aigua
Aigua freda Xarxa distribució d'aigua: Neteja

instal·lació
               C

-
                  

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes

Aixeta: Neteja i desinfecció                C
-

                  

    Aixeta: Revisió                C
-

                  

    * Aixeta: Obertura aixeta C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Fluxors

Fluxor: Comprovació estat i
funcionament

               C
-

                  

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua
freda

Font d'aigua freda: Revisió
periòdica

               E
-

                  

    Font d'aigua freda: Neteja i
desinfecció

               C
-

               C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva Circuit d'ACS afectat pel RITE: C C C C C C C C C C C C

LLIBRE DE L'EDIFICI 
CEIP EL TURÓ
08110 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ Pàgina   108



 

Comprovació nivells aigua - - - - - - - - - - - -
    Circuit d'ACS afectat pel RITE:

Control de la temperatura
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Determinació de Legionel·la

               C
-

                  

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Neteja i desinfecció

               C
-

                  

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Locals tècnics\ Sala de calderes

Sala de màquines indiferent:
Inspecció

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Sala de màquines indiferent:
Neteja

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Caldera\ Gas natural < 70 kW

Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Detecció fuites
combustible

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Verificacions de
seguretat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Sortida de fums: Revisió
aïllament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Sortida de fums:
Comprovació i neteja xemeneia

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Revisió general

               E
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
i regulació vàlvules seguretat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
interior cos caldera

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Contrast i
ajust elements de mesura

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Control i ajust
termostats i pressòstats

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
material refractari

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Comprovació de
corrosió

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Comprovació
estat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Consum
d'energia elèctrica i combustible

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
de consum aigua

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
estanquitat cremador-caldera

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
i neteja fums caldera

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Comprovació
combustió i soroll

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Neteja i
verificació

               C
-

                  

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Distribució-muntants\ Vista/Registrable

Canonades afectat pel RITE:
Revisió aïllament

               C
-

                  

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Consum\ Aixetes temporitzades

Aixeta temporitzada: Neteja i
desinfecció

               C
-

                  

    Aixeta temporitzada: Revisió                C
-

                  

    * Aixeta temporitzada: Obertura
aixeta

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-
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Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Regulació i control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

               C
-

                  

Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari aigüera:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari lavabo:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Safareig Aparell sanitari safareig:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Urinari Aparell sanitari urinari:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptadors

Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat

               C
-

                  

    Comptador elèctric: Inspecció de
fusibles, connexions i terminals

               C
-

                  

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Principal

Quadre de comandament i
distribució: Anàlisi del perfil de la
demanda

               C
-

                  

    Quadre de comandament i
distribució: Revisió de l'estat,
neteja, pintura i elements

               C
-

                  

    Quadre de comandament i
distribució: Verificar tensió, terra i
aïllament   

               C
-

                  

    Quadre de comandament i
distribució: Verificacions de
funcionament

               C
-

                  

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Secundaris

Quadre secundari: Anàlisi del perfil
de la demanda

               C
-

                  

    Quadre secundari: Revisió de
l'estat, neteja, pintura i elements

               C
-

                  

    Quadre secundari: Verificacions
fusibles, cablatge i connexions

               C
-

                  

    Quadre secundari: Verificar tensió,
terra i aïllament   

               C
-

                  

    Quadre secundari: Verificació
funcionament automatismes

               C
-

                  

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Vista/Registrable

Derivació vist: Comprovacions
línies

               C
-

                  

    Derivació vist: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

               C
-

                  

    Derivació vist: Verificacions                C
-

                  

    Línia repartidora vist: Comprovació
potència instal·lada i caiguda de
tensió

               C
-

                  

    Línia repartidora vist:
Comprovacions i verificacions

               C
-

                  

    Línia repartidora vist: Verificació
plaques tallafoc i colors

               C
-

                  

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general de protecció :
Comprovació funcionament
dispositius de protecció

               C
-

                  

    Caixa general de protecció : Neteja
i verificació tanca

               C
-

                  

    Connexió a terra : Inspecció
ordinària

               C
-

                  

    Connexió a terra : Verificar estat
pericons

               C
-

                  

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de
consum\ Endolls

Endoll : Comprovació i neteja                C
-

                  

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de
consum\ Interruptors

Interruptor : Comprovació i neteja                C
-
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Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Compacta Llumenera de superfície interior
fluorescent: Revisió periòdica

               C
-

                  

Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\ Estàndard Llumenera de superfície exterior
fluorescent: Revisió periòdica

               C
-

                  

Subsistema: Instal·lació de gas-combustible
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Gas natural Aparells de mesura gas natural:

Comprovació elements de mesura
               C

-
                  

    Vàlvules seguretat gas natural:
Disparament vàlvules seguretat

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Regulador de pressió gas natural :
Neteja

               C
-

                  

    Regulador de pressió gas natural :
Reglatge

               C
-

                  

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Clavegueram
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal : Neteja i

verificació
               C

-
               C

-

Subsistema: Instal·lació de calefacció
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Instal·lació de calefacció
Instal·lació individual\ Per aigua Circuit d'ACS no afectat pel RITE:

Comprovació nivells aigua
               C

-
               C

-
    Circuit d'ACS no afectat pel RITE:

Control de la temperatura
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS no afectat pel RITE:
Determinació de Legionel·la

               C
-

                  

    Circuit d'ACS no afectat pel RITE:
Neteja i desinfecció

               C
-

                  

Instal·lació individual\ Per aigua\ Caldera\
Mixta gas natural

Caldera mixta de gas natural:
Comprovació funcionament,
rendiment i consum

               C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Inspecció estanquitat i elements
mesura i control

               C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Inspecció estat

               C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Neteja i reglatge

               C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Neteja sortida de fum

               C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Revisió  general caldera individual

               C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Verificacions

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Caldera mixta de gas natural:
Mesures combustió

               C
-

                  

Instal·lació individual\ Per aigua\ Regulació i
control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

               C
-

                  

Instal·lació individual\ Per aigua\ Emissors\
Radiadors\ Fosa

Radiador: Comprovació estat i
funcionament i purga

               C
-

               C
-

    Radiador: Inspecció i neteja                C
-

                  

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Natural\ Obertures Obertura de ventilació públic:

Neteja
               C

-
                  

Forçada\ Extracció\ Conductes\ Vistos\ Planxa
d'acer

Conducte d'aire no afectat pel
RITE: Revisió estat i neteja

               C
-

                  

Sistema natural\ Aparcament-garatge\ Conducte ventilació aparcament                C                   
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Conducte\ Ocult\ Obra no aïllat: Neteja -

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps: Comprovació estat i

connexions
               C

-
                  

    Parallamps: Inspecció de la
connexió a terra

               C
-

                  

    Parallamps: Neteja del capçal                C
-

                  

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de
control

Central control  d'incendis:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Central control  d'incendis:
Comprovació integral

               E
-

                  

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta emergència

Retenidor electromagnètic porta
d'emergència: Verificació
funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid
carbònic

Extintor manual  d'anhídrid
carbònic: Comprovació de l'estat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Extintor manual  d'anhídrid
carbònic: Verificació

               E
-

                  

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Extracció de fums\ Ventiladors\ Motor elèctric

Línia elèctrica de protecció
incendis: Comprovacions

               C
-

                  

    Motor elèctric: Inspecció general i
neteja

               C
-

                  

    Motor elèctric: Revisió de
funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Extracció de fums\ Conductes\ De xapa

Conducte d'aire no afectat pel
RITE: Revisió estat i neteja

               C
-

                  

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica Sirena acústica: Verificar estat i
funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Senyal

Senyal fotoluminiscent: Revisió
periòdica

               E
-

                  

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Balisament\ Paret

Balisament fotoluminiscent paret:
Revisió periòdica

               E
-

                  

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ General

Polsador manual general: Verificar
funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Subsistema: Instal·lació de seguretat
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Control d'accessos Centraleta: Comprovació estat i

funcionament
               C

-
               C

-
    Contacte obertura-tancament :

Comprovació tensió i funcionament
               C

-
               C

-
    Elements complementaris

d'actuació: Comprovacions
               C

-
               C

-
    Instal·lació control d'accessos:

Revisió
      E

-
      E

-
      E

-
      E

-
    Lector de targes: Comprovació

estat i funcionament
               C

-
               C

-
    Línia elèctrica control d'accessos:

Comprovacions
               C

-
                  

Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Comunicació\ Megafonia Altaveu : Comprovació estat i

funcionament
               C

-
                  

    Caixa de distribució: Inspecció
connexions i fixacions

               C
-

                  

    Equip amplificador central :
Comprovació estat i funcionament

               C
-

                  

    Interruptor de nivell sonor :
Comprovació funcionament i
connexions

               C
-

                  

    Selector de programes:                C                   
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Comprovació funcionament i
connexions

-

Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol Caixa de connexió TV:
Comprovació senyal i estat

               C
-

                  

    Caixa de derivació TV:
Comprovació estat i fixacions

               C
-

                  

    Cablejat de distribució TV:
Comprovació estat

               C
-

                  

    Equip d'amplificació i distribució
TV: Comprovació senyals i equip

               C
-

                  

    Equip d'amplificació i distribució
TV: Verificació estat i connexions

               C
-

                  

    Equip de captació TV: Verificació
estat

               C
-

                  

Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta
envernissada * Taula de fusta envernissada, per a

interior: Neteja
C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

    Taula de fusta envernissada, per a
interior: Revisió ordinària

               C
-

                  

Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada * Armari de fusta pintada, per a
interior: Neteja

C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

    Armari de fusta pintada, per a
interior: Revisió ordinària

               C
-

                  

Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic * Farmaciola de plàstic: Neteja C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

    Farmaciola de plàstic: Revisió
ordinària

               C
-

                  

Mobiliari interior\ Armari claus\ Plàstic * Armari claus de plàstic: Neteja C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

    Armari claus de plàstic: Revisió
ordinària

               C
-

                  

Senyalització\ Senyalització interior\ Vertical Placa informativa: Inspecció
ordinària

               C
-

                  

    * Placa informativa: Neteja C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera * Aparell frigorífic nevera: Neteja
exterior

C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

    Aparell frigorífic nevera: Revisió
circuit frigorífic

               E
-

                  

    Aparell frigorífic nevera: Revisió
periòdica

               C
-

                  

Electrodomèstics\ Màquines dispensadores
automàtiques\ De begudes calentes

Màquina dispensadora de begudes
calentes: Inspecció periòdica

               C
-

                  

    * Màquina dispensadora de begudes
calentes: Neteja exterior

C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De
PVC * Banc vestidor de PVC: Neteja C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Banc vestidor de PVC: Revisió
ordinària

      C
-

                        C
-

Vestidors - serveis\ Complements bany\
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic * Dosificador de sabó de superf.

mural, de plàstic: Neteja
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Revisió periòdica

               C
-
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Any 2018

Subsistema: Estructura
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Vertical\ Parets\ Obra de fàbrica Paret d'obra de fàbrica  exterior

natural: Inspecció ordinària
               C

-
                  

Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior pintat:
Inspecció ordinària

               C
-

                  

    Pilar de formigó vist exterior pintat:
Inspecció ordinària

               C
-

                  

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ Jàssera de formigó vist interior
pintat: Inspecció ordinària

               C
-

                  

    Jàssera de formigó vist exterior
pintat: Inspecció ordinària

               C
-

                  

Escales\ Lloses\ Formigó\ Exterior\ Vist\
Acabat pintat

Escala de llosa de formigó vist
exterior pintat: Inspecció ordinària

               C
-

                  

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Transitable
Terrats\ Transitables\ Convencional Acabat de terrat general no flotant:

Neteja   
               C

-
                  

    Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

                  

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

               C
-

                  

    Gàrgola de coberta: Revisió i
neteja

               C
-

                  

    Embornal lineal : Inspecció estat                C
-

                  

    Embornal lineal : Neteja i
verificació

               C
-

                  

Teulades\ Planxes\ In situ\ Acabat Aiguafons plaques i planxes:
Neteja

               C
-

                  

    Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

                  

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

               C
-

                  

    Canal desguàs plaques i planxes:
Neteja

               C
-

                  

    Canal desguàs plaques i planxes:
Revisió

               C
-

                  

    Carener: Revisió                C
-

                  

Elements singulars\ Jardineres Jardinera: Revisió i repàs                C
-

                  

Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

                  

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

               C
-

                  

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Obra vista
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\
Alumini lacat

Finestra general exterior:
Comprovació i greixatge

               C
-

                  

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\
Fusta pintada

Finestra de fusta pintada exterior:
Comprovació i greixatge

               C
-

                  

Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\
Enrotllables\ Alumini

Persiana enrotllable general
exterior: Comprovació i greixatge

               C
-

                  

Elements singulars\ Jardineres Jardinera: Revisió i repàs                C
-

                  

Subsistema: Revestiments i paviments
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Paviment interior
Paviments\ Continus\ Terratzo Paviment de terratzo continu:

Abrillantat
               C

-
                  

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Instal·lació d'aigua
Aigua freda Xarxa distribució d'aigua: Neteja

instal·lació
               C

-
                  

    Xarxa distribució d'aigua:
Comprovacions circuit

               C
-

                  

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de
connexió

Pericó connexió: Comprovació
d'estanquitat i pressió

               C
-

                  

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptador

Comptador: Inspecció estat i
control mesura

               C
-

                  

Aigua freda\ Subministrament xarxa\
Distribució-muntants\ Vista/Registrable

Canalització: Comprovar
estanquitat

               C
-

                  

    Canalització: Revisió aïllament                C
-

                  

    Canalització: Revisió estat
conservació

               C
-

                  

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes

Aixeta: Neteja i desinfecció                C
-

                  

    Aixeta: Revisió                C
-

                  

    * Aixeta: Obertura aixeta C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

                  

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Fluxors

Fluxor: Comprovació estat i
funcionament

               C
-

                  

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua
freda

Font d'aigua freda: Revisió
periòdica

               E
-

                  

    Font d'aigua freda: Neteja i
desinfecció

               C
-

                  

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Comprovació nivells aigua

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

                  

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Control de la temperatura

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

                  

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Determinació de Legionel·la

               C
-

                  

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Neteja i desinfecció

               C
-

                  

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Locals tècnics\ Sala de calderes

Sala de màquines indiferent:
Inspecció

      C
-

      C
-

                  

    Sala de màquines indiferent:
Neteja

      C
-

      C
-

                  

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Caldera\ Gas natural < 70 kW

Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Detecció fuites
combustible

      C
-

      C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Verificacions de
seguretat

      C
-

      C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Sortida de fums: Revisió
aïllament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Sortida de fums:
Comprovació i neteja xemeneia

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Revisió general

               E
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
i regulació vàlvules seguretat

      C
-

      C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
interior cos caldera

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Contrast i
ajust elements de mesura

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de       C       C                   
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70 kW: Cos caldera: Control i ajust
termostats i pressòstats

- -

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Revisió estat
general i estanquitat

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
material refractari

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Comprovació de
corrosió

      C
-

      C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Comprovació
estat

      C
-

      C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Consum
d'energia elèctrica i combustible

      C
-

      C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
de consum aigua

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
de temperatura o pressió

               E
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
estanquitat cremador-caldera

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cos caldera: Comprovació
i neteja fums caldera

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Comprovació
combustió i soroll

      C
-

      C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Cremador: Neteja i
verificació

               C
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Sortida de fums:
Comprovació temperatura gasos

               E
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Sortida de fums: Índex
d'opacitat de fums

               E
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Sortida de fums: Mesura
CO del fum

               E
-

                  

    Caldera de gas natural menys de
70 kW: Sortida de fums: Tiratge de
fums

               E
-

                  

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Distribució-muntants\ Vista/Registrable

Canonades afectat pel RITE:
Revisió aïllament

               C
-

                  

    Canonades afectat pel RITE:
Revisió estat conservació

               C
-

                  

    Canonades afectat pel RITE:
Comprovar estanquitat

               C
-

                  

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Consum\ Aixetes temporitzades

Aixeta temporitzada: Neteja i
desinfecció

               C
-

                  

    Aixeta temporitzada: Revisió                C
-

                  

    * Aixeta temporitzada: Obertura
aixeta

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

                  

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Regulació i control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

               C
-

                  

Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari aigüera:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

                  

Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

                  

Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

                  

Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari lavabo:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

                  

Aparells sanitaris\ Safareig Aparell sanitari safareig:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

                  

Aparells sanitaris\ Urinari Aparell sanitari urinari:       C       C                   
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Comprovació estat i funcionament - -

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptadors

Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat

               C
-

                  

    Comptador elèctric: Inspecció de
fusibles, connexions i terminals

               C
-

                  

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Principal

Quadre de comandament i
distribució: Anàlisi del perfil de la
demanda

               C
-

                  

    Quadre de comandament i
distribució: Revisió de l'estat,
neteja, pintura i elements

               C
-

                  

    Quadre de comandament i
distribució: Verificar tensió, terra i
aïllament   

               C
-

                  

    Quadre de comandament i
distribució: Verificacions de
funcionament

               C
-

                  

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Secundaris

Quadre secundari: Anàlisi del perfil
de la demanda

               C
-

                  

    Quadre secundari: Revisió de
l'estat, neteja, pintura i elements

               C
-

                  

    Quadre secundari: Verificacions
fusibles, cablatge i connexions

               C
-

                  

    Quadre secundari: Verificar tensió,
terra i aïllament   

               C
-

                  

    Quadre secundari: Verificació
funcionament automatismes

               C
-

                  

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Vista/Registrable

Derivació vist: Comprovacions
línies

               C
-

                  

    Derivació vist: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

               C
-

                  

    Derivació vist: Verificacions                C
-

                  

    Línia repartidora vist: Comprovació
potència instal·lada i caiguda de
tensió

               C
-

                  

    Línia repartidora vist:
Comprovacions i verificacions

               C
-

                  

    Línia repartidora vist: Verificació
plaques tallafoc i colors

               C
-

                  

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general de protecció :
Comprovació funcionament
dispositius de protecció

               C
-

                  

    Caixa general de protecció : Neteja
i verificació tanca

               C
-

                  

    Connexió a terra : Inspecció
ordinària

               C
-

                  

    Connexió a terra : Verificar estat
pericons

               C
-

                  

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de
consum\ Endolls

Endoll : Comprovació i neteja                C
-

                  

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de
consum\ Interruptors

Interruptor : Comprovació i neteja                C
-

                  

Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Compacta Llumenera de superfície interior
fluorescent: Revisió periòdica

               C
-

                  

Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\ Estàndard Llumenera de superfície exterior
fluorescent: Revisió periòdica

               C
-

                  

Subsistema: Instal·lació de gas-combustible
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Gas natural Aparells de mesura gas natural:

Comprovació elements de mesura
               C

-
                  

    Vàlvules seguretat gas natural:
Disparament vàlvules seguretat

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-
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    Regulador de pressió gas natural :
Neteja

               C
-

                  

    Regulador de pressió gas natural :
Reglatge

               C
-

                  

    Xarxa distribució gas natural:
Comprovació estat i repintat

               C
-

                  

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Clavegueram
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal : Inspecció estat                C

-
                  

    Embornal lineal : Neteja i
verificació

               C
-

                  

Subsistema: Instal·lació de calefacció
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Instal·lació de calefacció
Instal·lació individual\ Per aigua Circuit d'ACS no afectat pel RITE:

Comprovació nivells aigua
               C

-
                  

    Circuit d'ACS no afectat pel RITE:
Control de la temperatura

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

                  

    Circuit d'ACS no afectat pel RITE:
Determinació de Legionel·la

               C
-

                  

    Circuit d'ACS no afectat pel RITE:
Neteja i desinfecció

               C
-

                  

Instal·lació individual\ Per aigua\ Caldera\
Mixta gas natural

Caldera mixta de gas natural:
Comprovació funcionament,
rendiment i consum

               C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Inspecció estanquitat i elements
mesura i control

               C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Inspecció estat

               C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Neteja i reglatge

               C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Neteja sortida de fum

               C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Revisió  general caldera individual

               C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Verificacions

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

                  

    Caldera mixta de gas natural:
Mesures combustió

               C
-

                  

Instal·lació individual\ Per aigua\ Canonades\
Vistes\ Coure

Canonades no afectat pel RITE:
Revisió aïllament

               C
-

                  

    Canonades no afectat pel RITE:
Revisió estat conservació

               C
-

                  

    Canonades no afectat pel RITE:
Comprovar estanquitat

               C
-

                  

Instal·lació individual\ Per aigua\ Regulació i
control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

               C
-

                  

Instal·lació individual\ Per aigua\ Emissors\
Radiadors\ Fosa

Radiador: Comprovació estat i
funcionament i purga

               C
-

                  

    Radiador: Inspecció i neteja                C
-

                  

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Natural\ Shunt Shunt : Comprovació funcionament                C

-
                  

Natural\ Obertures Obertura de ventilació públic:
Comprovació   

               C
-

                  

    Obertura de ventilació públic:
Neteja

               C
-

                  

Forçada\ Extracció\ Conductes\ Vistos\ Planxa
d'acer

Conducte d'aire no afectat pel
RITE: Revisió estat i neteja

               C
-
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Sistema natural\ Aparcament-garatge\
Conducte\ Ocult\ Obra

Conducte ventilació aparcament
no aïllat: Neteja

               C
-

                  

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps: Comprovació estat i

connexions
               C

-
                  

    Parallamps: Inspecció de la
connexió a terra

               C
-

                  

    Parallamps: Neteja del capçal                C
-

                  

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de
control

Central control  d'incendis:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

                  

    Central control  d'incendis:
Comprovació integral

               E
-

                  

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta emergència

Retenidor electromagnètic porta
d'emergència: Verificació
funcionament

      C
-

      C
-

                  

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid
carbònic

Extintor manual  d'anhídrid
carbònic: Comprovació de l'estat

      C
-

      C
-

                  

    Extintor manual  d'anhídrid
carbònic: Verificació

               E
-

                  

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Extracció de fums\ Ventiladors\ Motor elèctric

Línia elèctrica de protecció
incendis: Comprovacions

               C
-

                  

    Motor elèctric: Inspecció general i
neteja

               C
-

                  

    Motor elèctric: Revisió de
funcionament

      C
-

      C
-

                  

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Extracció de fums\ Conductes\ De xapa

Conducte d'aire no afectat pel
RITE: Revisió estat i neteja

               C
-

                  

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Extracció de fums\ Obertures

Obertura d'extracció de fum:
Comprovació   

               C
-

                  

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica Sirena acústica: Verificar estat i
funcionament

      C
-

      C
-

                  

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Senyal

Senyal fotoluminiscent: Revisió
periòdica

               E
-

                  

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Balisament\ Paret

Balisament fotoluminiscent paret:
Revisió periòdica

               E
-

                  

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ General

Polsador manual general: Verificar
funcionament

      C
-

      C
-

                  

Subsistema: Instal·lació de seguretat
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Control d'accessos Centraleta: Comprovació estat i

funcionament
               C

-
                  

    Contacte obertura-tancament :
Comprovació tensió i funcionament

               C
-

                  

    Elements complementaris
d'actuació: Comprovacions

               C
-

                  

    Instal·lació control d'accessos:
Revisió

      E
-

      E
-

                  

    Lector de targes: Comprovació
estat i funcionament

               C
-

                  

    Línia elèctrica control d'accessos:
Comprovacions

               C
-

                  

    Pestell elèctric: Comprovació
funcionament i estat i neteja

               C
-

                  

Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Comunicació\ Megafonia Altaveu : Comprovació estat i

funcionament
               C

-
                  

    Caixa de distribució: Inspecció
connexions i fixacions

               C
-

                  

    Equip amplificador central :                C                   
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Comprovació estat i funcionament -
    Interruptor de nivell sonor :

Comprovació funcionament i
connexions

               C
-

                  

    Selector de programes:
Comprovació funcionament i
connexions

               C
-

                  

Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio Botonera general àudio:
Comprovació funcionament

               C
-

                  

    Terminal d'usuari àudio:
Comprovació funcionament

               C
-

                  

    Pestell elèctric: Comprovació
funcionament i estat i neteja

               C
-

                  

Telefonia\ Línia telefònica Instal·lació telefonia : Revisió
periòdica

               E
-

                  

Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol Caixa de connexió TV:
Comprovació senyal i estat

               C
-

                  

    Caixa de derivació TV:
Comprovació estat i fixacions

               C
-

                  

    Cablejat de distribució TV:
Comprovació estat

               C
-

                  

    Equip d'amplificació i distribució
TV: Comprovació senyals i equip

               C
-

                  

    Equip d'amplificació i distribució
TV: Verificació estat i connexions

               C
-

                  

    Equip de captació TV: Verificació
estat

               C
-

                  

Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
Identificació: Nova identificació
Mobiliari interior\ Taules\ De fusta
envernissada * Taula de fusta envernissada, per a

interior: Neteja
   C

-
   C

-
C
-

                     

    Taula de fusta envernissada, per a
interior: Revisió ordinària

               C
-

                  

Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada * Armari de fusta pintada, per a
interior: Neteja

   C
-

   C
-

C
-

                     

    Armari de fusta pintada, per a
interior: Revisió ordinària

               C
-

                  

Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic * Farmaciola de plàstic: Neteja    C
-

   C
-

C
-

                     

    Farmaciola de plàstic: Revisió
ordinària

               C
-

                  

Mobiliari interior\ Armari claus\ Plàstic * Armari claus de plàstic: Neteja    C
-

   C
-

C
-

                     

    Armari claus de plàstic: Revisió
ordinària

               C
-

                  

Senyalització\ Senyalització interior\ Vertical Placa informativa: Inspecció
ordinària

               C
-

                  

    * Placa informativa: Neteja    C
-

   C
-

C
-

                     

Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera * Aparell frigorífic nevera: Neteja
exterior

   C
-

   C
-

C
-

                     

    Aparell frigorífic nevera: Revisió
circuit frigorífic

               E
-

                  

    Aparell frigorífic nevera: Revisió
periòdica

               C
-

                  

Electrodomèstics\ Màquines dispensadores
automàtiques\ De begudes calentes

Màquina dispensadora de begudes
calentes: Inspecció periòdica

               C
-

                  

    * Màquina dispensadora de begudes
calentes: Neteja exterior

   C
-

   C
-

C
-

                     

Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De
PVC * Banc vestidor de PVC: Neteja C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

                  

Vestidors - serveis\ Complements bany\
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic * Dosificador de sabó de superf.

mural, de plàstic: Neteja
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

                  

    Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Revisió periòdica

               C
-

                  

LLIBRE DE L'EDIFICI 
CEIP EL TURÓ
08110 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ Pàgina   120



 

Plecs de condicions

Formen part d’aquest capítol els plecs de condicions tècniques particulars del manteniment preventiu
dels diferents subsistemes que composen l’edifici. En general els plecs contenen la definició del seu
àmbit d’aplicació, la normativa tècnica de referència, ja sigui obligatòria o recomanada, i finalment, les
operacions de manteniment que s’han de realitzar d’acord amb el pla de manteniment preventiu de
l’edifici, agrupades pel responsable de la seva realització.

Les taules que s’inclouen en el punt ‘‘Operacions de manteniment’’ contenen les següents dades:

en la primera columna es descriu l’operació a dur a terme.
si a la segona columna hi ha un asterisc (*), vol dir que és una operació que s’ha de
controlar en els calendaris d’operacions.
la tercera columna correspon a la periodicitat de l’operació.
la quarta columna correspon al responsable de l’operació.
en la cinquena columna apareix una “X” si l’operació és obligatòria.
i en la sisena apareix una “X” si l’operació és certificada.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PINFU001C)

INFRAESTRUCTURES
FONAMENTS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació als fonaments de l'edifici.

Els fonaments dels edificis resten ocults gaire bé sempre. Per tant, no és possible realitzar operacions
concretes de manteniment preventiu. El que aquest plec tracta són les observacions periòdiques que cal
fer al conjunt de l’edifici per tal d’observar l’aparició de símptomes que puguin posar de manifest algun
defecte relacionat amb els fonaments.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-C- Cimientos".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-CSZ. Cimentaciones. Superficiales: zapatas.   
Orden del 04/12/1986
BOE del 16/12/1986

NTE-CSV. Cimentaciones. Superficiales: vigas flotantes.   
Orden del 23/07/1982
BOE del 01/09/1982

NTE-CSL. Cimentaciones. Superficiales: losas.   
Orden del 12/04/1984
BOE del 18/05/1984

NTE-CSC. Cimentaciones. Superficiales: corridos.   
Orden del 04/10/1984
BOE del 15/10/1984

NTE-CPP. Cimentaciones. Pilotes: prefabricados.   
Orden del 06/07/1978
BOE del 29/07/1978, 06/08/1978

NTE-CPI. Cimentaciones. Pilotes: in situ.   
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Orden del 25/11/1977
BOE del 10/12/1977, 17/12/1977

NTE-CPE. Cimentaciones. Pilotes: encepados.   
Orden del 30/10/1978
BOE del 28/11/1978

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu , les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció dels fonaments a través
de l'observació dels elements estructurals directament relacionats i per l'observació d'elements de
tancament indirectament relacionats.

En la inspecció es tindrà cura de detectar símptomes que puguin indicar lesions dels fonaments, i en
especial de possibles moviments no relacionats amb assentaments normals en els primers anys després
de l’acabament de l'obra.

També caldrà fer inspeccions extraordinàries en els següents casos:

- Després d'aiguats importants quan hi hagi símptomes d'erosions o esllavissaments en edificis propers a
rius, rieres, torrents o similars.

- Després d'inundacions importants tant de l'exterior com de l'interior de l'edifici.

- Durant la realització d'obres alienes a l'edifici que el puguin afectar, com l'enderroc i la nova construcció
d'edificis en mitgeres.

Com a resultat d’aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d’ús d’alguna part de l’edifici o de la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l’ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Fonaments
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt fonament
Inspecció tècnica general de l'estat dels fonaments a través de l'observació
d'elements estructurals directament relacionats o d'altres elements constructius
indirectament relacionats, i en especial de possibles moviments no relacionats amb
assentaments normals en els primers anys després de l'acabament de l'obra.
Calen inspeccions extraordinàries després d'aiguats importants, d'inundacions de
l'edifici, o quan es facin obres properes que puguin afectar els fonaments.
(Amidament: 1U=1 Edifici).

* 5 anys Tècnic       
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PESTU002C)

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA DE PARETS D’OBRA DE FÀBRICA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a l'estructura de parets d'obra de fàbrica que hi ha a l'edifici.

S'inclouen dins d'aquesta descripció les parets estructurals d'obra de fàbrica executades amb maó
ceràmic, bloc ceràmic o bloc de morter de ciment.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación.. "DB-SE-F- Fàbrica".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.   
Ordre del 18/01/1994
DOGC del 28/01/1994

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-EFL. Estructuras. Fábrica de ladrillo.   
Orden del 29/06/1977
BOE del 11/07/1977

NTE-EFB. Estructuras. Fábrica de bloques.   
Orden del 27/07/1974
BOE del 03/08/1974, 10/08/1974

NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.   
Orden del 15/07/1988
BOE del 01/08/1988

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.
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OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació del conjunt de les parets estructurals.

En la inspecció es tindrà cura de detectar símptomes que puguin indicar lesions en l'estructura com:
fissures, esquerdes, deformacions, degradacions del material o humitats.

Cas que es detectin símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen sobre l'estat de
l'estructura i proposi les accions a emprendre.

També caldrà fer inspeccions en els següents casos:

-. Abans i després d'obres a l'edifici que afectin l'estructura, com reformes de plantes o ampliacions, en
especial quan s'hagin realitzat estintolaments o similars.

-. Abans i després de modificacions en l'ús de zones de l’edifici.

-. Durant la construcció d'edificis veïns i un cop acabada aquesta.

-. Després d'accidents que puguin haver afectat elements estructurals, com incendis, explosions o
aiguats en edificis que hi estiguin exposats.

En la inspecció s'observarà també que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les
previstes, ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic.

Com a resultat d’aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per
adaptar-se a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic
redacti un dictamen sobre l'estat de l'estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden
afectar la seguretat d’ús d’alguna part de l’edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per
tal que impedeixi el pas de persones o l’ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la
normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Vertical\ Parets\ Obra de fàbrica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt paret d'obra de fàbrica   
Inspecció de les parets estructurals per observar la possible presència de fissures,
esquerdes, deformacions, degradacions del material o humitats en general.
S'observarà també que l'estructura no està sotmesa a accions superiors a les
previstes.
Convé fer inspeccions suplementàries abans i després d'obres que afectin
l'estructura (reformes de plantes, ampliacions, estintolaments...), quan es facin
canvis d'ús, durant la construcció d'edificis veïns, o després d'accidents com
explosions, aiguats o incendis. (amidament 1U=Edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària
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Amb la periodicitat que estableix el pla de manteniment, i en general en les visites que faci a l'edifici,
l'empresa adjudicatària tindrà cura d'observar, que l'estructura no es troba sotmesa a increments de
càrrega no previstos, a humitats permanents, i que no s'han fet alteracions per al pas d'instal·lacions o
similars. Cas de detectar-se algun problema d'aquest tipus ho comunicarà a la propietat de forma
immediata per tal que s'endegui l'estudi o el dictamen corresponent.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Si s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, hauran d'adoptar les
mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic
qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma
immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Nova identificació

Vertical\ Parets\ Obra de fàbrica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Paret d'obra de fàbrica  exterior natural
Revisió de l'estat de conservació de les parets observant que no hi hagi símptomes
de lesions com fissures, esquerdes, deformacions, degradacions o humitats així com
pintades o graffitis. S'observarà també que les parets no estan sotmeses a
sobrecàrregues no previstes.
En cas de detectar-se deficiències importants es notificarà la necessitat de dur a
terme l'operació correctora corresponent, i es prendran les mesures de prevenció
adients mentre no es realitzi la reparació.
(Amidament de M2 construïts de l'edifici)

* 2 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PESTU006C)

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a l'estructura de formigó armat que hi ha a l'edifici.

S'inclou dins d'aquesta definició tots els elements estructurals de formigó armat, bé sigui formant pòrtics
estructurals, bé sigui com a elements aïllats -pilars, jàsseres, parets i altres- inclosos en edificis en que
l'estructura vertical predominant sigui d'un altre tipus.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.   
Ordre del 18/01/1994
DOGC del 28/01/1994

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-EHZ. Estructuras de hormigón. Zancas.   
Orden del 27/11/1980
BOE del 15/12/1980

NTE-EHV. Estructuras de hormigón. Vigas.   
Orden del 16/09/1985
BOE del 23/09/1985

NTE-EHS. Estructuras de hormigón. Soportes.   
Orden del 12/12/1983
BOE del 28/12/1983

NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.   
Orden del 15/07/1988
BOE del 01/08/1988
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En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de l'estructura de formigó armat, i dels elements bàsics que la componen.

La inspecció consistirà en l'observació de pilars, jàsseres, parets, mènsules, etc. que componen
l'estructura de l'edifici. En els elements estructurals vistos l'observació es farà de forma directa sobre la
tota l'estructura. En els elements estructurals fàcilment accessibles, a través dels registres o dels
revestiments mòbils (per exemple celrasos practicables), es farà un observació directa sobre la part de
l'estructura que el tècnic consideri prou representativa. Els elements estructurals ocults o no accessibles
s'inspeccionaran observant l'estat dels tancaments o dels revestiments directament relacionats.

En la inspecció s'observarà: la geometria dels elements amb especial atenció als possibles desploms i a
les fletxes. S'observarà també l'estat dels materials, els quals no hauran de presentar disgregacions,
fissures, esquerdes, armadures vistes, taques d'òxid o escrostonaments importants.

En qualsevol cas, cal que s'observin també els elements indirectament relacionats, com els envans i els
tancaments, per tal d'observar símptomes de possibles patologies.

Cas que es detectin anomalies s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar l'estat de l'estructura i
proposar les accions a emprendre.

En la inspecció també es verificarà que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les
previstes, ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic.

És convenient que també es facin inspeccions en els següents casos:

-. Abans i després d'obres a l'edifici que afectin l'estructura, com reformes de plantes o ampliacions, en
especial quan s'hagin realitzat estintolaments o similars.

-. Abans i després de modificacions en l’ús de zones de l'edifici.

-. Durant la construcció d'edificis veïns i un cop acabada aquesta.

-. Després d'accidents que puguin haver afectat elements estructurals, com incendis, explosions o
aiguats en edificis que hi estiguin exposats.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per
adaptar-se a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic
redacti un dictamen sobre l'estat de l’estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden
afectar la seguretat d’ús d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal
que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la
normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Vertical\ Pilars\ Formigó in situ
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C
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Conjunt estructura de formigó
Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes
excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments,
símptomes de carbonatació i armadures vistes. També s'observaran els envans i els
tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles
patologies.
(amidament 1U=1 edifici)

* 5 anys Tècnic       

Conjunt estructura de formigó
Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes
excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments,
símptomes de carbonatació i armadures vistes. També s'observaran els envans i els
tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles
patologies.
(amidament 1U=1 edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat
de l'estructura de formigó armat en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Amb la periodicitat que estableix el pla de manteniment, i en general en les seves visites a l’edifici,
l'empresa adjudicatària tindrà cura d'observar que l'estructura no es troba sotmesa a increments de
càrrega no previstos, a humitats permanents, i que no s'han fet alteracions per al pas d’instal·lacions o
similars. Cas de detectar-se algun problema d'aquest tipus ho comunicarà al propietari de la finca de
forma immediata per tal que s'endegui l'estudi o dictamen corresponent.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l’empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o
s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat.
Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Nova identificació

Vertical\ Pilars\ Formigó in situ
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pilar de formigó vist interior pintat
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del
suport.
(Amidament de la superfície a repintar)

* 5 anys Contractat       

Pilar de formigó vist interior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació,
taques d'òxids o armadures vistes.   

(amidament d'unitats de pilar)

* 2 anys Contractat X    

Pilar de formigó vist exterior pintat
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del
suport.
(Amidament de la superfície a repintar)

* 10 anys Contractat       

Pilar de formigó vist exterior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà

* 2 anys Contractat X    
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l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació,
taques d'òxids o armadures vistes.   

(amidament d'unitats de pilar)
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PESTU006C)

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a l'estructura de formigó armat que hi ha a l'edifici.

S'inclou dins d'aquesta definició tots els elements estructurals de formigó armat, bé sigui formant pòrtics
estructurals, bé sigui com a elements aïllats -pilars, jàsseres, parets i altres- inclosos en edificis en que
l'estructura vertical predominant sigui d'un altre tipus.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.   
Ordre del 18/01/1994
DOGC del 28/01/1994

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-EHZ. Estructuras de hormigón. Zancas.   
Orden del 27/11/1980
BOE del 15/12/1980

NTE-EHV. Estructuras de hormigón. Vigas.   
Orden del 16/09/1985
BOE del 23/09/1985

NTE-EHS. Estructuras de hormigón. Soportes.   
Orden del 12/12/1983
BOE del 28/12/1983

NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.   
Orden del 15/07/1988
BOE del 01/08/1988
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En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de l'estructura de formigó armat, i dels elements bàsics que la componen.

La inspecció consistirà en l'observació de pilars, jàsseres, parets, mènsules, etc. que componen
l'estructura de l'edifici. En els elements estructurals vistos l'observació es farà de forma directa sobre la
tota l'estructura. En els elements estructurals fàcilment accessibles, a través dels registres o dels
revestiments mòbils (per exemple celrasos practicables), es farà un observació directa sobre la part de
l'estructura que el tècnic consideri prou representativa. Els elements estructurals ocults o no accessibles
s'inspeccionaran observant l'estat dels tancaments o dels revestiments directament relacionats.

En la inspecció s'observarà: la geometria dels elements amb especial atenció als possibles desploms i a
les fletxes. S'observarà també l'estat dels materials, els quals no hauran de presentar disgregacions,
fissures, esquerdes, armadures vistes, taques d'òxid o escrostonaments importants.

En qualsevol cas, cal que s'observin també els elements indirectament relacionats, com els envans i els
tancaments, per tal d'observar símptomes de possibles patologies.

Cas que es detectin anomalies s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar l'estat de l'estructura i
proposar les accions a emprendre.

En la inspecció també es verificarà que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les
previstes, ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic.

És convenient que també es facin inspeccions en els següents casos:

-. Abans i després d'obres a l'edifici que afectin l'estructura, com reformes de plantes o ampliacions, en
especial quan s'hagin realitzat estintolaments o similars.

-. Abans i després de modificacions en l’ús de zones de l'edifici.

-. Durant la construcció d'edificis veïns i un cop acabada aquesta.

-. Després d'accidents que puguin haver afectat elements estructurals, com incendis, explosions o
aiguats en edificis que hi estiguin exposats.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per
adaptar-se a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic
redacti un dictamen sobre l'estat de l’estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden
afectar la seguretat d’ús d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal
que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la
normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ

LLIBRE DE L'EDIFICI 
CEIP EL TURÓ
08110 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ Pàgina   133

 

Descripció V Periodicitat Responsable
(Categoria)

O C

Conjunt estructura de formigó
Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes
excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments,
símptomes de carbonatació i armadures vistes. També s'observaran els envans i els
tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles
patologies.
(amidament 1U=1 edifici)

* 5 anys Tècnic       

Conjunt estructura de formigó
Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes
excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments,
símptomes de carbonatació i armadures vistes. També s'observaran els envans i els
tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles
patologies.
(amidament 1U=1 edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat
de l'estructura de formigó armat en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Amb la periodicitat que estableix el pla de manteniment, i en general en les seves visites a l’edifici,
l'empresa adjudicatària tindrà cura d'observar que l'estructura no es troba sotmesa a increments de
càrrega no previstos, a humitats permanents, i que no s'han fet alteracions per al pas d’instal·lacions o
similars. Cas de detectar-se algun problema d'aquest tipus ho comunicarà al propietari de la finca de
forma immediata per tal que s'endegui l'estudi o dictamen corresponent.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l’empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o
s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat.
Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Nova identificació

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Jàssera de formigó vist interior pintat
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del
suport.
(Amidament de la superfície a repintar)

* 5 anys Contractat       

Jàssera de formigó vist interior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids o armadures vistes.
(amidament d'unitats de jàsseres)

* 2 anys Contractat X    

Jàssera de formigó vist exterior pintat
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del
suport.
(Amidament de la superfície a repintar)

* 10 anys Contractat       

Jàssera de formigó vist exterior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà

* 2 anys Contractat X    
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l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids o armadures vistes.
(amidament d'unitats de jàsseres)
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PESTU014C)

ESTRUCTURA
SOSTRES UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació als sostres unidireccionals de biguetes de formigó que hi hagi a l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.   
Ordre del 18/01/1994
DOGC del 28/01/1994

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-EHU. Estructuras de hormigón. Forjados unidireccionales.   
Orden del 04/04/1973
BOE del 14/04/1973

NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.   
Orden del 15/07/1988
BOE del 01/08/1988

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics
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Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació del conjunt de sostres unidireccionals de formigó, així com dels elements bàsics que els
componen.

La inspecció dels sostres consistirà en l'observació de les biguetes, dels recolzaments d'aquestes i de
l'entrebigat. En els sostres vistos l'observació es podrà fer sobre la totalitat de superfície de sostres. En
el cas d'existència de cel rasos practicables es farà una observació directa sobre els punts que el tècnic
consideri prou representatius per avaluar l'estat de conservació. Es posarà especial èmfasi en la
inspecció de les zones humides (cambres higièniques, vestidors, cuines, zones amb emmagatzematge o
tractament d’aigües...). En els sostres ocults per cel rasos no practicables, caldrà observar la inexistència
de símptomes de lesions en els elements associats als sostres com els paviments, els envans o el
mateix cel ras. Aquests símptomes són, bàsicament, fissures, esquerdes, deformacions o bombaments i
humitats permanents.

En la inspecció directa dels elements que componen el sostre s'observarà: la seva geometria amb
especial atenció a les fletxes, l'estat del formigó i l'absència de taques d'òxid d'armadures. Les biguetes
no han de presentar mai armadures vistes o trencades. Tampoc han de tenir esquerdes o fissures.
S'observarà l'absència de ruptures en les peces de l'entrebigat.

Cas que es detectin anomalies en el sostre, en els cel rasos no practicables o en elements suportats pel
sostre, el tècnic haurà de valorar la necessitat de redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i
proposar les accions a emprendre.

En la inspecció s'observarà també que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les
previstes, ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic.

És convenient que també es facin inspeccions en els següents casos:

-. Abans i després d'obres a l'edifici que afectin l'estructura, com reformes de plantes o ampliacions, en
especial quan s’hagin realitzat estintolaments o similars.

-. Abans i després de modificacions en l'ús de zones de l'edifici.

-. Després d'accidents que puguin haver afectat elements estructurals, com incendis, explosions o
aiguats en edificis que hi estiguin exposats.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per
adaptar-se a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic
redacti un dictamen sobre l'estat de l'estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden
afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal
que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la
normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Sostres\ Unidireccional\ Formigó
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt sostre unidireccional de formigó
Inspecció dels sostres observant la possible presència de fissures, esquerdes,
ruptures, humitats, taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. S'observarà també
l'estat dels envans i dels cel rasos directament relacionats.
(amidament 1U=1 edifici)

* 5 anys Tècnic       
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Amb la periodicitat que estableix el pla de manteniment, i en general en les visites que faci a l'edifici,
l'empresa adjudicatària tindrà cura d'observar que l'estructura no es troba sotmesa a increments de
càrrega no previstos, a humitats permanents, i que no s'han fet alteracions per al pas d'instal·lacions o
similars. Cas de detectar-se algun problema d'aquest tipus ho posarà en coneixement del propietari de
forma immediata per tal que s'endegui l'estudi o el dictamen corresponent.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o
s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat.
Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PESTU018C)

ESTRUCTURA
ESCALES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació als elements estructurals que formen les lloses de les escales que hi ha a l'edifici.

Es consideren incloses tres tipus d’escales:   
-. les de biguetes d'acer, les ceràmiques o les de formigó
-. les de lloses de formigó
-. les de volta ceràmica

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación.. "DB-SE-A- Acero".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.   
Ordre del 18/01/1994
DOGC del 28/01/1994

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-EAV. Estructuras de acero. Vigas.   
Orden del 11/01/1975
BOE del 18/01/1975, 25/01/1975

NTE-EHV. Estructuras de hormigón. Vigas.   
Orden del 16/09/1985
BOE del 23/09/1985

NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.   
Orden del 15/07/1988
BOE del 01/08/1988
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En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les escales.

La inspecció consistirà en observar l'estat general de conservació de l'element estructural, el qual no ha
de presentar deformacions, fletxes excessives, ruptures o degradacions que puguin fer minvar les
condicions de seguretat d’ús de l’element. A més, tindrà en compte els següents aspectes d’acord amb
el tipus d’escala:

De perfils metàl·lics
No hi ha d’haver oxidacions importants que puguin fer minvar la capacitat resistent dels elements. No es
pot admetre la presència de peces que presentin exfoliació de l’acer o pèrdues de secció del ferro.

De bigueta ceràmica
No hi ha d'haver fissures, esquerdes, ruptures ni taques d'òxids o armadures vistes.

De formigó
No hi ha d'haver fissures, esquerdes, escrostonaments ni taques d'òxids o armadures vistes.

Cas que es detectin anomalies s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar l'estat de l'estructura i
proposar les accions a emprendre.

En la inspecció es verificarà també que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les
previstes, ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per
adaptar-se a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic
redacti un dictamen sobre l'estat de l'estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden
afectar la seguretat d’ús d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal
que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la
normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Escales\ Lloses\ Formigó
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt escala de formigó
Inspecció de les lloses observant la possible presència de fissures, esquerdes,
ruptures, humitats, taques d'òxid, armadures vistes i fletxes.
(amidament 1U=1 Edifici)

* 5 anys Tècnic       
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat
de les escales en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de
disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de
referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

L'empresa adjudicatària tindrà cura en general d'observar, en les seves visites a l'edifici, que les escales
no es troben sotmeses a increments de càrrega no previstos o a humitats permanents. Cas de
detectar-se algun problema d'aquest tipus ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que
s'endegui l'estudi o el dictamen corresponent.   

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o
s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat.
Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Nova identificació

Escales\ Lloses\ Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Escala de llosa de formigó vist exterior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids o armadures vistes.
En cas de detectar-se deficiències, es notificarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent, i es prendran les mesures de prevenció adients
mentre no es realitzi la reparació. (amidament de superfície de lloses)

* 2 anys Contractat X    

Escala de llosa de formigó vist exterior pintat
Repintat de la superfície de formigó amb pintura plàstica prèvi sanejament del
suport.
(Amidament de la superfície de parament a repintar)

* 10 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PCOBU001C)

COBERTES
TERRATS TRANSITABLES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a tots els terrats de tipus transitable que hi ha a l'edifici.

S'entén com a terrat transitable tot el que ha estat projectat i executat comptant amb la circulació normal
dels usuaris de l'edifici, l'accés dels quals al terrat es produeix per mitjans normals a través d'escales,
espais comunitaris o privats.

Dins dels terrats transitables es consideren les següents variants:

-. A la catalana. Terrats amb rajola ceràmica sobre envanets de sostremort en cambra ventilada.
-. Tradicionals. També anomenats calents, amb la làmina impermeable per sobre de l'aïllament.
-. Invertits. Terrats amb l'aïllament col·locat per sobre de la impermeabilització
-. Flotants. Terrats amb el paviment elevat sobre la impermeabilització formant cambra ventilada.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-QAT. Cubiertas. Azoteas transitables.   
Orden del 07/06/1973
BOE del 02/07/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació del conjunt dels terrats transitables, així com dels elements bàsics que els componen. Per a
comprovar l’estanquitat del terrat serà necessari inspeccionar els espais immediatament per sota
d’aquest, amb l'objecte d'observar que no hi hagi degoters, o taques que facin evident algun defecte. Pel
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que fa al terrat la inspecció es farà seguint les següents indicacions.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen i proposi les
accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l’ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Transitable

Terrats\ Transitables\ Convencional
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Terrat general altres
Inspecció tècnica general del conjunt del terrat consistent en la comprovació de:   
L'absència de ruptures, bombaments, o disgregacions del paviment i minvell. L'estat
de conservació, continuïtat i estanquitat de junts estructurals , de dilatació, i canvis
de pendent. L'estat de conservació i neteja de boneres, gàrgoles i qualsevol punt de
desguàs, així com la seva connexió a baixants quan sigui el cas. L'estat de
conservació i estabilitat de baranes, cornises i l'absència de possibles trencaments
en l'obra degudes a les empentes del sostre.
En els casos en què sigui possible, es comprovarà l'absència de degoters del terrat
des de la planta inferior a aquest.

(amidament 1U=1 Edifici)
Es contrastarà la informació que calgui per esbrinar quin és el temps de garantia de
la impermeabilització utilitzada.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat dels terrats transitables en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o
s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat.
Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Transitable

Terrats\ Transitables\ Convencional
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Acabat de terrat general no flotant
Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin
impedir el correcte desguàs.

* 1 any Contractat       

Acabat de terrat general no flotant
Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, bombaments,
disgregacions, defectes d'adherència o de rejuntat de peces.
(amidament de la superfície de terrat).
En cas de detectar-se deficiències es comunicarà la necessitat de dur a terme

* 3 anys Contractat X    
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l'operació correctora corresponent.   
Bonera de terrat general altres
Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir
l'evacuació de l'aigua.
També s'haurà de fer la neteja després de cada tempesta important.
En cas que la bonera sigui sifònica s'haurà de mantenir plena d'aigua
permanentment.

* 6 mesos Contractat X    

Bonera de terrat general altres
Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui
necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per abocament d'aigua.
En cas  de detectar-se que la reixa estigui degradada, deformada o no existeixi es
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat X    

Gàrgola de coberta
Revisió de l'estat de conservació comprovant la subjecció al suport i repassant els
junts que ho necessitin. Neteja de la brossa que impedeixi el correcte desguàs.
(amidament d'unitats de gàrgola)
En cas de detectar-se deficiències, en especial les de fixació, es prendran les
mesures provisionals de protecció adients i es comunicarà la necessitat de dur a
terme l'operació correctora corresponent.
S'hauran de netejar després de cada tempesta important.

* 1 any Contractat X    

Junt de dilatació coberta
Revisió de l'estat, l'estanquitat i la continuïtat del junt, i repàs de zones malmeses.
(amidament de metres de junt)
En cas de detectar-se deficiències d'estanquitat generalitzades es comunicarà la
necessitat de dur a terme una operació correctora de substitució de tots els junts

* 3 anys Contractat X    

Junt estructural terrat general transitable
Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt tant del material
elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la seva
fixació al suport. S'inclouen repassos puntuals.
(amidament de metres de junt)
En cas de detectar-se problemes d'estanquitat es comunicarà la necessitat de dur a
terme l'operació correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Minvell de terrat general
Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o
esquerdes que puguin permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.   
(amidament de longitud del minvell)
En cas de detectar-se deficiències es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Embornal lineal   
Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la
canal. Es repararan els desperfectes puntuals localitzats.
(amidament de longitud d'embornal)
No s'admet que la canal estigui sense reixa protectora.

* 2 anys Contractat       

Embornal lineal   
Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element
que en pugui impedir el correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició
correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua.
(amidament de longitud d'embornal)

* 6 mesos Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PCOBU004C)

COBERTES
COBERTES I TEULADES DE PLAQUES I PLANXES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a totes les cobertes inclinades de l'edifici acabades amb plaques i planxes que resolen tant
l’acabat com l'estanquitat de la coberta.

Dins d'aquest plec s'inclouen:

-. les teulades de plaques conformades com les d'acer, fibrociment, policarbonats i similars, amb les
seves variants de plaques senzilles sense aïllament, o les plaques tipus "sandwich" que incorporen
l'aïllament tèrmic.
-. les teulades de planxes no conformades a base coure o zenc.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-QTZ. Cubiertas. Tejados de zinc.   
Orden del 10/10/1975
BOE del 18/10/1975, 25/10/1975

NTE-QTS. Cubiertas. Tejados sintéticos.   
Orden del 07/10/1976
BOE del 13/10/1976, 16/10/1976

NTE-QTL. Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras.   
Orden del 17/03/1977
BOE del 26/03/1977

NTE-QTG. Cubiertas. Tejados galvanizados.   
Orden del 19/07/1976
BOE del 24/07/1976, 31/07/1976

NTE-QTF. Cubiertas. Tejados de fibrocemento.   
Orden del 16/03/1976
BOE del 20/03/1976, 27/03/1976, 03/04/1976

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.
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OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les cobertes, així com dels elements bàsics que les componen. Per a comprovar
l'estanquitat de la coberta serà necessari inspeccionar els espais immediatament per sota d'aquesta,
amb l'objecte d'observar que no hi hagi degoters, o taques que facin evident algun defecte. Pel que fa a
la coberta la inspecció es farà seguint les següents indicacions.

Els tècnics adoptaran les mesures de seguretat que considerin oportunes en la circulació per la coberta,
evitant de fer-ho quan aquesta sigui molla o glaçada, o el vent no permeti treballar en condicions de
seguretat acceptables. És obligatori l'ús de cinturons de seguretat i de calçat de sola tova i antilliscant.
Cas que es disposi de zones preparades per a la circulació en treballs de manteniment, es procurarà
d'utilitzar-les, evitant trepitjar directament sobre les plaques.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen i proposi les
accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Transitable

Teulades\ Planxes
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt plaques i planxes
Inspecció general de la coberta observant l'estat de conservació dels elements
components. Inspecció de l'ancoratge, de l'encavalcament entre plaques i de
l'absència de ruptures, bombaments i oxidacions. Inspecció de l'estat de neteja del
sistema de desguàs. Inspecció de l'estat dels ràfecs i dels junts estructurals. Si és
accessible, s'inspeccionarà l'estat de conservació de l'estructura de suport
comprovant l'absència de degoters i d'oxidacions. També s'observarà, si és possible,
l'estat de conservació de la solera de suport de les planxes. Aquestes no han de
tenir deformacions, ruptures ni humitats o degoters.
(amidament 1U=1 Edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de les cobertes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients com són
l'ús de cinturó de seguretat i de calçat de sola tova i antilliscant. No s'han de realitzar treballs sobre la
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coberta quan aquesta sigui molla o glaçada, o el vent no permeti treballar en condicions de seguretat
acceptables. L'empresa adjudicatària és responsable de mantenir en bon estat de les preses de
seguretat de la coberta a les que s'hauran de lligar els operaris mitjançant el cinturó de seguretat. Cas
que es disposi de zones preparades per a la circulació en treballs de manteniment, es procurarà
d'utilitzar-les, evitant trepitjar directament sobre les plaques.

Identificació: Transitable

Teulades\ Planxes\ In situ\ Acabat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Acabat de teulada plaques i planxes
Revisió de l'estat de l'acabat comprovant l'absència de ruptures, deformacions,
disgregacions i peces amb defectes de fixació, reblert o d'encavalcament. Es
netejarà la coberta de brossa, vegetació o de qualsevol element que pugui impedir el
seu bon funcionament.Revisió de l'estat de les fixacions mecàniques amb elements
de junt inclosos.
(Amidament de la superfície de la coberta).
En cas de detectar-se deficiències, en especial les que afectin a l'estanquitat, el
correcte desguàs o despreniment de peces, es comunicarà la necessitat de dur a
terme l'operació correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Aiguafons plaques i planxes
Neteja de brossa i comprovació de la col·locació correcta del morrió protector en la
connexió amb el baixant.
(Amidament de la longitud de l'aiguafons existent)
S'haurà de fer la neteja després de cada tempesta important.

* 1 any Contractat X    

Aiguafons plaques i planxes
Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, correcte
cavalcament, defectes de fixació o d'estanquitat així com la continuïtat dels pendents
originals. Cas d'existir làmina impermeable accessible s'observarà el seu estat.   
(Amidament de la longitud de l'aiguafons existent)
En cas de detectar-se deficiències que afecten l'estanquitat, el correcte desguàs, o
despreniment de peces, es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació
correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Bonera de terrat general altres
Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir
l'evacuació de l'aigua.
També s'haurà de fer la neteja després de cada tempesta important.
En cas que la bonera sigui sifònica s'haurà de mantenir plena d'aigua
permanentment.

* 6 mesos Contractat X    

Bonera de terrat general altres
Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui
necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per abocament d'aigua.
En cas  de detectar-se que la reixa estigui degradada, deformada o no existeixi es
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat X    

Canal desguàs plaques i planxes
Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió
amb el baixant.
(Amidament de la longitud de la canal)
En cas que no existeixi reixa protectora o morrió, o bé es trobi feta malbé, es
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent

* 1 any Contractat X    

Canal desguàs plaques i planxes
Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no
hi ha degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat
dels junts entre plaques i amb altres elements de la coberta, en especial de la làmina
impermeable
(Amidament de la longitud de la canal)

* 1 any Contractat X    

Carener
Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, defectes de
fixació o estanquitat.
(Amidament de la longitud del carener).
En cas de detectar-se deficiències que afectin l'estanquitat, o la fixació de peces, es
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.   

* 1 any Contractat X    

Junt estructural teulada
Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt, tant del
material elàstic si resta vist, com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà
la seva fixació al suport. S'inclouen repassos puntuals.
(Amidament de la longitud de junt)
En cas de detectar-se problemes d'estanquitat, es comunicarà la necessitat de dur a

* 3 anys Contractat X    
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terme l'operació correctora corresponent.
Ràfec
Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de ruptures, deformacions,
erosions i degradacions en general. No hi ha d'haver defectes de fixació dels
elements del ràfec.
(Amidament de la longitud del ràfec)
En cas de detectar-se deficiències, en especial de fixació de peces que puguin
caure, es prendran les mesures provisionals de protecció adients i es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent

* 3 anys Contractat X    

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PCOBU005C)

COBERTES
ELEMENTS SINGULARS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a les que es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació als elements singulars situats en les cobertes de l'edifici com:

-. Claraboies de tipus prefabricat.
-. Claraboies per al cobriment de patis.
-. Xemeneies de fum i de ventilació.
-. Badalots de sortida a coberta de les caixes d'escala.
-. Jardineres situades a terrats.
-. Linies de vida
-. Linies de vida

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-QLC. Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas.   
Orden del 18/10/1973
BOE del 27/10/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels elements singulars de les cobertes i dels terrats. La inspecció es farà seguint les
següents indicacions.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen i proposi les
accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, ho
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comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Transitable

Elements singulars\ Xemeneies
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt xemeneia
Inspecció de l'estat observant l'estabilitat, l'estanquitat dels junts amb l'obra,
l'absència d'elements estranys ancorats i d'obstruccions que puguin dificultar el seu
funcionament.
(amidament 1U=1 Edifici)

* 5 anys Tècnic       

Elements singulars\ Jardineres
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt jardinera
Inspecció de l'estat observant l'absència de fuites d'aigua, abocaments incontrolats i
taques d'humitat. Els punts de desguàs han d'estar nets i lliures de brossa que pugui
impedir el correcte desguàs.   
(amidament 1 U= 1 edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat dels elements singulars de les cobertes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb
les característiques del seu disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i
en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

En l'execució de les operacions de manteniment es prendran les mesures de seguretat adients, com l'ús
de cinturons de seguretat i de calçat de sola tova i antilliscant en el cas de cobertes inclinades, evitant de
transitar-hi quan aquesta sigui molla o glaçada, o el vent no permeti treballar en condicions de seguretat
acceptables. L'empresa adjudicatària és responsable de mantenir en bon estat les preses de seguretat
de la coberta a les que s'hauran de lligar els operaris mitjançant el cinturó de seguretat. Cas que es
disposi de zones preparades per a la circulació en treballs de manteniment, es procurarà d'utilitzar-les,
evitant trepitjar directament sobre altres zones de la coberta.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o
s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat.
Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Transitable

Elements singulars\ Xemeneies
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Xemeneia
Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la
coberta. Neteja de l'element protector de sortida de fum o ventilació.
(amidament d'unitats de xemeneies existents)

* 3 anys Contractat X    
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En cas de detectar-se defectes d'estabilitat, de fixació de l'element protector o
d'estanquitat, es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

Elements singulars\ Jardineres
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Jardinera
Revisió de l'estat i de l'estanquitat observant l'absència de fissures o esquerdes i de
símptomes de defectes d'estabilitat, així com d'humitats que posin de manifest
defectes en la impermeabilització, reparant els desperfectes puntuals localitzats. Es
netejaran els punts de desguàs per tal que l'evacuació d'aigua sigui correcta.
(amidament en m2 de jardineres)

* 1 any Contractat X    

Elements singulars\ Boneres
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bonera de terrat general altres
Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir
l'evacuació de l'aigua.
També s'haurà de fer la neteja després de cada tempesta important.
En cas que la bonera sigui sifònica s'haurà de mantenir plena d'aigua
permanentment.

* 6 mesos Contractat X    

Bonera de terrat general altres
Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui
necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per abocament d'aigua.
En cas  de detectar-se que la reixa estigui degradada, deformada o no existeixi es
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat X    

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFACU001C)

FAÇANES
PARETS EXTERIORS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a les façanes a base de parets vistes o revestides que hi ha a l'edifici. Els tipus de parets
vistes que es consideren són les de carreus, paredats i les d’obra de fàbrica amb les seves diferents
variants, com les de ceràmica o les de blocs de morter. Pel que fa als revestiments de parets es
consideren els continus (arrebossats, pintats, estucats...) i els de plaques (alumini, ceràmiques, pedra
natural o artificial...).

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-EFP. Estructuras. Fábrica de piedra.   
Orden del 16/05/1980
BOE del 21/05/1980

NTE-FFL. Fachadas. Fábrica de Ladrillo.   
Orden del 27/02/1979
BOE del 18/04/1979

NTE-FFV. Fachadas. Fábrica de Vidrio.   
Orden del 17/05/1973
BOE del 26/05/1973

NTE-FFB. Fachadas. Fábrica de Bloques.   
Orden del 09/04/1975
BOE del 12/04/1975, 19/04/1975

NTE-RPP. Revestimientos de Paramentos. Pinturas.   
Orden del 20/09/1976
BOE del 25/09/1976, 02/10/1976

NTE-RPE. Revestimientos de Paramentos. Enfoscados.   
Orden del 05/11/1974
BOE del 09/11/1974, 23/11/1974

NTE-RPC. Revestimientos de Paramentos. Chapados.   
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Orden del 30/05/1973
BOE del 16/06/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les parets exteriors de façanes. La inspecció es durà a terme observant, segons la
solució constructiva, els següents aspectes:

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones, o l'ús dels
espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Obra vista

Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt paret tancament obra de fàbrica de ceràmic
Inspecció tècnica observant possibles alteracions dels maons a causa dels agents
atmosfèrics, així com la presència de fissures, esquerdes, desploms o peces soltes
amb risc de despreniment. També s'inspeccionarà el bon estat dels junts entre
peces. La paret no ha de presentar humitats ni sobrecàrregues o ancoratges
d'elements no previstos.
(amidament 1U=1 Edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat
de les façanes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de
disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de
referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l'ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar tercers amb caiguda de
materials o d'estris, sobretot a la via pública. No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes
quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses (vendavals, pluja, nevada).
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En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original tant pel que fa als colors com a les
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no
malmetre cap element de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de
bastides, ponts, politges o similars.

Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions o defectes d'adherència/fixació dels revestiments de façana
que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, l'empresa adjudicatària
haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes per a evitar que hi transitin persones o
s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat.
Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Obra vista

Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila
Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels junts
entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del
material, pèrdua de morter, humitats, eflorescències, desploms o altres
deformacions.   
(Amidament de la superfície de la façana). En cas de detectar-se junts en mal estat
que provoquin problemes d'estabilitat o d'estanquitat es comunicarà la necessitat de
portar a terme l'operació correctora corresponent.   

* 5 anys Contractat X    

Junt estructural façana exterior
Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert.
(Amidament de la longitud de junt)

* 10 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFACU006C)

FAÇANES
OBERTURES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a les obertures de les façanes de l'edifici.

S’inclouen sota aquesta denominació els elements que componen les obertures de façana: brancals,
escopidors i llindes, així com els elements de tancament i de protecció solar: finestres, balconeres i
persianes.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas.   
Orden del 19/10/1974
BOE del 26/10/1974, 02/11/1974

NTE-FCM. Fachadas. Carpintería de: Madera.   
Orden del 23/11/1974
BOE del 30/11/1974, 07/12/1974

NTE-FCP. Fachadas. Carpintería de: Plástico.   
Orden del 22/03/1974
BOE del 30/03/1974, 06/04/1974

NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de: aleaciones Ligeras.   
Orden del 12/08/1974
BOE del 17/08/1974, 24/08/1974

NTE-FCA. Fachadas. Carpintería de: Acero.   
Orden del 28/01/1974
BOE del 02/02/1974, 09/02/1974, 16/02/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.
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OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les obertures de façana. La inspecció es durà a terme observant, segons la solució
constructiva, els següents aspectes:

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Obra vista

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt obertura de façana
Finestres i balconeres:
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i l'estanquitat dels junts
amb els vidres i amb l'obra.
Persianes:
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i la fixació amb l'obra.
Brancals, escopidors i llindes:
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, observant l'absència de fissures,
esquerdes, ruptures, manques d'adherència o despreniment de peces, així com
possibles defectes d'estanquitat en els junts amb l'obra i els tancaments.

En les peces de formigó o de pedra artificial no s'ha d'admetre armadures vistes o
taques d'òxid. Tampoc no s'ha d'admetre taques d'òxid en peces de pedra natural,
que posen de manifest problemes en els ancoratges. En els elements de fusta no hi
ha d'haver podriments ni atacs per xilòfags.
(amidament 1U= Edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal de deixar les
finestres, les balconeres i les persianes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les
seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l'ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar tercers amb la caiguda de
materials o d'estris, sobretot a la via pública. No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes
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quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses (vendavals, pluja, nevada).

En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original, tant pel que fa als colors com a les
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no
malmetre cap element de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de
bastides, ponts, politges o similars.

Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici
o la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes
per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre
el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en
coneixement de la propietat.

Identificació: Obra vista

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Finestra general exterior
Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els
vidres.   
(amidament de superfície de tancament practicable).
En cas de detectar-se defectes de funcionament o d'estanquitat es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 2 anys Contractat       

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Fusta pintada
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Finestra de fusta pintada exterior
Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els
vidres.   
(amidament de superfície de tancament practicable).
En cas de detectar-se defectes de funcionament o d'estanquitat es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 2 anys Contractat       

Finestra de fusta pintada exterior
Repintat dels marcs que conformen els tancaments practicables, amb sanejament
previ del suport i aplicació de dues mans d'esmalt sintètic o de la pintura que
correspongui.
(amidament de superfície de tancaments practicables del mur cortina)   

* 5 anys Contractat       

Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Persiana enrotllable general exterior
Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les
fixacions amb l'obra i neteja de guies.
(amidament de superfície de persiana)

* 2 anys Contractat       

Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Formigó
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Llinda de formigó exterior
No poden haver armadures vistes o escrostonaments.
(amidament de longitud de llinda)
En cas de detectar-se deficiències, en especial les que puguin produir un
despreniment i caiguda de l'element, es comunicarà la necessitat de dura a terme
l'operació correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Formigó/Pedra artificial
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Escopidor exterior de pedra artificial
Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de

* 3 anys Contractat X    

LLIBRE DE L'EDIFICI 
CEIP EL TURÓ
08110 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ Pàgina   157

 

tancament, i comprovació de la fixació al suport. No poden haver armadures vistes o
escrostonaments.   
(amidament de longitud d'escopidors)
En cas de detectar-se deficiències, en especial les que puguin produir un
despreniment i caiguda de l'element, es comunicarà la necessitat de dura a terme
l'operació correctora corresponent. Es prendran les mesures provisionals adients de
protecció.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFACU007C)

FAÇANES
PROTECCIONS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació als elements de protecció -baranes, parasols, tendals i reixes- situats a l’exterior de l’edifici.

Es consideren dos tipus de baranes: les pesants i les lleugeres. Dins de les pesants es contemplen les
baranes construïdes amb pedra, obra de fàbrica o prefabricats. Es consideren lleugeres les que es
componen de muntants, travessers, plafons i passamans a base de perfils i materials industrialitzats,
muntats en taller o en obra.

Pel que fa als parasols es consideren els de tipus fix i els de tipus mòbil, construïts amb elements
lleugers a base d'acer, alumini o plàstic.

Les reixes a les que es fa referència són les que es disposen en zones de finestres o similars per tal de
donar seguretat a l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-FDB. Fachadas. Defensas. Barandillas.   
Orden del 15/11/1976
BOE del 20/11/1976, 27/11/1976

NTE-FCM. Fachadas. Carpintería de: Madera.   
Orden del 23/11/1974
BOE del 30/11/1974, 07/12/1974

NTE-FCP. Fachadas. Carpintería de: Plástico.   
Orden del 22/03/1974
BOE del 30/03/1974, 06/04/1974

NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de: aleaciones Ligeras.   
Orden del 12/08/1974
BOE del 17/08/1974, 24/08/1974

NTE-FCA. Fachadas. Carpintería de: Acero.   
Orden del 28/01/1974
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BOE del 02/02/1974, 09/02/1974, 16/02/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les baranes, els parasols, els tendals i les reixes que hi hagi a l’edifici. La inspecció es
durà a terme observant, segons la solució constructiva i els materials emprats, els següents aspectes:

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d’alguna part de l'edifici o de la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb les condicions de seguretat suficients.

Identificació: Obra vista

Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt barana façana lleugera
Inspecció tècnica observant l'absència de deformacions, desploms, ruptures de
peces o defectes dels ancoratges que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Les
diferents peces que componen les baranes han d'estar ben collades entre elles.
(amidament 1U = edifici)

* 5 anys Tècnic       

Elements singulars\ Reixes
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt reixes façana
Inspecció de l'estat general observant l'estat dels ancoratges amb l'obra, que no han
de presentar oxidacions ni fissures o esquerdes. Els bastiments o marcs de suport
de peces tampoc no han de tenir oxidacions ni ruptures. En les reixes amb acabats
pintats s'observarà l’estat de la pintura, que no ha de tenir zones malmeses que
permetin iniciar oxidacions. En les reixes practicables s'observarà l'estat dels
ferratges i dels mecanismes d'accionament.
(amidament 1U = 1 edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar les
baranes, els parasols, els tendals i les reixes en condicions òptimes d'ús i conservació, d'acord amb les
seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.
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L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l'ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar tercers amb caiguda de
materials o estris, sobretot a la via pública. No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes
quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses (vendavals, pluja, nevada).

En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original tant pel que fa als colors com a les
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no
malmetre cap element de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de
bastides, ponts, politges o similars.

Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.   

Si en les visites a l'edifici s’observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d’alguna part de l’edifici
o la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes
per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre
el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en
coneixement de la propietat.

NETEJA PERIÒDICA

En la neteja d'elements se seguiran les següents recomanacions d'acord amb el material que els
conforma:

Acer pintat
S'ha de treure la pols i, tot seguit, netejar-lo amb aigua i detergent neutre. No s'utilitzaran productes
abrasius que puguin ratllar la superfície.

Alumini
S'ha de netejar amb esponja i aigua sabonosa, preferiblement calenta. Si s'ha de fer una neteja a fons,
caldrà emprar un detergent no alcalí, esbandint posteriorment amb aigua i fregant enèrgicament amb un
drap. No s'utilitzaran productes abrasius que puguin ratllar la superfície.

PVC
S'ha de treure la pols amb raspalls suaus o draps i netejar-lo amb aigua freda lleugerament sabonosa o
detergents neutres líquids, esbandint la superfície amb aigua clara i assecant-la amb draps. No
s'utilitzaran productes abrasius que puguin ratllar la superfície. Tampoc no s'utilitzaran productes que
continguin cetones, èters, o dissolvents clorats o similars.

En qualsevol cas, se seguiran les recomanacions de neteja que estableixi el fabricant. Si no es disposa
d'instruccions caldrà fer una prova en una petita superfície d'una zona poc visible, per tal de comprovar
el resultat.

Identificació: Obra vista

Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Muntants\ Acer inoxidable
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Barana façana muntant general exterior
Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la fixació o l'encastament al
suport d'obra, així com la unió amb els altres components (travessers, plafons,
passamans), verificant l'absència de desordres, desajustaments, oxidacions,
ruptures o esquerdes que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Es repararan els
desperfectes localitzats.   

(amidament de longitud de barana)   
S'adoptaran les mesures de protecció adients mentre no es faci la reparació i durant

* 5 anys Contractat       
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els treballs de reparació.

Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Travessers\ Acer inoxidable
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Barana façana travesser general exterior
Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la fixació o l'encastament al
suport d'obra, així com la unió amb els altres components (muntants, plafons,
passamans), verificant l'absència de desordres, desajustaments, oxidacions,
ruptures o esquerdes que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Es repararan els
desperfectes localitzats.

(amidament de longitud de barana)   
S'adoptaran les mesures de protecció adients mentre no es faci la reparació i durant
els treballs de reparació.

* 5 anys Contractat       

Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Plafons\ Reixat acer galvanitzat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Barana façana plafó general exterior
Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió amb els
altres components (muntants, travessers i passamans), verificant la inexistència de
desordres, desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la
seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho
requereixin.
(amidament de longitud de barana)   
Cas de detectar-se deficiències, en especial d'estabilitat, es comunicarà la necessitat
de dur a terme l'operació correctora corresponent. Es prendran les mesures de
seguretat provisionals que garanteixin la seguretat d'ús.   

* 5 anys Contractat       

Elements singulars\ Reixes\ Fixes\ Metàl·lica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Reixa d'acer pintat exterior fixa
Repintat amb dues mans d'esmalt sintètic o de pintura similar a l'existent amb
sanejament, si cal, de les zones oxidades o degradades i aplicació de dues mans
d'emprimació antioxidant previ al pintat.
(amidament de superfície de reixa)
S'adoptaran les mesures de protecció adients durant els treballs.

* 5 anys Contractat       

Reixa d'acer pintat exterior fixa
Revisió dels ancoratges, repassant les fixacions fluixes o defectuoses.
(amidament de superfície de reixa)   
En cas de detectar-se deficiències de fixació es comunicarà la necessitat de dur a
terme l'operació correctora corresponent. Si hi ha risc de despreniment es prendran
les mesures provisionals de protecció adients.

* 5 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFACU022C)

FAÇANES
MITGERES VISTES NO PROTEGIDES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a les mitgeres vistes no protegides que hi ha a l'edifici.

Es consideren no protegides les mitgeres d'obra de fàbrica ceràmica deixada vista sense cap tipus de
revestiment ni cambra. Per al manteniment de les mitgeres protegides cal seguir les prescripcions del
plec "Façanes / Mitgeres Vistes Protegides".

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-FFL. Fachadas. Fábrica de Ladrillo.   
Orden del 27/02/1979
BOE del 18/04/1979

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les mitgeres. La inspecció es farà seguint les prescripcions que segueixen:

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l’edifici o de la via pública, ho
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comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat
de les mitgeres en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de
disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de
referència d'aquest document, en especial de la que sigui d'obligat compliment.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l'ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar tercers amb caiguda de
materials o estris, sobretot a la via pública. No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes
quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses (vendavals, pluja, nevada).

En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original, tant pel que fa als colors com a les
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no
malmetre cap element de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de
bastides, ponts, politges o similars.

Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d’alguna part de l'edifici
o la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes
per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre
el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en
coneixement de la propietat.

Identificació: Obra vista

Mitgeres vistes\ No protegides\ Acabats\ Obra de fàbrica ceràmica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Mitgera
Revisió de l'estat de conservació observant la inexistència de fissures, esquerdes,
desploms, humitats y degradació del material.   
En cas de detectar-se deficiències, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.   

* 5 anys Contractat X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFACU008C)

FAÇANES
ELEMENTS ORNAMENTALS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació als elements ornamentals -cornises, coronaments, gàrgoles, jardineres, elements escultòrics-
situats a la façana de l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general de
conservació dels elements ornamentals que hi hagi a la façana de l'edifici. La inspecció es durà a terme
observant, els següents aspectes:

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Obra vista

Elements singulars\ Coronaments
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt coronament * 5 anys Tècnic       
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Inspecció de l'estat general observant l'absència de ruptures, fissures, esquerdes,
deformacions, i qualsevol altre símptoma que posi en evidència una manca de
fixació de l'element amb l'obra. En els coronaments metàl·lics no hi ha d'haver
oxidacions ni en el mateix element ni en les fixacions amb l'obra.
(amidament 1U= 1 edifici)

Elements singulars\ Jardineres
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt jardinera
Inspecció de l'estat observant l'absència de fuites d'aigua, abocaments incontrolats i
taques d'humitat. Els punts de desguàs han d'estar nets i lliures de brossa que pugui
impedir el correcte desguàs.   
(amidament 1 U= 1 edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar els
elements ornamentals en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l’ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar tercers amb caiguda de
materials o estris, sobretot a la via pública. No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes
quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses (vendavals, pluja, nevada).

En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original, tant pel que fa als colors com a les
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no
malmetre cap element de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de
bastides, ponts, politges o similars.

Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.   

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici
o la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes
per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre
el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en
coneixement de la propietat.

Identificació: Obra vista

Elements singulars\ Coronaments\ Ceràmics
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Coronament exterior de ceràmica
Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de despreniments, humitats,
taques, defectes d'estabilitat, fixació o estanquitat de junts.. S'inclou el segellat o
repàs de les fixacions que ho requereixin.   
(amidament de longitud de coronament)
En cas de detectar-se deficiències, en especial d'estabilitat o que puguin provocar
despreniments, es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent. Si hi ha risc de despreniments es prendran les mesures provisionals

* 3 anys Contractat X    
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de protecció adients.

Elements singulars\ Jardineres
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Jardinera
Revisió de l'estat i de l'estanquitat observant l'absència de fissures o esquerdes i de
símptomes de defectes d'estabilitat, així com d'humitats que posin de manifest
defectes en la impermeabilització, reparant els desperfectes puntuals localitzats. Es
netejaran els punts de desguàs per tal que l'evacuació d'aigua sigui correcta.
(amidament en m2 de jardineres)

* 1 any Contractat X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PTANU001C)

TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS
ENVANS D’OBRA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a tots els envans fixos d'obra que hi ha a l'edifici.

S'inclouen dins d’aquesta definició els envans d'obra sense missió estructural per a separacions interiors
bé siguin ceràmics, de morter de ciment, de vidre emmotllat o altres.

No s'inclou en aquest plec la inspecció i el tractament dels diversos revestiments, que ja han estat
descrits en el plec "Revestiments interiors de parets".

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-PTL. Particiones. Tabiques de: Ladrillo.   
Orden del 04/09/1973
BOE del 15/09/1973

NTE-FFV. Fachadas. Fábrica de Vidrio.   
Orden del 17/05/1973
BOE del 26/05/1973

NTE-FFB. Fachadas. Fábrica de Bloques.   
Orden del 09/04/1975
BOE del 12/04/1975, 19/04/1975

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels envans d’obra a què fa referència aquest plec, verificant especialment que no hi hagin
elements que generin perill per a les persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de
forma immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la
normalitat en condicions de seguretat suficients.
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Identificació: Envans Ceràmics

Fixos\ Envans d'obra
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt envà d'obra
Inspecció de l'estat d'ús i de conservació, observant l'absència de fissures,
esquerdes, humitats, ruptures o desploms i verificant si aquests defectes són de
procedència intrínseca o provenen de patologies d'altres subsistemes.

* 10 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària, realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels envans d'obra en condicions òptimes de conservació, d'acord
amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i
en la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

En les operacions de revisió, de reparació o de repàs d’envans d'obra en general se seguiran els
següents criteris:

-. L'empresa adjudicatària tindrà cura, en general, d'observar en les seves visites a l'edifici que no es
detectin símptomes en els envans d'obra (fissuracions, esquerdes, humitats, desploms...) que puguin
provenir de defectes o de patologies d'altres subsistemes.   
Si es detecten anomalies d'aquest nivell s'avisarà la propietat, perquè aquesta, via tècnic si s'escau, en
dictamini les causes i les possibles correccions.

-. Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones (grans esquerdes, desploms
excessius...) l'empresa adjudicatària ho comunicarà a la propietat de forma immediata, per tal d’impedir
l'ús dels espais afectats, adoptant les mesures protectores necessàries, fins que sigui possible retornar a
la normalitat en condicions de seguretat suficients.

-. Si les causes (humitats, moviments estructurals actius, etc.) que han provocat la lesió dificulten o
impossibiliten la correcta execució de la reparació, aquesta no s’executarà fins que s'hagin eliminat les
causes i els seus efectes, previ dictamen tècnic, si s'escau.

-. L'empresa haurà d'utilitzar sempre material de reposició de les mateixes característiques que l'original
o al més similar possible. Si això no és possible per esgotament d'aquest tipus de material en el mercat,
s'haurà de comunicar a la propietat perquè aquesta decideixi si n'admet un altre o s'ha de procedir a la
substitució de tot el parament on s'ha produït la reparació.

Identificació: Envans Ceràmics

Fixos\ Envans d'obra\ Vidre emmotllat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Envà d'obra de vidre emmotllat
Revisió de l'estat general, comprovant la inexistència de fissures, esquerdes,
trencaments, taques i pintades, així com el correcte ancoratge de l'element a l'obra i
l'estat de les grapes de fixació dels plafons de vidre. També es revisaran els junts
elàstics.   
En cas de detectar-se deficiències es notificarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent

* 10 anys Contractat       
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Marc general
Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport.
En cas de detectar marcs malmesos o problemes de fixació es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 5 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PREVU001C)

REVESTIMENTS INTERIORS
PARETS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a tots els revestiments interiors de parets que hi ha a l'edifici.

S'inclou dins d’aquesta definició tots els revestiments de parets, bé siguin aplacats, arrebossats,
enguixats, enrajolats, estucats, flexibles, plafons lleugers, tèxtils o altres tractaments especials.

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-RPT. Revestimientos de Paramentos Tejidos.   
Orden del 23/08/1976
BOE del 04/09/1976, 11/09/1976

NTE-RPR. Revestimientos de Paramentos Revocos.   
Orden del 20/01/1976
BOE del 07/02/1976, 14/02/1976

NTE-RPL. Revestimientos de Paramentos Ligeros.   
Orden del 28/05/1974
BOE del 22/06/1974, 29/06/1974

NTE-RPG. Revestimientos de Paramentos Guarnecidos y enlucidos.   
Orden del 25/04/1974
BOE del 11/05/1974

NTE-RPF. Revestimientos de Paramentos Flexibles.   
Orden del 21/11/1975
BOE del 06/12/1975, 13/12/1975

NTE-RPA. Revestimientos de Paramentos Alicatados.   
Orden del 25/05/1973
BOE del 02/06/1973

NTE-RPP. Revestimientos de Paramentos. Pinturas.   
Orden del 20/09/1976
BOE del 25/09/1976, 02/10/1976

NTE-RPE. Revestimientos de Paramentos. Enfoscados.   
Orden del 05/11/1974
BOE del 09/11/1974, 23/11/1974

NTE-RPC. Revestimientos de Paramentos. Chapados.   
Orden del 30/05/1973
BOE del 16/06/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
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preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels revestiments de les parets, verificant especialment que no hi hagin elements que
generin perill per a les persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de
forma immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de tornar a la normalitat
en condicions de seguretat suficients.

Identificació: Paviment interior

Parets\ Aplacats
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt aplacat interior
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels aplacats, verificant
especialment que no hagi perill per a les persones. Cal comprovar l'afermament de
les peces al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions,
d'humitats, bombaments, trencaments o despreniments.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels revestiments, en condicions òptimes de conservació, d'acord
amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i
en la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Paviment interior

Parets\ Aplacats\ Ceràmics
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aplacat ceràmic de parament
Neteja de la superfície a base d'aigua tèbia lleugerament sabonosa i esbaldit
posterior.
No s'utilitzaran productes ni estris abrasius. La neteja es farà en sentit descendent
controlant l'evacuació d'aigua bruta.
Amidament de la superfície de la façana

* 10 anys Contractat       

Aplacat ceràmic de parament
Revisió de l'estat de conservació comprovant la inexistència de ruptures de peces,
de junts en mal estat, de fongs, de pèrdua de beurada i defectes d'adherència,

* 3 anys Contractat X    
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fixació de peces, humitats, taques i pintades.
En cas de detectar-se deficiències, en especial d'adherència, fixació o ruptures de
peces, es prendran les mesures de protecció adients per a garantir la seguretat d'ús i
es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PREVU002C)

REVESTIMENTS INTERIORS
PAVIMENTS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació en els paviments que hi ha a l'edifici així com als següents paviments esportius
d'instal·lacions esportives:
- petris;
- sintètics;
- naturals;
- gespes.

S’inclou dins d'aquesta definició tots els paviments, els sòcols i els graons, bé siguin: continus, flexibles,
flotants, rígids o soleres.
També s'inclou les condicions tècniques de manteniment preventiu pel que fa referència al marcatge de
pistes esportives en les seves diferents modalitats.

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-RSF. Revestimientos de suelos y escaleras. Flexibles.   
Orden del 15/02/1984
BOE del 01/03/1984

NTE-RSR. Revestimientos de suelos y escaleras. Rígidos.   
Orden del 15/02/1984
BOE del 26/02/1984

NTE-RSS. Revestimientos de suelos y escaleras. Soleras.   
Orden del 04/10/1973
BOE del 13/10/1973

NTE-RSC. Revestimientos de suelos y escaleras. Continuos.   
Orden del 08/04/1986
BOE del 18/04/1986

Superficies deportivas. Determinación de la resistencia al deslizamiento.   
Sin rango normativo UNE-EN 14837:2006 del 31/10/2006
BOE del 31/10/2006

Superficies deportivas. Determinación de la reflectancia especular.   
Sin rango normativo UNE-EN 13745:2006 del 21/06/2006
BOE del 21/06/2006

Superficies deportivas. Determinación de los cambios dimensionales debidos al efecto de condiciones
variadas de agua, hielo y calor.   
Sin rango normativo UNE-EN 13476:2006 del 21/06/2006
BOE del 21/06/2006

Superficies deportivas. Determinación de la absorción de impactos.   
Sin rango normativo UNE-EN 14808:2006 del 28/06/2006
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BOE del 28/06/2006

Superficies deportivas. Determinación de la deformación vertical.   
Sin rango normativo UNE-EN 14809:2006 del 28/06/2006
BOE del 26/01/2009

Superficies deportivas. Determinación del comportamiento vertical de una pelota o balón.   
Sin rango normativo UNE-EN 12235:2006/AC:2006 del 05/07/2006
BOE del 05/07/2006

Superficies deportivas. Determinación del contenido en agua de los suelos minerales no aglomerados
para espacios deportivos de exterior.   
Sin rango normativo UNE-EN 14956:2006 del 05/07/2006
BOE del 05/07/2006

Superficies deportivas. Determinación del comportamiento del rebote angular de la pelota. Tenis.   
Sin rango normativo UNE-EN 13865:2006 del 26/07/2006
BOE del 26/07/2006

Superficies deportivas. Determinación de la dureza del césped natural y de los suelos minerales no
aglomerados para espacios deportivos de exterior.   
Sin rango normativo UNE-EN 14954:2006 del 31/05/2006
BOE del 31/05/2006

Supericies deportivas. Determinación de la resistencia de los clavos.   
Sin rango normativo UNE-EN 14810:2006 del 25/10/2006
BOE del 25/10/2006

Superficies deportivas. Determinación del espesor de los suelos minerales no aglomerados para
espacios deportivos de exterior.   
Sin rango normativo UNE-EN 14953:2006 del 31/05/2006
BOE del 31/05/2006

Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Requisitos.   
Sin rango normativo UNE-EN 14877:2006 del 20/12/2006
BOE del 20/12/2006

Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interior. Especificación..   
Sin rango normativo UNE-EN 14904:2007 del 31/10/2007
BOE del 31/10/2007

Superficies deportivas de exterior. Exposición de la hierba artificial al uso simulado.   
Sin rango normativo UNE-EN 15306:2008 del 02/04/2008
BOE del 02/04/2008

Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interior. Especificación.   
Sin rango normativo UNE-EN 14904 del 01/10/2007
BOE del 01/10/2007

Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Requisitos.   
Sin rango normativo UNE-EN 14877 del 01/12/2006
BOE del 01/12/2006

Superficies sintéticas para espacios de exterior. Envejecimiento artificial.   
Sin rango normativo UNE-EN 14836:2006 del 20/09/2006
BOE del 20/09/2006

Superficies para áreas deportivas. Determinación de las características de tracción de las superficies
deportivas sintéticas.   
Sin rango normativo UNE-EN 12230:2003 del 25/07/2003
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BOE del 25/07/2003

Pavimentos para superificies deportivas. Procedimineto para la preparación de probetas de ensayo de
hierba artificial y moqueta.   
Sin rango normativo UNE-EN 12229:2000 del 21/05/2000
BOE del 21/05/2000

Pavimentos para superficies deportivas. Determinación del espesor de pavimentos sintéticos para
superficies deportivas.   
Sin rango normativo UNE-EN 1969:2000 del 14/07/2000
BOE del 14/07/2000

Pavimentos para superficies deportivas. Determinación de la resistencia al impacto.   
Sin rango normativo UNE-EN 1517:2000 del 21/09/2000
BOE del 21/09/2000

Pavimentos deportivos.   
Sin rango normativo UNE 41958:2000 IN del 12/12/2000
BOE del 12/12/2000

Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de riego automático en superficies de hierba
natural para fútbol y rugby.   
Sin rango normativo UNE 41959-2:2002 IN del 23/04/2002
BOE del 23/04/2002

Pavimentos deportivos. Determianción de la resistencia de las juntas de los pavimentos sintéticos.   
Sin rango normativo UNE-EN 12228:2008 del 16/12/2002
BOE del 16/12/2008

Superificies para áreas deportivas. Determinación del comportamiento a la rodadura del balón.   
Sin rango normativo UNE-EN 12234:2002 del 26/12/2002
BOE del 26/12/2002

Superficies para áreas deportivas. Determinación del espesor de fieltro del césped natural.   
Sin rango normativo UNE-EN 12232:2003 del 27/06/2003
BOE del 27/06/2006

Superficies deportivas. Determinación de la composición y forma de las partículas de los suelos
minerales no aglomerados para espacios deportivos de exterior.   
Sin rango normativo UNE-EN 14955:2006 del 21/05/2006
BOE del 31/05/2006

Superficies para áreas deportivas. Determinación del comportamiento a la rodadura del balón.   
Sin rango normativo UNE-EN 12234:2003 ERRATUM del 27/06/2006
BOE del 27/06/2006

Pavimentos deportivos. Determinación del comportamiento bajo carga rodante.   
Sin rango normativo UNE-EN 1569:2000 del 28/02/2000
BOE del 28/02/2000

Superficies para áreas deportivas. Determinación de la infiltración del agua.   
Sin rango normativo UNE-EN 12616:2003 del 12/09/2003
BOE del 12/09/2003

Superficies para áreas deportivas. Métodos de ensayo. Determinación de la cubierta vegetal del césped
natural.   
Sin rango normativo UNE-EN 12231:2004 del 30/01/2004
BOE del 30/01/2004

Superficies deportivas. Determinación de la resistencia a la abrasión del césped sintético sin relleno.   
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Sin rango normativo UNE-EN 13672:2005 del 28/12/2005
BOE del 28/12/2005

Superficies deportivas. Determinación del comportamiento vertical de una pelota o balón.   
Sin rango normativo UNE-EN 12235:2006 del 08/02/2006
BOE del 08/02/2006

Superficies deportivas. Método de envejecimiento acelerado por inmersión en agua caliente.   
Sin rango normativo UNE-EN 13744:2006 del 08/02/2006
BOE del 08/02/2006

Superficies deportivas. Método de envejecimiento acelerado por exposición al aire caliente.   
Sin rango normativo UNE-EN 13817:2006 del 08/02/2006
BOE del 08/02/2006

Superficies deportivas. Determinación de la resistencia a tracción de las fibras sintéticas.   
Sin rango normativo UNE-EN 13864:2006 del 08/02/2006
BOE del 08/02/2006

Superficies deportivas. Determinación de la absorcón de agua de minerales no aglomerados.   
Sin rango normativo UNE-EN 14952:2006 del 31/05/2006
BOE del 31/05/2006

Superficies para áreas deportivas. Determinación de la altura de la hierba del césped natural.   
Sin rango normativo UNE-EN 12233:2003 del 27/06/2003
BOE del 27/06/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions general,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels paviments, verificant especialment que no hi hagin elements que generin perill per a les
persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de
forma immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de tornar a la normalitat
en condicions de seguretat suficients.

Si en la revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d’algun element és superior a
l'admissible, podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el tipus
d'operacions, per tal d'evitar que es reprodueixi la situació, especialment si hi ha perill per a les
persones.

Identificació: Paviment interior

Paviments\ Continus
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt paviment continu * 7 anys Tècnic       
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Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments continus,
comprovant la inexistència d'humitats, fissuracions, degradacions, trencaments o
despreniments.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels paviments, dels graons i dels sòcols en condicions òptimes
de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns
i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Paviment interior

Paviments\ Continus\ Terratzo
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Paviment de terratzo continu
Abrillantat de la totalitat de la superfície.
Es considera que la superfície a abrillantar està exempta de mobles o elements que
puguin destorbar l'operació.

* 1 any Contractat       

Paviment de terratzo continu
Polit de tota la superfície.
Es considera que la superfície a polir està exempta de mobles o elements que
puguin destorbar l'operació.

* 5 anys Contractat       

Paviment de terratzo continu
Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant
l'afermament de les peces al seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la
inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.   
En cas de detectar-se deficiències, en especial les que puguin afectar la seguretat
de pas de persones, es senyalitzarà, i es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

* 7 anys Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PREVU003C)

REVESTIMENTS INTERIORS
SOSTRES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a tots els revestiments de sostres que hi ha a l'edifici.

S'inclou dins d'aquesta definició tots els revestiments de sostres, bé siguin amb cel ras o bé sense cel
ras.

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-RTP. Revestimientos de Techos. Placas.   
Orden del 27/07/1973
BOE del 11/08/1973

NTE-RTC. Revestimientos de Techos. Continuos.   
Orden del 09/05/1973
BOE del 19/05/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels revestiments de sostres, verificant especialment que no hi hagin elements que generin
perill per a les persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de
forma immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la
normalitat en condicions de seguretat suficients.

Si en aquesta revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d'algun element és superior a
l'admissible, podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el tipus
d'operacions, per tal d'evitar que es reprodueixi aquesta situació, especialment si hi ha perill per a les
persones.

Identificació: Paviment interior
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Sostres\ Sense cel ras
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt sostre sense cel ras
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels revestiments dels sostres
sense cel ras, verificant especialment que no hi ha perill per a les persones, i
comprovant la inexistència de fissuracions, humitats, degradacions, bufats o
despreniments.
També s'observarà que no hi hagin indicis de possibles patologies de tipus
estructural.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels revestiments de sostres, en condicions òptimes de
conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i
de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Paviment interior

Sostres\ Sense cel ras\ Enguixat i pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Sostre sense cel ras enguixat i pintat
Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport.

* 10 anys Contractat       

Sostre sense cel ras enguixat i pintat
Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions,
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com
deformacions significatives dels sostres o trencaments dels revoltons.   
En cas de detectar-se defectes, es prendran les mesures provisionals de protecció
adients i es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 7 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PAIGU001C)

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
AIGUA FREDA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a la instal·lació d'aigua freda a l'interior dels edificis des de l'escomesa de l'edifici fins als
elements de consum.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.   
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988
BOE del 20/05/1988

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.   
Real decreto 865/2003 del 04/07/2003
BOE del 18/07/2003

Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi..   
Decret 352/2004 del 27/07/2004
DOGC del 29/07/2004

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006
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Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.   
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004

Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a
los equipos de presión.   
Resolución del 23/05/2003
BOE del 12/06/2003

NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.   
Orden del 07/06/1973
BOE del 23/06/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la
componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Instal·lació d'aigua

Aigua freda
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació d'aigua
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
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de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Instal·lació d'aigua

Aigua freda
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Xarxa distribució d'aigua
Neteja de la instal·lació complerta i, si s'escau, desinfecció de la mateixa.
Ut. de circuit d'aigua freda sanitària.

* 1 any Contractat X    

Xarxa distribució d'aigua
Revisió del circuit d'aigua freda fent com a mínim les comprovacions següents:
- comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet;
- verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal;
- control de la despesa general d'aigua freda;
- control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits;
- control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i detecció
de fuites;
Ut. de circuit d'aigua freda sanitària.

* 2 anys Contractat       

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de connexió
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pericó connexió
Comprovació de l'estanquitat i pressió al regulador.

* 2 anys Contractat       

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Comptador
Inspecció de l'estat de corrosió i de l'estanquitat, així com control de la mesura
correcta del comptador.

* 2 anys Contractat       

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució-muntants\ Vista/Registrable
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Canalització
Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions,
junts i ràcords.
Unitat d'amidament de superfície construïda.
En cas de detectar-se deficiències, especialment fuites, es comunicarà la
necessitatd de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 2 anys Contractat       

Canalització
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació.
Unitat d'amidament de superfície construïda.
En cas de detectar-se deficiències, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

* 2 anys Contractat       

Canalització
Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions:
- inspecció dels suports i de les fixacions;
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos;
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat;
- verificació de l'estat de corrosió;
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la
instal·lació;
- verificació de l'absència de condensacions.
Unitat d'amidament de superfície construïda.
En cas de detectar-se fuites és notificarà la necessitat de dur a terme l'operació
correctora corresponent.

* 2 anys Contractat       

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C
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Aixeta
Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació
d'incrustacions i adherències i es desinfectaran.

* 1 any Contractat X    

Aixeta
Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de
conservació i neteja.
La revisió de les aixetes es realitzarà de manera rotativa al llarg de l'any.

* 1 any Contractat X    

Aixeta
Obertura de l'aixeta deixant correr l'aigua uns minuts.
Aquesta operació es durà a terme exclusivament en aquelles aixetes del circuit
d'ACS que no s'utilitzen normalment.

* 1 setmana Contractat X    

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Fluxors
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Fluxor
Comprovació de l'estat de conservació i del funcionament correcte, controlant la
descàrrega d'aigua.

* 1 any Contractat       

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua freda
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Font d'aigua freda
Es comprovarà el correcte funcionament i s'efectuarà la neteja i desinfecció de
l'aparell amb els procediments i productes adients.   

* 6 mesos Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en que, d'acord ambla normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Instal·lació d'aigua

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua freda
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Font d'aigua freda
Revisió periòdica amb les següents operacions :
 - revisió del funcionament correcte del circuit frigorífic;
 - comprovació de l'estat de conservació;
 - verificació del funcionament correcte de la producció d'aigua freda;
 - verificació del funcionament correcte de les aixetes i dels mecanismes de barreja
d'aigua;
 - comprovació de les connexions elèctriques i hidràuliques.
La revisió serà efectuada per un instal·lador frigorista autorizat, el qual emitirà un
butlletí de reconeixement cada 12 mesos.

* 1 any Especialista       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
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l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions
i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA,
facilitant en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PAIGU003C)

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
AIGUA CALENTA SANITÀRIA
INSTAL·LACIÓ COL·LECTIVA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a la instal·lació d'aigua calenta per a usos sanitaris des de la producció fins als consums a les
instal·lacions de múltiples usuaris.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.   
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988
BOE del 20/05/1988

Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

Ordre IUE/470/2009, de 30 d'octubre, que regula l'aplicació del Reglament d'equips a pressió a
Catalunya.   
Ordre 470/2009 del 30/10/2009
DOGC del 06/11/2009

Modificación de la ITC.MIE.APQ 1 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos referente
al Almacenamiento de Líquidos inflamables y combustibles.   
Orden del 26/10/1983
BOE del 07/11/1983

ITC.MI.IP 3. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento para Instalaciones Petrolíferas
referente a la Instalaciones Petrolíferas para uso propio.   
Real decreto 1427/1997 del 15/09/1997
BOE del 23/10/1997
Corrección de errores (B.O.E., 24/01/98).

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de
20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de
diciembre.   
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Real decreto 1523/1999 del 01/10/1999
BOE del 22/10/1999
Corrección de errores (B.O.E. 03/03/2000).

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección
y control y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas
en los edificios (RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..   
Orden del 03/05/1999
CEE del 11/05/1999

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto 1027/2007 del 27/11/2009
BOE del 11/12/2009

RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.   
Real decreto 1027/2007 del 20/07/2007
BOE del 29/08/2007

Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi..   
Decret 352/2004 del 27/07/2004
DOGC del 29/07/2004

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.   
Real decreto 865/2003 del 04/07/2003
BOE del 18/07/2003

Código Técnico de la Edificación.. "DB.HE. Ahorro de energía".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.   
Real decreto 3099/1977 del 08/09/1977
BOE del 06/12/1977
Corrección de errores (B.O.E., 11/01/78).

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a
los equipos de presión.   
Resolución del 23/05/2003
BOE del 12/06/2003

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,

LLIBRE DE L'EDIFICI 
CEIP EL TURÓ
08110 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ Pàgina   187

 

sobre recipientes a presión simples.   
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004

NTE-IFC. Instalaciones de Fontanería: Agua Caliente.   
Orden del 26/09/1973
BOE del 06/10/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, de
funcionament i de conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que las
componen.

Si es detecten anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Instal·lació d'aigua

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació d'A.C.S. instal·lació col·lec
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa instal·ladora i de manteniment ha d'estar en possessió del carnet professional legalment
concedit per un òrgan competent. L'empresa portarà a terme un registre de les operacions de
manteniment, al qual s'hi reflecteixin els resultats de les tasques realitzades.

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

En el cas d'instal·lacions de potència total instal·lada igual o superior a 5.000 kW en calor i 1.000 kW en
fred, haurà d'existir un director tècnic de manteniment que ha d'estar en possessió com a mínim del títol
de grau mig d'una especialitat competent.
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L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Instal·lació d'aigua

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Circuit d'ACS afectat pel RITE
Comprovació dels nivells d'aigua als circuits.

* 1 mes Contractat X    

Circuit d'ACS afectat pel RITE
Control de la temperatura en els punts terminals (aixetes-dutxes).
El control s'efectuarà en un número representatiu d'aixetes i dutxes agafant una
mostra rotatòria incloent els més propers i més llunyans dels acumuladors. Tots els
punts terminals s'han d' haver controlat 1 cop a l'any.

* 1 mes Contractat X    

Circuit d'ACS afectat pel RITE
Determinació de Legionel·la.
S'efectuarà en mostres de punts representatius de la instal·lació.

* 1 any Contractat X    

Circuit d'ACS afectat pel RITE
Neteja i desinfecció de la totalitat del circuit   
La neteja i desinfecció del circuit, s' haurà de realitzar quan es posi en marxa el
circuit per primer cop, quan es posi en marxa la instal·lació després d'una reparació,
després d' una parada del servei superior a un mes o després d' una reparació o
modificació estructural.

* 1 any Contractat X    

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Locals tècnics\ Sala de calderes
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Sala de màquines indiferent
Inspecció visual de l'estat general de la sala de màquines i dels seus elements de
protecció i seguretat, i dels elements de detecció de fum, de protecció contra el foc, i
de la retolació.
Comprovar que l'enllumenat, la temperatura, la ventilació i els desguassos són
correctes.
Amidament de superfície de sala de màquines.

* 3 mesos Contractat       

Sala de màquines indiferent
Neteja de la sala, dels components mecànics, dels quadres elèctrics i dels altres
elements presents.
Amidaments de superfície de sala de màquines.

* 3 mesos Contractat       

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Caldera\ Gas natural < 70 kW
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Detecció de fuites a la xarxa de combustible
1 U = 1 cremador

* 3 mesos Contractat       

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Verificar la seguretat i l'enclavament dels cremadors, verificar i regular la pressió del
combustible, controlar el consum d'energia, els pressòstats i els altres elements de
seguretat.
1U = 1 Cremador

* 3 mesos Contractat       

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Revisió de l'estat de l'aïllament de la xemeneia, tant dins com fora de la sala de
calderes.
1U= 1 caldera.

* 1 mes Contractat X    

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Comprovació i neteja, en cas necessari, de la xemeneia i dels conductes de fum.
1U= 1 caldera

* 1 any Contractat X    

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Comprovació de l'estat i del funcionament de les vàlvules de seguretat, així com la
verificació del seu valor de tall respecte a les pressions de funcionament
corresponents.
1U= 1 caldera.

* 3 mesos Contractat       

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Comprovació dels feixos tubulars i dels junts de la porta.
1U= 1 caldera

* 1 mes Contractat       

Caldera de gas natural menys de 70 kW * 1 any Contractat       
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Contrastar la mesura dels termòmetres i dels manòmetres amb un patró, ajustant-los
en cas necessari.
1U= 1 caldera
Caldera de gas natural menys de 70 kW
Controlar i ajustar els termòstats i els pressòstats de comandament i de seguretat als
seus valors correctes de funcionament (els de comandament) i de tall (els de
seguretat) en cas d'excés de temperatura i de pressió respectivament.
1U= 1 caldera

* 3 mesos Contractat       

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Revisió de l'estat de les connexions elèctriques, la corrosió, les fixacions i
l'estanquitat dels junts.

* 2 anys Contractat       

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Inspecció de l'estat de l'aïllament amb material refractari del cos de la caldera.
1U= 1 caldera

* 1 any Contractat       

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Comprovar l'estat de corrosió.

* 3 mesos Contractat       

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Comprovar l'estat dels contactes de força dels contactors, de la connexió elèctrica i
de les fixacions.

* 3 mesos Contractat       

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Control del consum d'energia elèctrica i del combustible.
1 U = 1 caldera

* 3 mesos Contractat       

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Comprovació del consum d'aigua.
1U = 1 caldera

* 1 any Contractat X    

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Comprovació de l'estanquitat entre el cremador i el cos de la caldera.
Observacions: Aquesta operació de manteniment es durà a terme en aquelles
calderes en què el cremador sigui un component separat del cos de la caldera.

* 1 any Contractat X    

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Comprovació i neteja, cas que sigui necessari, del circuit de fums de la caldera.
1 U = 1 caldera

* 1 any Contractat X    

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Comprovar visualment la correcta combustió, verificar la pressió correcta d'arribada
de combustible i controlar el soroll.

* 3 mesos Contractat X    

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Neteja i verificació dels següents elements: els brocs, l'espiera, el plat reflector, la
cèl·lula fotoelèctrica, els elèctrodes, el circuit d'aire (si n'hi ha) i els filtres de
combustible (si és el cas).

* 1 any Contractat X    

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Distribució-muntants\ Vista/Registrable
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Canonades afectat pel RITE
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.
Unitat d'amidament de superfície construïda.
En cas de detectar-se deficiències, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat X    

Canonades afectat pel RITE
Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions.
S'observarà també l'estat dels elements dilatadors.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 2 anys Contractat       

Canonades afectat pel RITE
Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions,
junts i ràcords.
Unitat d'amidament de superfície construïda.
En cas de detectar-se deficiències, especialment fuites, es comunicarà la necessitat
de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 2 anys Contractat       

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Consum\ Aixetes temporitzades
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aixeta temporitzada
Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació
d'incrustacions i adherències i es desinfectaran.

* 1 any Contractat X    

Aixeta temporitzada
Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de
conservació i neteja.

* 1 any Contractat X    

Aixeta temporitzada
Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts.
Aquesta operació es durà a terme exclusivament en aquelles aixetes del circuit
d'ACS que no s'utilitzen normalment.

* 1 setmana Contractat X    
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Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Regulació i control\ Termòstat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Termòstat
Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions
elèctriques, la línia d'alimentació i el funcionament correcte.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Instal·lació d'aigua

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Caldera\ Gas natural < 70 kW
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Revisió general de caldera de gas.
1 U = 1 caldera

* 1 any Especialista X    

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Inspecció dels generadors de calor que consistirà en:
- Anàlisi i avaluació del rendiment.
- Inspecció del registre oficial de les operacions de manteniment i comprovació del
compliment del Manual d'ús i manteniment a la instal·lació existent.
- La inspecció inclourà la instal·lació d'energia solar, cas de que n'hi hagi, i
comprendrà la avaluació de la contribució solar mínima en la producció d'ACS i
calefacció solar.
Aquesta operació és aplicable a generadors amb una potència tèrmica total
instal·lada >= 20 kW.
L'empresa especialista que efectui l'operació estarà enregistrada.

* 5 anys Especialista X X

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Comprovació de la temperatura o pressió del fluid portador a l'entrada i sortida del
generador de calor.
Aquesta operació és aplicable a generadors amb una potència tèrmica total
instal·lada => 20 kW.
L'empresa especialista que efectui l'operació estarà enregistrada.

* 2 anys Especialista X    

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Comprovació de la temperatura dels gasos de combustió
1U= 1 caldera
Aquesta operació és aplicable a generadors amb una potència tèrmica total
instal·lada >= 20 kW.
L'empresa especialista que efectui l'operació estarà enregistrada.

* 2 anys Especialista X    

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Comprovació de l'índex d'opacitat dels fums de combustibles sòlids o líquids i
comprovació del contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
1U= 1 caldera
Aquesta operació és aplicable a generadors amb una potència tèrmica total
instal·lada >= 20 kW.
L'empresa especialista que efectui l'operació estarà enregistrada.

* 2 anys Especialista X    

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Mesura del contingut de CO i CO2 del fum producte de la combustió a la caldera.
1U= 1 caldera
Aquesta operació és aplicable a generadors amb una potència tèrmica total
instal·lada >= 20 kW.
L'empresa especialista que efectui l'operació estarà enregistrada.

* 2 anys Especialista X    

Caldera de gas natural menys de 70 kW
Controlar i ajustar la regulació del tiratge de fum.
1U= 1 caldera

* 2 anys Especialista X    
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Aquesta operació és aplicable a generadors amb una potència tèrmica total
instal·lada >= 20 kW.
L'empresa especialista que efectui l'operació estarà enregistrada.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions
i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA,
facilitant en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PAIGU004)

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
APARELLS SANITARIS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació als aparells sanitaris que integren les diferents cambres higièniques així com també tots els
seus components. Els aparells sanitaris als que es fa referència són: abocador, aigüera, banyera, bidet,
dutxa, inodor, lavabo, safareig i urinari.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a
los equipos de presión.   
Resolución del 23/05/2003
BOE del 12/06/2003

NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.   
Orden del 07/06/1973
BOE del 23/06/1973

NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.   
Orden del 31/07/1973
BOE del 08/09/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la
componen.
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En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Instal·lació d'aigua

Aparells sanitaris\ Aigüera
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aparell sanitari aigüera
Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament
del subministrament i l'evacuació d'aigua.
En cas de detectar-se deficiències, en especial relatives a fuites o ancoratges
deficients es notificarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 3 mesos Contractat       

Aparells sanitaris\ Dutxa
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aparell sanitari dutxa
Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament
del subministrament i l'evacuació d'aigua.
En cas de detectar-se deficiències, en especial relatives a fuites o ancoratges
deficients es notificarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 3 mesos Contractat       

Aparells sanitaris\ Inodor
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aparell sanitari inodor
Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament
del subministrament i l'evacuació d'aigua.
En cas de detectar-se deficiències, en especial relatives a fuites o ancoratges
deficients es notificarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 3 mesos Contractat       

Aparells sanitaris\ Lavabo
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aparell sanitari lavabo
Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament
del subministrament i l'evacuació d'aigua.
En cas de detectar-se deficiències, en especial relatives a fuites o ancoratges
deficients es notificarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 3 mesos Contractat       
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Aparells sanitaris\ Safareig
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aparell sanitari safareig
Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament
del subministrament i l'evacuació d'aigua.
En cas de detectar-se deficiències, en especial relatives a fuites o ancoratges
deficients es notificarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 3 mesos Contractat       

Aparells sanitaris\ Urinari
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aparell sanitari urinari
Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament
del subministrament i l'evacuació d'aigua.
En cas de detectar-se deficiències, en especial relatives a fuites o ancoratges
deficients es notificarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 3 mesos Contractat       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PELEU001C)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE BAIXA TENSIÓ
SUBMINISTRAMENT EN XARXA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació elèctrica des de la connexió de
servei (subministrament de la xarxa elèctrica), passant pel control, els quadres elèctrics, la distribució, i
fins als punts de consum final. S'hi inclou, com a element singular, la bateria de condensadors per
compensació del factor de potència.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d’ús, del funcionament, del
manteniment i de la conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s'haurà de
redactar un dictamen per a avaluar l'estat de la instal·lació i proposar les accions a emprendre.

Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús normal, que pugui variar el seu
funcionament habitual es realitzarà previ estudi i sota la direcció d'un tècnic competent. Es considera que
varien les condicions d'ús en el següent cas:

- Modificació o ampliació parcial de la instal·lació. No es podrà modificar la instal·lació sense intervenció
d'instal·lador autoritzat o tècnic competent segons correspongui.

Quan les modificacions a introduir pugin la càrrega total de l'edifici a 100 kW se sol·licitarà prèviament
l'aprovació del projecte per la delegació provincial corresponent del Ministeri d'Indústria.
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Identificació: Nova identificació

Baixa tensió\ Subministrament xarxa
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació elèctrica   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

Enllumenat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació enllumenat
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la normativa de
referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Sobre la forma de realitzar les operacions de manteniment de la instal·lació en general, l'empresa
adjudicatària observarà les següents instruccions:

- La manipulació d'elements sota tensió s'haurà de fer sempre amb les garanties adequades de
seguretat, que bàsicament són les que fan referència a la seguretat de les persones (calçat i roba
adients, eines amb mànec aïllat, il·luminació suficient dels llocs on es treballa, elements a manipular
degudament connectats i suportats...) i a la seguretat de les coses i dels propis edificis (evitar manipular i
emmagatzemar productes combustibles o inflamables a prop de llocs on es pugui produir una guspira,
garantir prou ventilació i l'eliminació de la calor dels quadres, dels motors i dels altres elements
similars...).

- Quan s'hagi d'intervenir directament sobre la part elèctrica d'un element determinat, aquest haurà
d'estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre elèctric corresponent, i
en aquest hi haurà un rètol que avisi d'aquesta incidència per evitar que una altra persona pugui
connectar-la de forma accidental mentre s'està manipulant l’element.

L'empresa adjudicatària haurà de dur a terme les operacions de manteniment que segueixen:

Identificació: Nova identificació

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Comptador elèctric * 1 any Contractat       
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 - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta estigui
normalitzat i que hi hagi una senyalització correcta.
 - Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja
 - Comprovar que la lectura es pugui fer correctament
 - Verificar els precintes dels comptadors
 - Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona
correctament
En cas que es detectin deficiències es prendran les mesures provisionals de
protecció i es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.
Comptador elèctric
Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels terminals.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Quadre de comandament i distribució
Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics,
especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb
rectificadors, SAI, etc.
L'operació es farà un cop l'any durant una setmana seguida.
1U = mesura en 1 conductor actiu

* 1 any Contractat       

Quadre de comandament i distribució
Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació
de l'estat dels elements que el componen.
1U= 1 kW elèctric instal·lat al quadre.

* 1 any Contractat       

Quadre de comandament i distribució
Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de
l'aïllament elèctric.
1U = 1 quadre.

* 1 any Contractat       

Quadre de comandament i distribució
 - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra
dels interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i
verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal fer una prova dels fusibles.
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.   
 - inspecció de l'estat del cablatge interior
1U = 1 kW elèctric instal·lat al quadre

* 1 any Contractat X    

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Secundaris
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Quadre secundari
Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en
especial el neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics,
especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb
rectificadors, SAI, etc.
L'operació es farà un cop l'any durant una setmana seguida.
1U = mesura en 1 conductor actiu

* 1 any Contractat       

Quadre secundari
Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació
de l'estat dels elements que el componen.
1U= 1 kW elèctric instal·lat al quadre.

* 1 any Contractat       

Quadre secundari
Verificació de l'estat dels fusibles i dels pilots de senyalització i d'alarma, verificació i
reajustament de les connexions elèctriques a les regletes dels contactors i inspecció
del cablatge interior.
1U = 1 kW elèctric instal·lat al quadre.

* 1 any Contractat       

Quadre secundari
Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de
l'aïllament elèctric.
1U = 1 quadre.

* 1 any Contractat       

Quadre secundari
Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i
verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal provar els fusibles.
1U = 1 kW elèctric instal·lat al quadre.

* 1 any Contractat X    

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C
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Derivació vist
Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell,
observar l'estat dels conductors i dels tubs de canalització, que no han de presentar
ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Derivació vist
Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció.
Revisió de les connexions terminals de la derivació.
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat.
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Derivació vist
Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres.
També cal verificar el funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització
correcta dels colors.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Línia repartidora vist
Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia
repartidora.

* 1 any Contractat       

Línia repartidora vist
Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar l'estat dels
conductors i dels tubs de canalització que no han de presentar ruptures ni
ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. També cal verificar l'estat
dels precintes i l'accessibilitat dels registres.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Línia repartidora vist
Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització
correcta dels colors.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Caixa general de protecció   
Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i
d'intensitat.
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions.
1U= 1 kW elèctric instal·lat.

* 1 any Contractat       

Caixa general de protecció   
Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta.

1U= 1 CGP

* 1 any Contractat       

Connexió a terra   
Inspecció de la connexió a terra realitzant:   
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els
circuits
 - mesura de la resistència a terra
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen   

Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat X    

Connexió a terra   
Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els
elèctrodes per a una revisió ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la
seva bona conservació.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 5 anys Contractat X    

Connexió a terra   
Verificació de l'estat de conservació dels pericons.
1U = 1 pericó de connexió

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Endoll   
Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el
funcionament correcte dels endolls. També cal netejar-los.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C
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Interruptor   
Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el
funcionament correcte dels interruptors. També cal netejar-los.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions
i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA,
facilitant en tot moment el seu treball.

Identificació: Nova identificació

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Xarxa elèctrica públic indistinta
Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents;
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis;
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció
contra curtcircuits, contactes directes i indirectes, així com les seves intensitats
nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen;
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i
el terra i entre cada dos conductors no serà inferior a 250.000 ohms;
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en
aquests poguessin provocar el tall de conductors, es comprovarà la continuïtat de les
connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el
conductor de protecció;
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius
de protecció contra curtcircuits, així com les seves intensitats nominals en relació
amb la secció dels conductors que protegeixen;
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la
resistència de la terra i es comprovarà que no sobrepassi el valor prefixat. Així
mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de
posta a terra amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix;
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar
visualment, l'estat de corrosió de totes les connexions, així com la continuïtat de les
línies.
Unitat d'amidament = 1 edifici o connexió de servei general
A realitzar per una OCA. L'empresa adjudicatària haurà d'estar present.
Preu vàlid per a edificis amb potència màxima admissible d'entre 20 i 50 kW. Si són
menors de 20, el preu és de 170,88 €.

* 5 anys OCA X X
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Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

L'usuari realitzarà operacions de conducció de la instal·lació en general, posant en marxa i aturant
l'enllumenat i aquells elements que estiguin accionats elèctricament. També tindrà cura del bon estat de
conservació de la instal·lació i dels seus elements, avisant l'empresa adjudicatària del manteniment quan
es produeixin incidències durant la conducció diària i quan hagin elements que necessitin una reparació i
aquesta no estigui programada, a causa d'una avaria de qualsevol tipus.

Consells de manipulació de la instal·lació
-. Els elements d'enllumenat es manipularan sempre amb el PIA corresponent desconnectat.
-. Quan es prevegin absències llargues, es desconnectarà l'interruptor diferencial.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PELEU003C)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
ENLLUMENAT

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a la instal·lació d'enllumenat interior/exterior a l'edifici..

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Código Técnico de la Edificación.. "DB.HE. Ahorro de energía".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d'ús, funcionament,
manteniment i conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s'haurà de
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús normal que pugui variar el seu
funcionament habitual, es realitzarà previ estudi i sota la direcció d'un tècnic competent.

Es considera que varien les condicions d'ús en el següent cas:

- Modificació o ampliació parcial de la instal·lació. No es podrà modificar la instal·lació sense intervenció
d'un instal·lador autoritzat o d’un tècnic competent segons correspongui.

Quan les modificacions a introduir pugin la càrrega total de l'edifici a 100 kW se sol·licitarà prèviament
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l'aprovació del projecte per part de la delegació provincial corresponent del Ministeri d'Indústria.

Identificació: Nova identificació

Enllumenat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació enllumenat
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la normativa de
referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Sobre la forma de realitzar les operacions de manteniment de la instal·lació en general, l'empresa
adjudicatària observarà les següents instruccions:

-. La manipulació d'elements sota tensió s'haurà de fer sempre amb les garanties adequades de
seguretat, que bàsicament són les que fan referència a la seguretat de les persones (calçat i roba
adients, eines amb mànec aïllat, il·luminació suficient dels llocs on es treballa, elements a manipular
degudament connectats i suportats...) i a la seguretat de les coses i dels propis edificis (evitar manipular i
emmagatzemar productes combustibles o inflamables a prop de llocs on es pugui produir una guspira,
garantir prou ventilació i l'eliminació de calor dels quadres, dels motors i dels altres elements similars...).

-. Quan s'hagi d'intervenir directament sobre la part elèctrica d'un element determinat, aquest haurà
d'estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre elèctric corresponent, i
en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar que una altra persona pugui
connectar-la de forma accidental mentre s'està manipulant l'element.

Identificació: Nova identificació

Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Compacta
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Llumenera de superfície interior fluorescent
Revisió periòdica consistent en:
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport
- Comprovació estat de connexions
- Neteja de làmpada i xassís
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador

* 1 any Contractat X    

Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\ Estàndard
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Llumenera de superfície exterior fluorescent * 1 any Contractat       
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Revisió periòdica consistent en:
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport
- Comprovació estat de connexions
- Neteja de làmpada i xassís
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar les empreses especialistes degudament autoritzades, podran
ésser realitzades per la mateixa empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents.
En aquells casos en els que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la
realització de l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació
corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i entregarà a la propietat de l'immoble tots els
documents originals amb la major brevetat possible.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

L'usuari durà a terme les següents operacions:

- Comprovació del correcte funcionament de tota la instal·lació en general: diàriament.
- Neteja de les llumeneres: mensualment.

La neteja de les llumeneres es farà amb un drap humit amb aigua i sabó. No es faran servir solucions
alcalines per la neteja de llumeneres d'alumini anoditzat.

Durant la fase de la realització del manteniment, tant en la reposició de làmpades com durant la neteja
dels equips, es mantindran desconnectats els interruptors automàtics de seguretat de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PGASU001C)

INSTAL·LACIÓ DE GAS-COMBUSTIBLE
GAS NATURAL

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a la instal·lació de gas natural a un edifici des de l'escomesa de companyia fins als consums.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Modificación del apartado 3.2.1 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC.MIG 5.1 del Reglamento
de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.   
Orden del 09/03/1994
BOE del 21/03/1994

Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC.MIG 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento
de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.   
Orden del 06/07/1984
BOE del 23/07/1984
Se actualizan las normas UNE de obligado cumplimiento.

Aplicació de la normativa vigent en relació a les instal·lacions receptores de gasos combustibles.   
Decret 291/1991 del 11/12/91
DOGC del 24/01/92

Modificación del apartado 5.4 del artículo 27 del Reglamento general del servicio público de gases
combustibles.   
Real decreto 3484/1983 del 14/12/1983
BOE del 20/02/1984
Corrección de errores (B.O.E., 16/03/84).

Actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars de les
instal·lacions de gasos combustibles.   
Ordre del 28/03/96
DOGC del 19/04/96

ITC.MIE.AG. Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos que utilizan Gas
como combustible.   
Orden del 07/06/1988
BOE del 20/06/1988
Contiene las instrucciones técnicas complementarias: ITC.MIE.AG números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14.

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias (ITC) ICG 01 a 011..   
Real decreto 919/2006 del 28/07/2006
BOE del 04/09/2006

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
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relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la
componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Nova identificació

Gas natural
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació gas natural   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat,
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic X    

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

Identificació: Nova identificació

Gas natural
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aparells de mesura gas natural
Comprovar les indicacions dels elements de mesura com ara: manòmetres,
termòmetres, ventòmetres i d'altres que puguin haver-hi.
1U= 1 instal·lació amb 20 derivacions.

* 1 any Contractat       

Vàlvules seguretat gas natural
Comprovació del disparament de les vàlvules de seguretat.
1U = 1 vàlvula.

* 1 mes Contractat       

Regulador de pressió gas natural   
Neteja dels reguladors de pressió i dels filtres.
1U =1 element.

* 1 any Contractat       

Regulador de pressió gas natural   
Reglatge i comprovació del taratge dels grups de regulació, comprovant el
funcionament correcte.
1U = 1 grup de regulació.

* 1 any Contractat       

Xarxa distribució gas natural
Comprovació de l'estanquitat de la xarxa de les canonades de gas, dels elements i

* 100 mesos Contractat X    
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dels accessoris, reparant les fuites que apareguin.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

Xarxa distribució gas natural
Comprovació de l'estat de conservació de les canalitzacions, les aixetes, les vàlvules
i els altres elements de la instal·lació.
També s'ha de fer una comprovació de l'estat de les fixacions i dels suports i el
repintat de les canalitzacions i dels suports, si és necessari.
Unitat d'amidament de metres lineals de xarxa de gas.

* 2 anys Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Nova identificació

Gas natural
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Instal·lació col·lectiva
Revisió periòdica obligatòria a la instal·lació comunitària, comprovant, com a mínim,
els següents aspectes:
 - l'estanquitat de les aixetes de pas, les canalitzacions, el comptador de gas i de
l'aixeta de tancament del pericó de connexió;
 - l'estat i la pintura de les canalitzacions i dels comptadors;
 - les fixacions i les connexions en general;
 - la pressió a la sortida del regulador (si n'hi ha) i la pressió de servei;
 - el funcionament correcte de les aixetes, del regulador de pressió i del comptador.
A realitzar per una empresa autoritzada amb lliurament de certificat. L'empresa
adjudicatària ha d'estar present en la revisió.
1U = Instal·lació comunitària de l'edifici

* 5 anys Especialista X X

Instal·lació privada
Revisió periòdica obligatòria a cada instal·lació privada, comprovant, com a mínim,
els següents aspectes:
 - l'estanquitat de les aixetes de pas, les canalitzacions, el comptador de gas i de
l'aixeta de tancament del pericó de connexió;
 - l'estat i la pintura de les canalitzacions i dels comptadors;
 - les fixacions i les connexions en general.
A realitzar per una empresa autoritzada, amb lliurament de certificat. L'empresa
adjudicatària ha d'estar present en la revisió.
1U = Una instal·lació privada

* 5 anys Especialista X X

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions
i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA,
facilitant en tot moment el seu treball.
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Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
especialista quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol incidència no prevista en el pla
de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PDESU001C)

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
XARXA DE DESGUÀS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació comunitària  de la xarxa de
desguàs des de la connexió de cada zona fins a la connexió amb el clavegueram públic.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Ley de Residuos.   
Ley 10/1998 del 21/04/1998
BOE del 22/04/1998

Decret legislatiu. 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Decret 1/2009 del 21/07/2009
DOGC del 28/07/2009

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.   
Orden del 31/07/1973
BOE del 08/09/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general
d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.

Identificació: Clavegueram

LLIBRE DE L'EDIFICI 
CEIP EL TURÓ
08110 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ Pàgina   209

 

Xarxa de desguàs
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació sanejament   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat,
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Clavegueram

Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Baixant vist
Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament
correcte. També cal comprovar la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels
baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.   

* 5 anys Contractat       

Baixant vist
Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors.

* 10 anys Contractat       

Xarxa de desguàs\ Embornal lineal
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Embornal lineal   
Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la
canal. Es repararan els desperfectes puntuals localitzats.
(amidament de longitud d'embornal)
No s'admet que la canal estigui sense reixa protectora.

* 2 anys Contractat       

Embornal lineal   
Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element
que en pugui impedir el correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició
correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua.
(amidament de longitud d'embornal)

* 6 mesos Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PCALU001C)

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
INSTAL·LACIÓ INDIVIDUAL

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a la instal·lació de calefacció individual per aire calent o per aigua calenta.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto 1027/2007 del 27/11/2009
BOE del 11/12/2009

Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección
y control y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas
en los edificios (RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..   
Orden del 03/05/1999
CEE del 11/05/1999

RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.   
Real decreto 1027/2007 del 20/07/2007
BOE del 29/08/2007

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.   
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988
BOE del 20/05/1988

ITC.MI.IP 3. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento para Instalaciones Petrolíferas
referente a la Instalaciones Petrolíferas para uso propio.   
Real decreto 1427/1997 del 15/09/1997
BOE del 23/10/1997
Corrección de errores (B.O.E., 24/01/98).

Modificación de la ITC.MIE.APQ 1 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos referente
al Almacenamiento de Líquidos inflamables y combustibles.   
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Orden del 26/10/1983
BOE del 07/11/1983

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de
20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de
diciembre.   
Real decreto 1523/1999 del 01/10/1999
BOE del 22/10/1999
Corrección de errores (B.O.E. 03/03/2000).

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a
los equipos de presión.   
Resolución del 23/05/2003
BOE del 12/06/2003

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.   
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004

Disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a
presión transportables.   
Real decreto 222/2001 del 02/03/2001
BOE del 03/03/2001, 16/02/2004

NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.   
Orden del 07/06/1973
BOE del 23/06/1973

NTE-IFC. Instalaciones de Fontanería: Agua Caliente.   
Orden del 26/09/1973
BOE del 06/10/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la
componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar l'estat de la instal·lació i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Instal·lació de calefacció

Instal·lació individual
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació calefacció
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa instal·ladora i de manteniment ha d'estar en possessió del carnet professional legalment
concedit per un òrgan competent. L'empresa portarà a terme un registre de les operacions de
manteniment, al qual s'hi reflecteixin els resultats de les tasques realitzades.

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Instal·lació de calefacció

Instal·lació individual\ Per aigua
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Circuit d'ACS no afectat pel RITE
Comprovació dels nivells d'aigua als circuits.

* 6 mesos Contractat       

Circuit d'ACS no afectat pel RITE
Control de la temperatura en els punts terminals (aixetes-dutxes).
El control s'efectuarà en un número representatiu d'aixetes i dutxes agafant una
mostra rotatòria incloent els més propers i més llunyans dels acumuladors. Tots els
punts terminals s'han d' haver controlat 1 cop a l'any.

* 1 mes Contractat X    

Circuit d'ACS no afectat pel RITE
Determinació de Legionel·la.
S'efectuarà en mostres de punts representatius de la instal·lació.

* 1 any Contractat X    

Circuit d'ACS no afectat pel RITE
Neteja i desinfecció de la totalitat del circuit   
La neteja i desinfecció del circuit, s' haurà de realitzar quan es posi en marxa el

* 1 any Contractat X    
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circuit per primer cop, quan es posi en marxa la instal·lació després d'una reparació,
després d' una parada del servei superior a un mes o després d' una reparació o
modificació estructural.

Instal·lació individual\ Per aigua\ Caldera\ Mixta gas natural
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Caldera mixta de gas natural
Comprovació del funcionament correcte, del consum d'aigua i del rendiment de la
caldera. Mesura de la temperatura de l'aigua a l'entrada i a la sortida de la caldera.

* 1 any Contractat       

Caldera mixta de gas natural
Inspecció de l'estanquitat dels circuits i del funcionament dels elements de mesura i
de control.

* 1 any Contractat       

Caldera mixta de gas natural
Inspecció de l'estat de les fixacions, de l'escura-xemeneies i de la unitat de purga.
Comprovació de l'absència d'incrustacions a les diferents parts de la caldera.

* 1 any Contractat       

Caldera mixta de gas natural
Desmuntatge i neteja de l'injector, fer el reglatge i l'orientació de la flama del pilot,
desmuntar la rampa d'encesa i el cap del pilot i controlar i reglar l'encesa
piezoelèctrica.

* 1 any Contractat       

Caldera mixta de gas natural
Inspecció i neteja de la sortida de fum.

* 1 any Contractat       

Caldera mixta de gas natural
Revisió preceptiva de la caldera individual a gas:
 - prova de rendiment i de les prestacions de la caldera als circuits d'aigua i de fum,
amb comprovació de l'estat de conservació i de l'estanquitat del circuit de fum, així
com de les connexions hidràuliques i elèctriques.
 - desmuntar-la i netejar-la.
A realitzar només si es tracta d'una caldera individual.

* 1 any Contractat X    

Caldera mixta de gas natural
Verificar que la posada en servei inicial i la combustió són correctes.

* 1 mes Contractat       

Caldera mixta de gas natural
Mesura de la temperatura dels gasos de combustió, el contingut de CO en els gasos
de combustió i el tiratge a la caixa de fum de la caldera.

* 1 any Contractat       

Instal·lació individual\ Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Canonades no afectat pel RITE
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.
Unitat d'amidament de superfície construïda.
En cas de detectar-se deficiències, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

* 2 anys Contractat       

Canonades no afectat pel RITE
Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions.
S'observarà també l'estat dels elements dilatadors.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 2 anys Contractat       

Canonades no afectat pel RITE
Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les connexions,
junts i ràcords.
Unitat d'amidament de superfície construïda.
En cas de detectar-se deficiències, especialment fuites, es comunicarà la necessitat
de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 2 anys Contractat       

Instal·lació individual\ Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Termòstat
Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions
elèctriques, la línia d'alimentació i el funcionament correcte.

* 1 any Contractat       

Instal·lació individual\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Fosa
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Radiador
Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament
correcte del radiador i del detentor si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites.

* 6 mesos Contractat       

Radiador
Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo.
1U = 1 radiador.

* 1 any Contractat       
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Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l’operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Instal·lació de calefacció

Instal·lació individual\ Per aigua\ Caldera\ Mixta gas natural
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Caldera mixta de gas natural
Inspecció periòdica eficiència energètica
A realitzar si es tracta de calderes mixtes de potència tèrmica nominal P >20 kW.

* 5 anys Especialista X    

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions
i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA,
facilitant en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PVENU001C)

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ   
VENTILACIÓ NATURAL

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a la instal·lació de ventilació natural.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-ISV. Instalaciones de Salubridad: Ventilación.   
Orden del 02/07/1975
BOE del 05/07/1975, 12/07/1975

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la
componen.

En cas que es detectin anomalies a la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Nova identificació

Natural
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació ventilació
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament, i determinant les correccions i/o les variacions que s'han de fer per

* 5 anys Tècnic       
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millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Natural\ Shunt
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Shunt   
Comprovar que el shunt funciona correctament i l'absència d'obstruccions.
1U= 1 shunt

* 2 anys Contractat       

Natural\ Obertures
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Obertura de ventilació públic
Comprovació de l'absència d'obstruccions, de l'estat geomètric i de les fixacions al
suport.
1U= 1 obertura de ventilació

* 2 anys Contractat       

Obertura de ventilació públic
Neteja de la brutícia de l'obertura.

* 1 any Contractat       

Sistema natural\ Aparcament-garatge\ Conducte\ Ocult\ Obra
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conducte ventilació aparcament no aïllat
Comprovació de l'estanquitat  aparent del conducte.
Unitat d'amidament de longitud del conducte.

* 5 anys Contractat X    

Conducte ventilació aparcament no aïllat
Neteja de la brutícia de l'interior del conducte a través dels registres existents.
Unitat d'amidament de longitud del conducte.

* 1 any Contractat X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PVENU002C)

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
VENTILACIÓ FORÇADA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a la instal·lació de ventilació forçada, tant per impulsió com per extracció d'aire.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección
y control y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas
en los edificios (RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..   
Orden del 03/05/1999
CEE del 11/05/1999

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.
Revisión del anejo I y de sus apéndices.   
Orden del 16/04/1998
BOE del 28/04/1998

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-ISV. Instalaciones de Salubridad: Ventilación.   
Orden del 02/07/1975
BOE del 05/07/1975, 12/07/1975

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la
componen.

En cas que es detectin anomalies a la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Nova identificació

Forçada
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació ventilació
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament, i determinant les correccions i/o les variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Forçada\ Extracció\ Conductes\ Vistos\ Planxa d'acer
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conducte d'aire no afectat pel RITE
Revisió de conductes observant els següents aspectes:
- Estat general de conservació
- Estanquitat dels conductes i dels junts amb aparells i accessoris   
- Correcta fixació dels suports
- Absència de sorolls estranys i vibracions
- Neteja interior del conducte i desinfecció en cas necessari
En cas d'existir aïllament tèrmic, s'observarà l'estat correcte de conservació
En cas de detectar-se defectes, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista
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Les operacions que tinguin que realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ésser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en el que d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització
de l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació
corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i facilitarà a la propietat de l'immoble tots els
documents originals amb la major brevetat possible

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions
i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA,
facilitant en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFOCU001C)

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
INSTAL·LACIÓ DE PREVENCIÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de prevenció d'incendis
instal·lats a l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

RIPCI. Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.   
Real decreto 1942/1993 del 05/11/1993
BOE del 14/12/1993
Corrección de errores (B.O.E., 07/05/94).

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.   
Real decreto 2267/2004 del 03/12/2004
BOE del 17/12/2004

NTE-IPP. Instalaciones de Protección: Pararrayos.   
Orden del 01/03/1973
BOE del 10/03/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general
d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, i dels elements bàsics que la componen.

Identificació: Nova identificació

Inst. de prevenció
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació prevenció incendis
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Inst. de prevenció\ Parallamps
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Parallamps
Comprovació de l'estat general de conservació, de l'aïllament i de la continuïtat de
les connexions i repàs de la fixació dels ancoratges.

* 1 any Contractat       

Parallamps
Inspecció de la connexió a terra al pou de terres del parallamps.

* 1 any Contractat       

Parallamps
Neteja del cap de l'element de captació, si n'hi ha.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions
i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA,
facilitant en tot moment el seu treball.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PFOCU002C)

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ/DETECCIÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació als elements que integren la instal·lació de protecció i de detecció d'incendis que hi ha a
l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis..   
Llei 3/2010 del 18/02/2010
DOGC del 10/03/2010

RIPCI. Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.   
Real decreto 1942/1993 del 05/11/1993
BOE del 14/12/1993
Corrección de errores (B.O.E., 07/05/94).

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.
Revisión del anejo I y de sus apéndices.   
Orden del 16/04/1998
BOE del 28/04/1998

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.   
Real decreto 865/2003 del 04/07/2003
BOE del 18/07/2003

Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi..   
Decret 352/2004 del 27/07/2004
DOGC del 29/07/2004

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:
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Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.   
Real decreto 2267/2004 del 03/12/2004
BOE del 17/12/2004

NTE-IPF. Instalaciones de Protección: Contra el Fuego.   
Orden del 26/02/1974
BOE del 02/03/1974, 09/03/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general
d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors manuals\ General
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Polsador manual general
Verificació del funcionament i de l'estat de les connexions, absència de trencaments i
neteja, així com la correcta visualització de la inscripció.
1U = 1 polsador.

* 3 mesos Contractat X    

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Sirena acústica
Verificació del funcionament  de l'estat de la sirena  i de les seves connexions i
ancoratges.
1U = 1 sirena

* 3 mesos Contractat X    

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de control
Descripció V Periodicitat Responsable O C
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(Categoria)
Central control  d'incendis
Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., de l'estat de la centraleta, de
les connexions elèctriques i del funcionament correcte.

1U = 1 centraleta amb un màxim de 50 senyals entrada-sortida.

* 3 mesos Contractat X    

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor electromagnètic\ Porta emergència
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Retenidor electromagnètic porta d'emergència
Verificació del funcionament i de l'estat de les connexions.
1U = 1 porta

* 3 mesos Contractat X    

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ésser
realitzades per la mateixa empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En els
casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de laq documentació
corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remitirà a la propietat de l'immoble tots els
documents originals amb la major brevetat possible.

Identificació: Nova identificació

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de control
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Central control  d'incendis
Comprovació integral verificant els components del sistema, en especial, els
dispositius de posada en marxa automàtica i els d'actuació sobre els ventiladors, les
comportes tallafoc, etc. A més s'ha de fer la neteja i el reglatge dels relés. També
s'ha de fer una regulació de les tensions i de les intensitats, verificar els equips de
transmissió i d'alarma i fer una prova amb cada font de subministrament elèctric.
1U = 1 centraleta amb un màxim de 50 senyals entrada-sortida
A realitzar per una empresa mantenidora autoritzada o per l'empresa adjudicatària si
disposa de carnet.

* 1 any Especialista X    

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions
i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA,
facilitant en tot moment el seu treball.

   

LLIBRE DE L'EDIFICI 
CEIP EL TURÓ
08110 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ Pàgina   226



 

Plec de condicions tècniques de manteniment (PFOCU003C)

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
INSTAL·LACIÓ D'EXTINCIÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de protecció contra incendis,
pel que fa als elements d'extinció instal·lats a l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis..   
Llei 3/2010 del 18/02/2010
DOGC del 10/03/2010

RIPCI. Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.   
Real decreto 1942/1993 del 05/11/1993
BOE del 14/12/1993
Corrección de errores (B.O.E., 07/05/94).

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.
Revisión del anejo I y de sus apéndices.   
Orden del 16/04/1998
BOE del 28/04/1998

Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002
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Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección
y control y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas
en los edificios (RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..   
Orden del 03/05/1999
CEE del 11/05/1999

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.   
Real decreto 2267/2004 del 03/12/2004
BOE del 17/12/2004

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.   
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004

NTE-IPF. Instalaciones de Protección: Contra el Fuego.   
Orden del 26/02/1974
BOE del 02/03/1974, 09/03/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general
d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, i dels elements bàsics que la componen.

Identificació: Nova identificació

Inst. d'extinció
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació extinció incendis
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid carbònic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Extintor manual  d'anhídrid carbònic
Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat
de càrrega (pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques.

* 3 mesos Contractat X    

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Extracció de fums\ Ventiladors\ Motor elèctric
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Línia elèctrica de protecció incendis
Comprovar que no hi ha elements aliens connectats a la línia de detecció de CO,
observar l'estat dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni
ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i l'aïllament.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Motor elèctric
Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja.

* 1 any Contractat       

Motor elèctric
Revisió de funcionament consistent en:
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys;
- comprovar i ajustar el relé tèrmic;
- verificar el nombre de rpm;
- comprovar el consum per fase.

* 3 mesos Contractat       

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Extracció de fums\ Conductes\ De xapa
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conducte d'aire no afectat pel RITE
Revisió de conductes observant els següents aspectes:
- Estat general de conservació
- Estanquitat dels conductes i dels junts amb aparells i accessoris   
- Correcta fixació dels suports
- Absència de sorolls estranys i vibracions
- Neteja interior del conducte i desinfecció en cas necessari
En cas d'existir aïllament tèrmic, s'observarà l'estat correcte de conservació
En cas de detectar-se defectes, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat       

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Extracció de fums\ Obertures
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Obertura d'extracció de fum
Comprovació de l'absència d'obstruccions.

* 2 anys Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista
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Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Nova identificació

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid carbònic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Extintor manual  d'anhídrid carbònic
Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa.
A realitzar per una empresa especialista acreditada oficialment. Cada extintor es pot
retimbrar fins a un màxim de tres cops. Després cal substituir-lo.

* 5 anys Especialista X    

Extintor manual  d'anhídrid carbònic
Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i
recarregar-lo, si cal.
A realitzar per una empresa acreditada a través d'un contracte de manteniment.

* 1 any Especialista X    

Extintor manual  d'anhídrid carbònic
Inspecció periòdica de nivell C, segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que
consistirà, com a mínim, en una inspecció de nivell B a més d'una prova de pressió
hidrostàtica, en les condicions i pressions iguals a les de la primera prova, o la
indicada en l'etiquetat de l'apartat 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o
qualsevol prova especial substitutiva d'aquesta que hagi estat expressament
indicada pel fabricant en les seves instruccions o prèviament autoritzada per l'òrgan
competent de la comunitat autònoma corresponent a l'emplaçament de l'equip o
instal·lació.
Aquesta inspecció es farà exclusivament en els equips de categoria III ó IV que
contenen fluids del grup 2, segons la classificació establerta en el Real Decreto
769/1999, de 7 de mayo.

* 5 anys Especialista X X

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions
i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA,
facilitant en tot moment el seu treball.
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Plec de condicions tècniques de manteniment ()

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ FOTOLUMINISCENT

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació correspòn a la totalitat dels elements que integren la senyalització luminiscent
d'evacuació de l'edifici que bàsicament es realitza amb senyals i balisaments. Els balisaments poden
estar ubicats en els següents elements: Parets, terres, escales, rampes, obstàcles, portes, equips i
ascensors.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Seguridad contra incendios . Señalización fotoluminiscente. Parte 3: Señalizaciones y balizamientos
luminiscentes.   
Sin rango normativo UNE 23035-3 del 19/02/2010
BOE del 11/03/2010

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis..   
Llei 3/2010 del 18/02/2010
DOGC del 10/03/2010

RIPCI. Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.   
Real decreto 1942/1993 del 05/11/1993
BOE del 14/12/1993
Corrección de errores (B.O.E., 07/05/94).

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.
Revisión del anejo I y de sus apéndices.   
Orden del 16/04/1998
BOE del 28/04/1998

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-IPF. Instalaciones de Protección: Contra el Fuego.   
Orden del 26/02/1974
BOE del 02/03/1974, 09/03/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.
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OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Nova identificació

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\ Senyal
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Senyal fotoluminiscent
Es revisarà el senyal comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i
subjecció i la integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra
representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat i es mesuraran els
paràmetres cuantificables segons normes UNE 23035-1 i UNE 23035-2.
El titular de l'activitat ha de conservar sota la seva responsabilitat les mostres
representatives del producte utilitzat, segons condicions del fabricant, per poder
realitzar comparacions en les revisions de manteniment.

* 5 anys Especialista X    

Senyal fotoluminiscent
Es revisarà el senyal comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i
subjecció i la integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra
representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat.
El titular de l'activitat ha de conservar sota la seva responsabilitat les mostres
representatives del producte utilitzat, segons condicions del fabricant, per poder
realitzar comparacions en les revisions de manteniment.

* 1 any Especialista X    

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\ Balisament\ Paret
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Balisament fotoluminiscent paret
Es revisarà el balisament comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i
subjecció i la integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra
representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat i es mesuraran els
paràmetres cuantificables segons normes UNE 23035-1 i UNE 23035-2.
El titular de l'activitat ha de conservar sota la seva responsabilitat les mostres
representatives del producte utilitzat, segons condicions del fabricant, per poder
realitzar comparacions en les revisions de manteniment.

* 5 anys Especialista X    

Balisament fotoluminiscent paret * 1 any Especialista X    
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Es revisarà el balisament comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i
subjecció i la integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra
representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat.
El titular de l'activitat ha de conservar sota la seva responsabilitat les mostres
representatives del producte utilitzat, segons les condicions del fabricant, per poder
realitzar comparacions en les revisions de manteniment.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PSEGU001C)

INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT
CONTROL D'ACCESSOS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a la instal·lació de control d'accessos a un edifici o algunes parts concretes del mateix.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de Seguridad Privada.   
Real decreto 2364/1994 del 09/12/1994
BOE del 10/01/1995

Ley de Seguridad Privada.   
Ley 23/1992 del 30/07/1992
BOE del 04/08/1992

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la
componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Nova identificació
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Control d'accessos
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació control accessos   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Control d'accessos
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Centraleta
Comprovació de l'estat de conservació i del funcionament correcte de la centraleta.
Verificar l'estat, les fixacions, les connexions elèctriques i la tensió d'alimentació.
Neteja

* 6 mesos Contractat       

Contacte obertura-tancament   
Comprovar que la tensió d'alimentació és adient i que el mecanisme funciona
correctament.

* 6 mesos Contractat       

Elements complementaris d'actuació
Comprovar que les fixacions, les connexions, la tensió i l'estat són correctes.

* 6 mesos Contractat       

Lector de targes
Comprovació de l'estat i del funcionament correcte.   
Verificar que les connexions i les fixacions siguin correctes.
Neteja.

* 6 mesos Contractat       

Línia elèctrica control d'accessos
Comprovar que no hi ha elements aliens connectats a la línia, observar l'estat dels
conductors i el seu aïllament.
Unitat d'amidament de superfície protegida.

* 1 any Contractat       

Pestell elèctric
Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de
conservació i verificar que les connexions i les fixacions són adients.

* 2 anys Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.
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Identificació: Nova identificació

Control d'accessos
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Instal·lació control d'accessos
Revisió de l'estat dels elements de la instal·lació, del seu funcionament correcte,
com també dels diferents senyals i actuacions.
Només quan la instal·lació sigui obligada o estigui connectada a una central
d'alarmes.

* 3 mesos Especialista X    

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PAUDU001C)

INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS
MEGAFONIA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren les instal·lacions de sistemes de megafonia i
de sonorització d'ús general, amb equips amplificadors centralitzats i distribució en alta impedància.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-IAM. Instalaciones Audiovisuales: Megafonía.   
Orden del 28/06/1977
BOE del 13/08/1977, 20/08/1977

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la
componen.

Si es detecten anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Comunicació\ Megafonia
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Altaveu   
Comprovar que l'altaveu funciona perfectament, i que les connexions elèctriques i les
fixacions són en bon estat.

* 1 any Contractat       

Caixa de distribució
Inspecció de les connexions elèctriques i de l'estat de les fixacions.

* 1 any Contractat       

Equip amplificador central   
Comprovar que funcionen correctament l'amplificador, els equips auxiliars i el
micròfon. També cal verificar que les connexions siguin correctes.
Comprovar que el local on és l'equip amplificador està correctament ventilat, exempt
d'humitat, amb temperatures d'entre 5° i 35°C i que és de fàcil accés.

* 1 any Contractat       

Interruptor de nivell sonor   
Comprovar el funcionament correcte i les connexions.

* 1 any Contractat       

Selector de programes
Comprovar el funcionament correcte i les connexions.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà la companyia
quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en el pla de
manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment ()

INSTAL.LACIÓ D'AUDIOVISUALS
PORTER ELECTRÒNIC

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a la instal.lació de porter electrònic per accedir a un edifici, tant si el sistema és exclusivament
d'audio com si és de video.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable.   
Decreto 1306/1974 del 02/05/1974
BOE del 15/05/1974

Condiciones y normas relativas a la instalación y explotación de sistemas para la distribución de señal de
televisión por circuito cerrado.   
Orden del 13/03/1970
BOE del 08/04/1970

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-IAV. Instalaciones Audiovisuales: Vídeo.   
Orden del 28/07/1977
BOE del 03/09/1977, 10/09/1977

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
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un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la
componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Nova identificació

Comunicació\ Porter electrònic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació porter electrònic   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal.lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execucuó dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment, es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Botonera general àudio
Comprovar que el timbre, l'altaveu i el micròfon funcionen correctament.

* 2 anys Contractat       

Terminal d'usuari àudio
Comprovar que cada timbre funciona correctament, i també l'altaveu, el micròfon, el
pilot de cada timbre.

* 2 anys Contractat       

Pestell elèctric
Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de
conservació i verificar que les connexions i les fixacions són adients.

* 2 anys Contractat       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal.lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o de qualsevol altra incidència no prevista
al pla de manteniment de la instal.lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PAUDU002C)

INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS
TELEFONIA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren les instal·lacions de la canalització per a la
xarxa telefònica des de l'escomesa de la Companyia fins a cada presa.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Norma tècnica de les infrastructures comunes de les telecomunicacions als edificis per a la captació,
adaptació i distribució de senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents
d'emissions terrestres i de satèl·lit.   
Decret 117/2000 del 20/03/2000
DOGC del 20/01/2001
Correcció d'errades (D.O.G.C., 23/05/2000).

Norma tècnica de les infrastructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de
telecomunicacions per cable.   
Decret 116/2000 del 20/03/2000
DOGC del 27/03/2000
Correcció d'errades (D.O.G.C., 19/04/2000 i 23/05/2000).

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones.   
Orden CTE/1296/2003 del 14/05/2003
BOE del 27/05/2003

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones.   
Real decreto 401/2003 del 04/04/2003
BOE del 14/05/2003

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.   
Real decreto ley 1/1998 del 27/02/1998
BOE del 28/02/1998

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:
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Orden por la que se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de
televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de los edificios.   
Orden ITC/1077/2006 del 06/04/2006
BOE del 13/04/2006

NTE-IAT. Instalaciones Audiovisuales: Telefonía.   
Orden del 23/02/1977
BOE del 03/03/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la
componen.

Si es detecten anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions coresponents. En aquells
casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Nova identificació

Telefonia\ Línia telefònica
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Descripció V Periodicitat Responsable
(Categoria)

O C

Instal·lació telefonia   
Es revisaran els següents elements i s'efectuaran les operacions indicades:
 - armari d'enllaç/de base/de registre/centraleta
     - cal comprovar les fixacions, les corrosions i l'absència d'humitat
     - cal comprovar l'estat de les connexions i dels automatismes i el funcionament
correcte
 - canalització d'enllaç/distribució
     - comprovació les fixacions
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a les caixes
 - línia
     - verificació de l'estat dels conductors
     - inspecció de l'estat de l'aïllament dels conductors
 - caixa
     - comprovació de les fixacions
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a la caixa
 - aparell de telèfon
     - verificació de les connexions
     - comprovació del funcionament correcte.

* 2 anys Especialista       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà la companyia
quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en el pla de
manteniment de la instal·lació.

   

LLIBRE DE L'EDIFICI 
CEIP EL TURÓ
08110 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ Pàgina   244



 

Plec de condicions tècniques de manteniment (PAUDU003C)

INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS
ANTENES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació dels sistemes col·lectius de
captació, distribució i presa de senyals de TV i ràdio en freqüència modulada.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Normes d'instal·lació d'antenes col·lectives de televisió.   
Decret 366/1983 del 30/08/83
DOGC del 09/09/83

Normas para la instalación de antenas colectivas.   
Orden del 23/01/1967
BOE del 02/03/1967

Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de
la instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto
244/2010, de 5 de marzo.   
Orden ITC/1142 del 29/04/2010
BOE del 05/05/2010

Norma tècnica de les infrastructures comunes de les telecomunicacions als edificis per a la captació,
adaptació i distribució de senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents
d'emissions terrestres i de satèl·lit.   
Decret 117/2000 del 20/03/2000
DOGC del 20/01/2001
Correcció d'errades (D.O.G.C., 23/05/2000).

Norma tècnica de les infrastructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de
telecomunicacions per cable.   
Decret 116/2000 del 20/03/2000
DOGC del 27/03/2000
Correcció d'errades (D.O.G.C., 19/04/2000 i 23/05/2000).

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones.   
Orden CTE/1296/2003 del 14/05/2003
BOE del 27/05/2003

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones.   
Real decreto 401/2003 del 04/04/2003
BOE del 14/05/2003

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.   
Real decreto ley 1/1998 del 27/02/1998
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BOE del 28/02/1998

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Orden de modificación de la orden de 23 de enero de 1967, sobre normas para la utilización de antenas
colectivas de radiodifusión en frecuencia modulada y televisión.   
Orden del 31/03/1982
BOE del 10/04/1982, 11/02/2004, 11/02/2004, 11/02/2004

Orden por la que se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de
televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de los edificios.   
Orden ITC/1077/2006 del 06/04/2006
BOE del 13/04/2006

NTE-IAA. Instalaciones Audiovisuales: Antenas.   
Orden del 20/09/1973
BOE del 29/09/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la
componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Nova identificació

Televisió\ Sistema receptor
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conjunt instal·lació antena   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per

* 5 anys Tècnic       
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millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Caixa de connexió TV
Comprovar que el senyal que arriba és correcte. Comprovació de l'estat de
connexions i fixacions.

* 1 any Contractat       

Caixa de derivació TV
Comprovació de l'estat de les connexions i de les fixacions.

* 1 any Contractat       

Cablejat de distribució TV
Comprovació de l'estat del tub protector i dels ancoratges.

* 1 any Contractat       

Equip d'amplificació i distribució TV
Comprovació del guany en senyal de l'amplificador, mesurant el senyal a l'entrada i a
la sortida del mateix.
Verificar les connexions, fixacions i el llum interior de l'armari si n'hi ha.

* 1 any Contractat       

Equip d'amplificació i distribució TV
Verificar que el llum de l'interior de l'armari de protecció funciona, i que les
connexions i les fixacions de l'equip són correctes.

* 1 any Contractat       

Equip de captació TV
Verificació de l'estat de l'ancoratge, de la verticalitat, de l'estat del màstil
(especialment la corrosió), del cablatge i de les connexions.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària  si disposa  de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l' operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació
corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els
documents originals amb la major brevetat possible.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà la companyia
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quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en el pla de
manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment ()

EQUIPAMENTS
MOBILIARI INTERIOR

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són d'aplicació
als elements de mobiliari interior.

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTJ 14M. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme
Mateniment i conservació dels espais verds. Manteniment dels elements de mobiliari.   
Sense rang normatiu del 01/12/1997
PUBLIC. del 01/12/1997, 20/06/2003
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de l'estat dels elements
de mobiliari interior.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
manteniment dels elements de mobiliari interior en condicions òptimes d'aspecte i de conservació. En
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i
en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Mobiliari interior\ Taules\ De fusta envernissada
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Descripció V Periodicitat Responsable
(Categoria)

O C

Taula de fusta envernissada, per a interior
Neteja de la taula, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.
Amidament Ut. de taula

* 8 setmanes Contractat       

Taula de fusta envernissada, per a interior
Repintat de la taula amb una capa de vernís sintètic.
Amidament Ut. de taula

* 5 anys Contractat       

Taula de fusta envernissada, per a interior
Revisió de la taula verificant l'estat general, aspecte, solidesa i estabilitat.
Repàs dels elements metàl·lics i estat de corrosió general.
Repàs de les parts de fusta, estat, clavament entre fustes i repàs dels cargols.
Amidament Ut. de taula

* 1 any Contractat       

Mobiliari interior\ Armaris\ De fusta pintada
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Armari de fusta pintada, per a interior
Neteja de l'armari, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.
Amidament Ut. d'armari.

* 8 setmanes Contractat       

Armari de fusta pintada, per a interior
Repintat de l'armari amb dues mans d'esmalt sintètic, prèvia reparació de les parts
malmeses.
Amidament m3 d'armari.

* 5 anys Contractat       

Armari de fusta pintada, per a interior
Revisió de l'estat general de l'armari verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat
del conjunt. Es comprovarà la correcta obertura i tancament de portes i el
funcionament de manetes, panys i pestells, inclòs el greixatge dels mateixos.
Amidament Ut. d'armari.

* 1 any Contractat       

Mobiliari interior\ Farmaciola\ Mural\ De plàstic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Farmaciola de plàstic
Neteja de la farmaciola, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

* 8 setmanes Contractat       

Farmaciola de plàstic
Revisió de l'estat general de la farmaciola verificant el seu aspecte i solidesa. Es
comprovarà que la porta obre i tanca correctament i el funcionament de manetes,
panys i pestells, inclòs greixatge si cal.
Es comprovarà el contingut de la farmaciola retirant i reposant els productes
caducats o fets servir.

* 1 any Contractat       

Mobiliari interior\ Armari claus\ Plàstic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Armari claus de plàstic
Neteja de l'armari, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

* 8 setmanes Contractat       

Armari claus de plàstic
Revisió de l'estat general de l'armari verificant el seu aspecte i solidesa. Es
comprovarà que la porta obre i tanca correctament, i el funcionament de manetes,
panys i pestells, inclòs el greixatge dels mateixos.

* 1 any Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment ()

EQUIPAMENTS
SENYALITZACIÓ INTERIOR

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són d'aplicació
als cartells d'orientació viària vertical general.

NORMATIVA

No hi ha normativa associada.En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses
adjudicatàries compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les
diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec
General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció dels cartells d'orientació,
per tal de verificar la seva funcionalitat i ubicació.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d’alguna part de la via pública, ho comunicarà a
la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins
que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal de verificar la
funcionalitat dels cartells d'orientació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Si en les visites d'inspecció s'observen lesions o defectes que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna
part de la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals
oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no
informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà
en coneixement de la propietat.
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Identificació: Nova identificació

Senyalització\ Senyalització interior\ Vertical
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Placa informativa
Revisió de l'estat general de la placa verificant l'estabilitat i subjeccions.
Revisió de l'element de suport, comprobant les fixacions, verticalitat i rigidesa.
Comprovació de la visibilitat i bona lectura de la informació. Si la placa es
d'orientació, es comprovarà que indica la direcció correcta.

* 1 any Contractat       

Placa informativa
Neteja del cartell publicitari, amb mitjans mecànics i productes de neteja en el seu
cas, eliminant pintades i grafitis i retirant els papers enganxats.
Inclou la neteja i/o eliminació d'elements no desitjats que incideixin en la línia visual
de l'element.

* 8 setmanes Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment (equipamwent)

EQUIPAMENTS
APARELLS ELECTRODOMÈSTICS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació als aparells electrodomèstics següents:
- Assecamans
- Assecador cabell
- Cafetera bar
- Campana extractora
- Forn microones
- Rentavaixelles

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació de l'aparell electrodomèstic.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa instal·ladora i de manteniment ha d'estar en possessió del carnet professional legalment
concedit per un òrgan competent. L'empresa portarà a terme un registre de les operacions de
manteniment, al qual s'hi reflecteixin els resultats de les tasques realitzades.
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L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aparell frigorífic nevera
Neteja de les parts exteriors de l'aparell frigorífic, eliminació de pintades, papers
enganxats, taques, etc.
Amidament Ut. d'aparell frigorífic

* 8 setmanes Contractat       

Aparell frigorífic nevera
Revisió periòdica consistent en:
- Revisió de l'estat de conservació general de l'aparell, verificant l'estabilitat i el
correcte funcionament
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i dels comandaments
mecànics i elèctrics
- Comprovació del funcionament de l'enllumenat, si és el cas
- Comprovació de l'estat de corrosió
Amidament Ut. d'aparell frigorífic

* 1 any Contractat       

Electrodomèstics\ Màquines dispensadores automàtiques\ De begudes calentes
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Màquina dispensadora de begudes calentes
Revisió periòdica consistent en:
- Revisió de l'estat de conservació general de l'aparell, verificant l'estabilitat i el
correcte funcionament
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i dels comandaments
mecànics i elèctrics
- Comprovació del funcionament de pantalles indicadores i pilots
- Comprovació del funcionament de l'enllumenat
- Comprovació de l'estat de corrosió

* 1 any Contractat       

Màquina dispensadora de begudes calentes
Neteja de les parts exteriors de la màquina expenedora, eliminació de pintades,
papers enganxats, taques, etc.

* 8 setmanes Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Nova identificació

Electrodomèstics\ Aparells frigorífics\ Nevera
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

LLIBRE DE L'EDIFICI 
CEIP EL TURÓ
08110 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ Pàgina   254



 

Aparell frigorífic nevera
Revisió del circuit frigorífic consistent en:
Compressor:
- Comprovació del consum per fase
- Revisió de les connexions elèctriques i a terra
- Comprovació de l'aïllament elèctric
- Comprovació que no hi hagi sorolls ni escalfaments estranys
- Neteja del motor
Evaporador:
- Comprovar que no hi hagi deterioraments a l'evaporador
- Comprovar la temperatura i que no hi hagi acumulació de gel
- Neteja de l'evaporador i desglaç si s'escau
Condensador:
- Comprovació el gir del ventilador, sorolls, etc.
- Neteja del condensador amb respall
Circuit frigorífic:
- Inspecció estanquitat i nivell de càrrega. Recarregar si cal
- Comprovar les pressions al condensador i l'evaporador
- Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic
Amidament Ut. circuit frigorífic de l'aparell

* 1 any Especialista       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l’empresa adjudicatària, i amb l’antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s’han enumerat anteriorment. Com a resultat d’aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d’aquestes amb indicació del resultat obtingut. L’empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d’aquestes inspeccions
i remetrà a la propietat de l’immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L’empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA,
facilitant en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de ll'aparell l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista al
pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment ()

EQUIPAMENTS
VESTIDORS SERVEIS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són d'aplicació
als equipaments dels vestidors de serveis.

NORMATIVA

No hi ha normativa associada.En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses
adjudicatàries compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les
diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec
General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de l'estat dels
equipaments dels vestidors de serveis.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
manteniment dels equipaments dels vestidors de serveis en condicions òptimes d'aspecte i de
conservació. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de
compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De PVC
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Banc vestidor de PVC
Neteja del banc de vestidor, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.
Amidament Ut. banc

* 4 setmanes Contractat       

Banc vestidor de PVC
Revisió de l'estat general del banc de vestidor verificant el seu aspecte, solidesa i
estabilitat. Si la bancada està formada per llistons, es comprovarà la correcta
subjecció dels mateixos a l'estructura de suport. Si hi ha parts metàl·liques, es

* 9 mesos Contractat       

LLIBRE DE L'EDIFICI 
CEIP EL TURÓ
08110 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

JOSÉ MARÍA DIÉGUEZ PELÁEZ Pàgina   256



 

comprovarà la presència d'oxidacions.
Amidament Ut. banc

Vestidors - serveis\ Complements bany\ Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Dosificador de sabó de superf. mural, de plàstic
Neteja del dosificador, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

* 4 setmanes Contractat       

Dosificador de sabó de superf. mural, de plàstic
Revisió periòdica consistent en:
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant la solidesa, les fixacions al suport i
el correcte funcionament
- Comprovar que el polsador es desplaça lliurement i que retorna a la posició inicial
- Comprovar que no es produeixin fuites de sabó en cap part de l'aparell, tant al
premer el polsador, com quan aquest està en repòs
- Comprovar l'accessibilitat de la tolva del sabó

* 1 any Contractat       
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Manteniment substitutiu
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Fitxes d’operacions substitutives

En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment substitutiu controlat de l’edifici.
Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides
en cada un d’ells.

En el llistat que s’adjunta, per a cada operació es determina:   

el tipus d’operació (T): substitució (S).

el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U),
organisme de control autoritzat - OCA (I).

la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden
definir les subcategories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les
definides dins del responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar
assignades a personal intern o a empreses externes. Les subcategories d’aquest tipus de
responsable són: Brigada (B), Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat entitat (C).

la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”.

l’existència de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”.

la data d’instal·lació.

la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies,
setmanes o mesos.

el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla.

l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA.

la unitat d’amidament (UA).

el preu unitari de la operació (Preu).

el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha
introduït amidament, el cost serà 0.
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Calendari d’actuacions de
manteniment substitutiu

Aquest capítol conté el calendari del manteniment substitutiu previst per a cada any mes a mes, en què
s’ha de realitzar en l’edifici. Les operacions s’agrupen per subsistemes i identificadors.   

Per a cada operació es senyala  el responsable de la seva execució, d’acord amb la següent relació:   

C: Contractat
E: Especialista
T: Tècnic
U: Usuari
I: Organisme de control autoritzat (OCA)

A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat
inferior a un mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes.
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Any 2016

No hi ha operacions planificades per aquest any
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Any 2017

No hi ha operacions planificades per aquest any
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Any 2018

No hi ha operacions planificades per aquest any
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Documentació de l'activitat
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Expedient de l'activitat

Aquest capítol conté la documentació relativa a l’expedient de l’activitat que es desenvolupa a l’edifici
(comunicació, llicències, etc.), així com aquells documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn
l’expedient d’activitat, inclosos els controls realitzats durant la vida útil de l’edifici.   

Obligacions generals de les persones o empreses titulars de les activitats.

Les activitats han de ser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera
que s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que fixa la legislació.

Les activitats i les instal·lacions que estan regulades amb la normativa vigent han de complir amb les
obligacions generals fixades per aquestes si es desenvolupen i s’utilitzen, respectivament, d’acord
amb la finalitat i l’ús que li siguin propis i si compleixen les següents condicions:   

a) Estar projectades, instal·lades, controlades i mantingudes d’acord amb la reglamentació i les
instruccions del departament competent de la Generalitat, i, en defecte de reglamentació o
instruccions específiques, quan s’ajusta a les normes tècniques de reconeixement general.   

b) Complir, si són preceptives, les condicions establertes per la autorització o la llicència, o les
obligacions que deriven del règim de comunicació.

La persona o empresa titulars de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la present llei han
de:

a) Disposar de l’autorització, llicència o comunicació ambientals.

b) Sotmetre l’activitat al control ambiental inicial, quan sigui preceptiu.

c) Sotmetre l’autorització o llicència ambientals a la revisió periòdica establerta.

d) Complir les obligacions de control periòdic i de subministrament d’informació establertes en
l’autorització o la llicència ambientals.

e) Comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència ambientals qualsevol
modificació, substancial o no, que es proposi  portar a terme en l’activitat.

f) Comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o llicència ambientals la transmissió de la
titularitat.

g) Informar immediatament a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o llicència ambientals de
qualsevol incident o accident que pugui afectar al medi ambient o a les persones.

h) Prestar l'assistència i la col·laboració necessàries a les persones que porten a terme les
actuacions de control, vigilància i inspecció.

i) Complir qualsevol altra obligació establertes en la normativa vigent.
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Pla d'autoprotecció / Pla d'emergència

El Pla d’autoprotecció és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un centre,
establiment, espai, instal·lació o dependència, amb objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els bens, i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència, a la zona sota
responsabilitat del titular de l’activitat, garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema públic
de protecció civil. El Pla d’autoprotecció aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i les
mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així com les mesures de protecció i altres
actuacions a adoptar en cas d’emergència.

Obligacions dels titulars de les activitats:
elaborar el Pla d’autoprotecció corresponent a l’activitat.
presentar el Pla d’autoprotecció a l’òrgan de l’Administració Pública competent per a atorgar la
llicència o permís determinant per a l’explotació o inici de l’activitat.
desenvolupar les actuacions per a la implantació i el manteniment de la eficàcia del Pla
d’autoprotecció segons la normativa vigent.
remetre el registre corresponent a les dades previstes dins de la normativa.
informar i formar al personal al seu servei en els continguts del Pla d’autoprotecció.
facilitar la informació necessària per possibilitar, en el seu cas, la integració del Pla d’autoprotecció
en d’altres plans d’autoprotecció d’àmbit superior i en els plans de Protecció Civil.
informar a l’òrgan que atorga la llicència o permís determinants per a la explotació o inici de la
activitat a propòsit de qualsevol modificació o canvi substancial en l’activitat o en les instal·lacions,
en allò que afecti a l’autoprotecció.
col·laborar amb les autoritats competents de les Administracions Públiques, en el marc de les
normes de protecció civil que li siguin d’aplicació.
informar amb l’antelació suficient als òrgans competents en matèria de protecció civil de les
Administracions Públiques de la realització dels simulacres previstos en el Pla d’autoprotecció.
si la normativa així ho indica, el personal al servei de les activitats  tindrà la obligació de participar,
en la mesura de les seves capacitats, en el Pla d’autoprotecció i assumir les funcions que li siguin
assignades de l'esmentat pla.
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Número Data

1 15/06/2016
Descripció

PLA EMERGENCIA (DOCUMENT PAPER)
Fitxer

PLA EMERGÈNCIA.pdf
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ARXIU DE DOCUMENTS (AD)
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L’Arxiu de documents està format per un arxivador de fulls amb la relació de tots documents, obligatoris i
no obligatoris, numerats i ordenats que ha de contenir, seguint l’índex inicial.

INSTRUCCIONS

Els documents seran originals o còpies reconegudes per la persona que té al seu càrrec la custòdia del
Llibre de l’edifici.
En aquest apartat s’ha d’incloure tota la documentació relacionada en el capítol de Dades inicials del
Quadern de registre, i signar la seva inclusió en aquest Arxiu de documents.
Després del lliurament del Llibre de l’edifici, el responsable de mantenir-lo actualitzat, ha d’incorporar la
documentació a mesura que es vagin produint els esdeveniments.
Tota incorporació de documentació a l’Arxiu de documents ha d’estar signada pel Propietari de l’edifici, o
per la persona que aquest delegui. La inclusió de la documentació hauria de fer-se dins el termini d’un
mes després d’haver-la obtingut.

En general, l’arxiu contindrà:
Documents que complementin dades que hagin de figurar en el Quadern de registre i que, per la
seva complexitat, és millor que es detallin independentment: llicències, certificats, escriptures,
documents acreditatius de les garanties atorgades, pòlisses d’assegurances que afectin la globalitat
de l’edifici o les seves parts comunes, etc.
Cèdules de declaració de règims jurídics especials, de protecció o d’altres tipus, si s’escau.
Documents on constin les càrregues reals existents en l’edifici, si s’escau (drets de pas,
mancomunitat de patis, etc).
Documents acreditatius del ajuts i beneficis atorgats a l’edifici.
Documents que justifiquin la realització d’operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de
caràcter obligatori.

Altra documentació que, tot i no essent obligatòria, es consideri que es necessari adjuntar dins del Llibre
de l’edifici.
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Registre de documents

Dins d’aquest apartat s’adjunta un índex amb la relació de documents obligatoris que ha de contenir el
llibre de l’edifici, segons la normativa vigent.
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Número Data

8 16/05/2016
Assumpte

Escriptura de divisió horitzontal
Fitxer

ESCRIPTURA.pdf
Descripció

Escripturació del CEIP EL TURÓ
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Altra documentació

En aquest capítol del pla de manteniment s’adjuntaran tots aquells documents que sense formar-ne part,
el tècnic consideri importants (plànols, fotografies, informació d’anteriors intervencions, etc.) tant en
suport informàtic com sobre paper.
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Número Data Tipus de document

1 10/06/2016 Arxiu físic
Descripció

PLÀNOLS ORIGINALS
Ús

Document gràfic
Observacions

PLÀNOLS ORIGINALS ESCANEJATS

Número Data Tipus de document

2 17/06/2016 Arxiu informàtic
Descripció

CEIP EL TURÓ_ESTAT ACTUAL.dwg
Ús

Document gràfic
Observacions

ESTAT ACTUAL DEL CEIP EL TURÓ

Número Data Tipus de document

Descripció

Ús

Observacions

Número Data Tipus de document

Descripció

Ús

Observacions

Número Data Tipus de document

Descripció

Ús

Observacions
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