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1. CONDICIONS GENERALS 

a. Objecte del Plec 

L’objecte d’aquest plec de condicions tècniques és definir la prestació del servei de 

manteniment preventiu de les instal·lacions de calefacció (biomassa i gas) i  equips solars 

tèrmics de producció d’ ACS en equipaments municipals de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

b. Qualitat dels treballs i termini d’execució 

En cas que el contractista incompleixi el termini o la qualitat dels requisits exigits per 

l’Ajuntament, aquest es reserva el dret d’encarregar els treballs concrets que s’hagin  

incomplert a una tercera persona, sense perjudici d’aplicar les sancions que li correspondrien i, 

fins i tot, si hi ha mala fe o reincidència, es procedirà a la denúncia del contracte. 

c. Modificacions del contracte 

Les circumstàncies previstes que poden donar lloc a una modificació del contracte, posterior a 

la seva signatura, són les que es relacionen a continuació: 

 Que hi hagi altes o baixes d’instal·lacions respecte a l’inventari relacionat a l’annex I. 

 Que s’ incorporin equipaments de nova construcció al plec. 

 Que s’hagin de realitzar actuacions derivades de la incorporació de prescripcions 

reglamentàries aprovades amb posterioritat a la signatura del contracte. 

Aquesta modificació pot representar fins a un 15% de l’ import de la licitació. 

d. Prescripcions reglamentàries 

En les prestacions de manteniment i en la realització d'obres dins l'àmbit del present contracte, 

s'aplicaran com a mínim les reglamentacions del llistat següent, que no té caràcter limitador: 

 

Instal·lacions tèrmiques 

 Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques complementàries 

(ITE). 

 Instrucció 04/2008 SIE que regula els requeriments que han de complir les 

instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

 Instrucció de 6 d’ abril de 20111 de la direcció General d’ Energia, Mines i Seguretat 

Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

  Reial decret 1244/1979, de 4 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’Aparells a 

Pressió. 

 Ordre de 31 de maig de 1985 per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AP12 que complementa el Reial decret 1244/1979, de 4 d’abril. 

 Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

Seguretat per a plantes i Instal·lacions Frigorífiques. 
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 Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Documents Bàsics HS 3: Qualitat de l’aire interior, i HE: Exigències bàsiques d’estalvi 

d’energia. 

 

Instal·lacions de gas: 

 Reial decret 2913/1973, de 26 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 

Servei Públic de Gasos Combustibles. 

 Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 

transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 

d’instal·lacions de gas natural. 

 Ordre de 18 de novembre de 1974, per la qual s’aprova el Reglament de xarxes i 

escomeses de combustibles gasosos. 

 Ordre de 17 de desembre de 1985, per la qual s’aprova la Instrucció sobre 

documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 

combustibles i la Instrucció sobre Instal·ladors Autoritzats de gas i Empreses 

Instal·ladores. 

 Reial decret 1428/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions 

d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 90/396/CEE sobre 

aparells de gas. 

 Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de 

distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 

complementàries ICG 01 a 11. 

 

Laborals, seguretat i salut 

 Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 

 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de la seguretat i salut en el treball 

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball 

 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 

Residus 

 Llei 6/1993 de 15 juliol, reguladora dels residus. 

 Llei 15/2003 de 13 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 
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Generals 

 Condicions imposades pels serveis tècnics municipals, Ordenances Municipals i 

Decrets de la Generalitat de Catalunya. 

 Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

 Normes UNE i EN aplicables. 

 Normes tecnològiques de l’edificació. 

 Qualsevol altra norma o disposició legal aplicable aprovada o que s’aprovi durant la 

vigència del contracte. 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CONTRACTE 

a. Instal·lacions objecte del contracte 

Les instal·lacions objecte del present contracte de manteniment són els que apareixen a la llista 

que es relaciona a l’annex I, i es troben ubicades en equipaments municipals de Sant Celoni i la 

Batllòria. 

b. Instal·lacions actuals 

El contractista ha de mantenir els elements existents originalment sense canviar les 

característiques essencials, tret que prèviament ho sol·liciti, justifiqui la necessitat per escrit a 

l’Ajuntament i se l’autoritzi. Si un equipament o instal·lació no està operatiu durant un temps 

inclòs en el període de vigència del contracte, per disposició administrativa o per necessitats 

pròpies de l’equipament, l’Ajuntament ho comunicarà prèviament al contractista.  

c. Altres instal·lacions 

Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari es farà càrrec d’aquelles instal·lacions que 

l’Ajuntament li adjudiqui provinents de nous edificis assignats al servei. L’import unitari dels 

elements dels  nous equipaments seran aquells determinats el aquest plec, en cas de preus 

unitaris d’elements no inclosos en el plec es presentarà pressupost previ que haurà de ser 

acceptat pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 

No obstant això, el contractista prèviament haurà d’inspeccionar i verificar les noves 

instal·lacions que se li adjudiquin conjuntament amb els serveis tècnics municipals, i aixecar 

acta de les deficiències existents (si s’escau) respecte a la normativa actual, per tal que siguin 

corregides abans que se’n faci responsable. 

3. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 

a. Durada del Contracte 

La durada del contracte és d’ un any. 
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b. Pròrroga i finalització del Contracte 

El contracte es podrà prorrogar de mutu acord, el període de pròrroga del contracte serà d’un 

any i s’haurà de comunicar al contractista amb antelació suficient.  

c. Transició del servei 

El contractista, un mes abans de finalitzar el contracte, facilitarà als serveis tècnics de 

l’Ajuntament tota la informació referent a les instal·lacions que sigui necessària perquè, en el 

cas que es faci l’adjudicació a un contractista diferent, aquest pugui continuar la prestació del 

servei. Un cop finalitzat el contracte objecte dels presents plecs, s’estableix un període de 

transició d’un mes, durant el qual el contractista estarà a disposició dels serveis tècnics de 

l’Ajuntament per resoldre els dubtes que puguin sorgir en la prestació del servei. 

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

a. Pressupost de licitació i quadre de preus unitaris 

El pressupost anual necessari per la realització de tots els treballs inclosos als plecs es pot 

consultar en la taula resum de l’annex III. En les diferents taules de l’annex II es poden 

consultar els preus unitaris per a cada operació i equip. En el cas de presentar una oferta amb 

baixa econòmica, el percentatge de la baixa serà  únic. 

En el cas que s’afegeixin instal·lacions no incloses en l’inventari actual, l’import corresponent 

dels diferents serveis per aquestes no podrà superar l’import ofert pel contractista en una 

instal·lació de característiques similars amb la baixa ofertada aplicada en el preu unitari. 

Si, com a resultat de variacions en la prestació del servei, fos precís realitzar serveis que no 

estiguessin inclosos en el quadres de preus contractuals, es redactaran els preus contradictoris 

prenent aquells com a base, i aquests hauran de ser acceptats pels tècnics municipals. 

b. Pagament dels serveis 

El contractista presentarà mensualment una certificació acompanyada d’una relació de les 

actuacions realitzades el mes anterior. Si durant el mes en qüestió no ha realitzat  cap tasca no 

caldrà que es presenti la certificació. Les dades mínimes de l’informe mensual d’actuacions 

seran les següents, i s’aportaran en format paper i digital: 

- Identificació de la instal·lació on s’ha realitzat l’actuació. 

- Informe dels treball realitzat. 

- Certificat i justificants d’assajos si s’ escau. 

 Els tècnics municipals procediran, abans dels 30 dies següents, a comprovar si són correctes 

les relacions i valoracions segons el quadre de preus unitaris i conformaran la certificació 

mensual dels serveis realitzats. No es podrà emetre la corresponent factura fins que no es 

disposi de la certificació conformada. 
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5. ESPECIFICACIONS DEL CONTRACTISTA 

a. Mitjans mínims exigits 

Els licitadors hauran a tenir disponibles per al servei els següents recursos humans i materials 

mínims: 

a) Personal: 

L’empresa disposarà com a mínim del personal que estableix la reglamentació vigent per 

exercir l’activitat com a empresa mantenidora   autoritzada en l’àmbit del RITE. 

Es designarà un interlocutor com a representant de l’empresa, que estarà disponible per 

atendre consultes i assistir a reunions periòdiques amb el representant del servei de 

manteniment per tractar els temes de planificació i conformació de treballs, facturació, etc. 

També es posarà a disposició del servei el personal necessari i suficient per atendre els tràmits 

operatius i administratius derivats de l’execució del contracte.  

Tot el personal de l’empresa ha de portar uniforme que l’identifiqui quan estigui treballant als 

edificis municipals, a banda de què d’acord amb la seva avaluació de riscos, ha de determinar 

la necessitat d’utilitzar els equips de protecció personal necessaris per al desenvolupament 

segur de la seva feina. 

b)Recanvis 

Tots els materials emprats hauran de ser de qualitat garantida i amb la corresponent 

homologació i compliment de normatives vigents al respecte, l’empresa adjudicatària 

presentarà a l’Ajuntament la documentació tècnica i certificacions que així es requereixi 

c) Vehicles, eines i d’altres: 

L’adjudicatari disposarà de tots els mitjans tècnics necessaris per l’execució del servei 

(vehicles, eines, maquinària, instrumentació, recanvis, etc.), així com els equips de protecció 

personal i d’elements de protecció i senyalització per evitar accidents durant l’execució dels 

treballs. 

d) Equips informàtics i software: 

Es disposarà de l’equip informàtic necessari per gestionar les incidències. 

A mesura que es desenvolupin les aplicacions del software de gestió del servei de 

manteniment, el contractista s’adaptarà als mitjans de comunicació que determini l’Ajuntament 

per gestionar les incidències i les actuacions. Mentrestant, la informació facilitada es realitzarà 

a través de llistats i taules de dades en format digital, de manera que siguin exportables a les 

eines ofimàtiques habituals (Word, Acces, Excel). 

b. Especificacions del contractista 

D’acord amb l’ article 65 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada per 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per l’import corresponent al present 

contracte de serveis no és necessària la classificació del contractista i la seva inscripció en el 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades. Segons el Reial Decret 1098/2001, de 
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12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

El contractista haurà de ser una empresa instal·ladora autoritzada per a realitzar el muntatge,el  

manteniment i les reparacions de les instal·lacions  tèrmiques en l’àmbit del RITE havent estat 

autoritzada i estar inscrita en el Registre d’empreses instal·ladores i mantenidores autoritzades 

en l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma d’ on sigui la seva seu social  

c. Responsabilitats del contractista 

El contractista serà responsable de la qualitat dels materials i del treball que s’efectuï, i també 

del compliment de les ordenances municipals, lleis i reglaments que afectin el servei. 

Amb més detall, les responsabilitats del contractista seran: 

I. Responsabilitat pel que fa a elements i equips: 

El contractista serà responsable d’arranjar els danys i desperfectes o trencaments en les 

instal·lacions que el cotractista provoqui durant la realització de les seves tasques. Quan es 

produeixin danys motivats per accidents o per manipulació defectuosa dels usuaris, o provocats 

per cataclismes o causes de força major alienes a les instal·lacions, el contractista restarà 

obligat a donar-ne compte tan bon punt en tingui coneixement.  

II. Responsabilitat civil: 

El contractista serà responsable civil dels danys a tercers causats per les instal·lacions objecte 

d’aquesta contracta derivats d’ una mala execució de les feines encomenades,  a aquest efecte 

restarà obligat a contractar una pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil de, com a mínim, 

300.000 euros, amb una companyia de reconeguda solvència.  

III. Responsabilitat penal: 

La que es pugui derivar de l’actuació del contractista. 

6. CONDICIONS DEL SERVEI 

a. Execució dels treballs 

Els treballs hauran de realitzar-se de forma que ocasionin el mínim d’incomoditat o dificultats en 

els equipaments i dependències, efectuant les operacions d’acord amb les normes i 

instruccions que es facilitin. El contractista s’haurà d’adaptar per la seva actuació de 

manteniment i posta en marxa a la programació establerta per l’Ajuntament, comunicant a 

aquest qualsevol desviació que pugui presentar-se sobre la mateixa.  Quan la programació 

establerta indiqui períodes d’actuació, el contractista estarà obligat a comunicar prèviament a 

l’Ajuntament les dates concretes d’actuació per a la seva aprovació. 

b. Control de treballs 

Per dur a terme el control per part de l’Ajuntament del correcte funcionament dels treballs 

realitzats, així com de les incidències en les instal·lacions, s’estableix: 
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 L’empresa contractada deixarà constància per escrit, mitjançant albarans signats pel 

responsable al càrrec de la instal·lació i la corresponent anotació en el llibre de 

manteniment de la instal·lació, de tots els treballs realitzats, així com dels materials 

emprats i aportarà còpia dels albarans als serveis tècnics de l’Ajuntament. 

  L’empresa contractada confeccionarà una fitxa en suport informàtic de dades, dels 

manteniments a cadascuna de les instal·lacions que s’haurà de tenir actualitzada. 

L’Ajuntament tindrà accés a aquestes dades. 

 Es realitzaran totes les visites d’inspecció d’instal·lacions i control de treballs que, a 

indicació de l’Ajuntament, es considerin convenients per al correcte funcionament del 

servei. 

c. Noves instal·lacions 

L’adjudicatari del servei es farà càrrec de les operacions descrites en aquest plec per aquelles 

instal·lacions en dependències municipals que l’Ajuntament realitzi o rebi de tercers en la 

durada del contracte. Prèviament l’empresa adjudicatària haurà d’emetre un informe on s’avaluï 

el compliment de la normativa d’aplicació en cada moment per part de la nova instal·lació i 

podrà demanar a l’Ajuntament que  esmeni les deficiències detectades en la nova instal·lació 

prèviament a assumir-ne les operacions objecte d’ aquest plec. 

Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, la responsabilitat de reparació 

d’avaries correspondrà a l’empresa instal·ladora. 

d. Manteniment Preventiu  

L’objecte d’aquest servei són les actuacions de manteniment dirigides al compliment de les 

prescripcions incloses en la  normativa d’aplicació, a la garantia de l’adequat funcionament en 

els períodes d’ús, la durabilitat de les instal·lacions i la fiabilitat en la seva seguretat, així com 

en el compliment de les prescripcions i número de revisions incloses en la normativa d’aplicació  

i posteriors modificacions. 

En les operacions de manteniment preventiu estarà inclòs el material i mà d’obra necessaris. 

L’empresa adjudicatària establirà una programació per les operacions incloses en  aquest 

servei, de la programació i resultat d’aquestes donarà compte per escrit a l’Ajuntament. 

S’adjuntaran programes on quedaran reflectides les operacions de manteniment objecte 

d’aquest servei, especificant les operacions a realitzar i les dates concretes quan es realitzaran. 

Les operacions mínimes a realitzar a les instal·lacions objecte d’aquest servei seran: 

Es realitzaran com a mínim les comprovacions corresponent a calderes de gas o de biomassa  

indicades a l’apartat IT 3.3 amb la periodicitat corresponent, que es transcriu a continuació, a 

excepció del punt 31 que es realitzarà cada any.  
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Programa de manteniment preventiu (segons taula IT 3.1 del RITE): 

PERIODICITAT 

OPERACIÓ  P<70kW  P>70kW

1. Neteja dels evaporadors t  t 

2. Neteja dels condensadors  t  t 

3. Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració  t  2t 

4. Comprovació de l’estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics  t  2t (m) 

5. Comprovació i neteja, si escau, del circuit de fums de calderes  t  2t 

6. Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneies  t  2t 

7. Neteja del cremador de la caldera t  2t (m)

8. Revisió del vas d’expansió  t  2t (m)

9. Revisió dels sistemes de tractament d’aigua t  2t (m)

10. Comprovació de material refractari  ___  2t 

11. Comprovació d’estanquitat de tancament entre cremador i caldera  t  2t (m) 

12. Revisió general de calderes de gas  t  t 

13. Revisió general de calderes de gasoli t  t 

14. Comprovació de nivells d’aigua en circuits t  2t (m) 

15. Comprovació d’estanquitat de circuits de canonades ___  t 

16. Comprovació d’estanquitat de vàlvules d’interceptació ___  2t 

17. Comprovació de taratge d’elements de seguretat  ___  2t (m) 

18. Revisió i neteja de filtres d’aigua  ___  2t 

19. Revisió i neteja de filtres d’aire t  2t (m) 

20. Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic ___  t 

21. Revisió d’aparells d’humectació i refredament evaporatiu t  2t (m) 

22. Revisió i neteja d’aparells de recuperació de calor t  2t 

23. Revisió d’unitats terminals aigua-aire  t  2t 

24. Revisió d’unitats terminals de distribució d’aire t  2t 

25. Revisió i neteja d’unitats d’impulsió i retorn d’aire t  t 

26. Revisió d’equips autònoms t  2t 

27. Revisió de bombes i ventiladors ___  2t (m) 

28. Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària t  2t (m) 

29. Revisió de l’estat d’aïllament tèrmic  t  t 

30. Revisió del sistema de control automàtic t  2t 

31. Revisió d’aparells exclusius per a la producció d’aigua calenta sanitària de potència tèrmica 
nominal _ 24,4 kW  4a  ___ 

32. Instal·lació d’energia solar tèrmica  *  * 

33. Comprovació de l’estat d’emmagatzematge del biocombustible sòlid  s  s 

34. Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions de   biocombustible sòlid 2t  2t 

35. Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible sòlid 2t (m)  2t (m) 

36. Control visual de la caldera de biomassa s  s 

37. Comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes i conductes de fums i 
xemeneies en calderes de biomassa t  2t (m) 

38. Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa  2t (m)  2t (m) 
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s: una vegada cada setmana 

m: una vegada al mes; la primera a l’inici de temporada 

t: una vegada per temporada (any) 

2 t: dues vegades per temporada (any); una a l’inici de la temporada i una altra a la meitat del període d’ús, 

sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos entre totes dues 

2t (m): per part de l’ empresa contractista dues vegades per temporada (any); una a l’inici de la temporada i 

una altra a la meitat del període d’ús, la resta de revisions mensual serà efectuada pels operaris de l’ 

Ajuntament. 

4a: cada quatre anys 

*: el manteniment d’aquestes instal·lacions s’efectuarà d’acord amb el que estableix la Secció HE4 “Contribució 

solar mínima d’aigua calenta sanitària” del Codi Tècnic de l’Edificació. 

e. Gestió energètica 

S’efectuaran com a mínim les comprovacions indicades a l’apartat IT 3.4 del RITE, que es 

detallen a continuació: 

Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor (segons taula IT 3.4.1 del 

RITE): 

Mesures de generadors de calor 20 kW< P< 70 kW 70kW<P<1000kW P > 1000 kW 

1. Temperatura o pressió del fluid portador a l’entrada 

i sortida del generador de calor 
2a 3m m 

2. Temperatura ambient del local o sala de màquines 2a 3m m 

3. Temperatura dels gasos de combustió 2a 3m m 

4. Contingut del CO i CO2 en els productes de 

combustió 
2a 3m m 

5. Índex d’opacitat dels fums en combustibles sòlids o 

líquids i  de contingut de partícules sòlides en 

combustibles sòlids 

2a 3m m 

6. Tir a la caixa de fums de la caldera 2a 3m m 

 

Aquesta revisió es podrà efectuar en el mateix moment que la revisió de manteniment 

preventiu. 

f. Instruccions de seguretat 

Es faran conforme l’apartat IT 3.5 del RITE. 

g. Instruccions d’utilització i maniobra 

Es faran conforme l’apartat IT 3.6 del RITE. 

h. Instruccions de funcionament 

Es faran conforme l’apartat IT 3.7 del RITE. 
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i. Instal·lacions de gas 

Anualment es realitzarà una inspecció de les instal·lacions receptores, alimentades des de 

xarxes de distribució o des de dipòsits, inclòs els aparells de gas, segons normes UNE 60670-

12 i UNE 60670-13 d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 

comercials, i UNE 60620-6 d’instal·lacions receptores de gas natural subministrades a 

pressions superiors a 5 bar. Dels resultats obtinguts, ja siguin favorables o amb anomalies, es 

complimentarà i es lliurarà al servei tècnic de l’Ajuntament un certificat d’inspecció amb les 

dades corresponents. En el cas de la inspecció periòdica quinquennal per part de Gas Natural, 

l’adjudicatari haurà d’acompanyar al tècnic de la companyia per facilitar la revisió i poder 

reparar les anomalies amb més agilitat. Aquesta revisió es podrà efectuar en el mateix moment 

que la revisió de manteniment preventiu o de gestió energètica. 

En el cas de gas natural, a més de les operacions incloses en el llibre de manteniment, 

hauran de fer-se: 

OPERACIÓ   PERIODICITAT 

1‐Proves d’estanqueïtat de la instal∙lació receptora   anual 

2‐Control d’estat de conservació i maniobrabilitat de claus de pas  anual 

3‐Control d’estat de conservació de canonades, flexibles, etc.   anual 

4‐Repàs de pintat de canonades de gas  anual 

5‐Control  d’instal∙lacions  en  altres  utilitzacions  alienes  a    calefacció:  combustió 
higiènica dels aparells i la correcta evacuació del productes de la combustió 
 

anual 

j. Instal·lacions d’energia solar 

Es realitzaran com a mínim les operacions del pla de vigilància i manteniment del DB-HE- 4 

apartats 4.1 i 4.2, amb la periodicitat corresponent. 

Es consideraran incloses en el preu totes les despeses per al desenvolupament del servei de 

manteniment. 

k. Tasques de manteniment preventiu a realitzar i programació.  

I. Posada  en marxa de temporada  

L’objecte d’aquest servei és la prova de funcionament i resolució d’anomalies detectades, per 

garantir el funcionament en el moment del seu ús habitual. Aquesta actuació anirà 

acompanyada de l’assessorament, per part de l’empresa, als responsables dels equipaments 

de la utilització correcta de les instal·lacions. 

Així, i d’acord amb l’estacionalitat de funcionament, la prova de posada en marxa es farà: 

- Instal·lacions de calefacció: de 1 al 15 d’octubre. 

Es consideren inclosos en el preu tots els treballs, material i altres despeses per al 

desenvolupament d’aquest servei. 



 

Plec manteniment  calefacció i  solar tèrmic  
 

 

14 
 

II. Revisió primera de calderes. 

L’objecte d’aquest servei és la realització de les operacions de manteniment llistades en l’ 

annex II segons la ITE3.3. La data de realització serà la mateixa que la data de posada en 

marxa de la instal·lació de 1 al 15 d’octubre. Es consideren inclosos en el preu tots els treballs, 

material i altres despeses per al desenvolupament d’aquest servei. 

III. Revisió segona de calderes. 

L’objecte d’aquest servei és la realització de les operacions de manteniment llistades en l’annex 

II segons la ITE3.3. La data de realització serà del 1 al 15 d’ abril. Es consideren inclosos en el 

preu tots els treballs, material i altres despeses per al desenvolupament d’aquest servei. 

IV. Revisió primera de gestió energètica.  

L’objecte d’aquest servei és la realització de les operacions de manteniment llistades en l’annex 

II segons la ITE3.4. La data de realització serà del de 1 al 15 d’octubre. Es consideren inclosos 

en el preu tots els treballs, material i altres despeses per al desenvolupament d’aquest servei. 

V. Revisió segona de gestió energètica. 

L’objecte d’aquest servei és la realització de les operacions de manteniment llistades en l’annex 

II segons la ITE3.4. La data de realització serà del 1 al 15 d’ abril. Es consideren inclosos en el 

preu tots els treballs, material i altres despeses per al desenvolupament d’aquest servei. 

VI. Revisió  instal·lació de gas 

L’objecte d’aquest servei és la realització de les operacions de manteniment llistades en 

present plec. La data de realització serà del de 1 al 15 d’octubre. Es consideren inclosos en el 

preu tots els treballs, material i altres despeses per al desenvolupament d’aquest servei. 

VII. Revisió  instal·lació solar 

L’objecte d’aquest servei és la realització de les operacions segons el pla de manteniment  del 

punt 5.2 del CTE  DB-HE-4 amb la periodicitat corresponent a la superfície de cada instal·lació. 

Les operacions del pla de vigilància seran realitzades pels serveis municipals. 

l. Inspeccions periòdiques d’ eficiència energètica 

Pel que fa a les revisions i inspeccions de les instal·lacions, se seguirà el que disposa la ITE 03 

del vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als edificis, la Instrucció de 6 d’abril de 2011 

de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, 

per la qual es dicten les instruccions per dur a terme les inspeccions periòdiques d’eficiència 

energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim 

de generació de calor o de fred, superior a 70 kW i tota aquella normativa que pugui sorgir al 

respecte durant el període de vigència del present contracte i les seves pròrrogues. 

Serà l’empresa mantenidora l’encarregada de dur el control de quan s’han de fer aquestes 

inspeccions en cada instal·lació i l’encarregada de comunicar-ho amb la suficient antelació al 
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tècnic municipal, qui les sol·licitarà a l’EIC corresponent. Anirà a càrrec de l’empresa 

adjudicatària la realització i/o modificació de qualsevol tipus de documentació necessària per al 

compliment de la normativa. 

L’empresa adjudicatària lliurarà còpia de l’acta d’inspecció de les EIC’s de cada aparell, que 

s’haurà d’enviar a serveis tècnics de l’Ajuntament abans de cinc dies un cop efectuada la 

inspecció i conservar còpia als propis arxius. També es lliurarà als serveis tècnics còpia de la 

carta de comunicació a la EIC (segellada per l’EIC) de la correcció dels defectes reflectits en 

l’acta d’inspecció periòdica reglamentària, abans de cinc dies després de finalitzar la correcció 

dels esmentats defectes. 

L’Ajuntament es farà càrrec  de les taxes de les inspeccions. 

7. INCOMPLIMENTS SANCIONABLES  

 

Seran incompliments sancionables les accions i omissions del contractista que suposin un 

perjudici a les instal·lacions en general i l’ incompliment de les exigències del present Plec de 

Condicions així com les omissions d’informació arran de les incidències del servei que puguin 

afectar el  correcte desenvolupament de la gestió. 

Tipificació dels  incompliments: 

Incompliments greus 

Es consideren Incompliments greus les següents: 

- La no comunicació d’incidències importants: 

- La no presentació de la documentació que s’indica en el present Plec de clàusules. 

- La no veracitat de la informació presentada 

- L’execució defectuosa dels  treballs. 

 Incórrer en tres faltes greus suposarà la rescissió del contracte. 

Incompliments lleus 

Es consideren Incompliments lleus les següents: 

- L’endarreriment en l’execució de treballs encarregats o la modificació sense avís als 

servei tècnics municipals del programa de treballs. 

- L’existència d’incidències en  les instal·lacions, que indiquin una mala execució quan 

aquestes incidències no es puguin considerar greus. 

L’acumulació de tres incompliments lleus es considerarà una falta greu. L’acumulació de tres 

incompliments greus donarà dret a l’Ajuntament de Sant Celoni  a resoldre de manera unilateral 

el contracte de manteniment, sense que li correspongui al mantenedor cap indemnització per 

aquesta causa. 

Sant Celoni, octubre de 2016.  

L’enginyer industrial, 

Jordi Camps i Guarch 
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ANNEX I - INVENTARI D’EQUIPS  
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ATENEU 

 

 

ARXIULA TÈRMICA 
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CAN SANS 

 

 

CAMP DE FUTBOL DE LA BATLLÒRIA 
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JUTJAT DE PAU 
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ESCOLA MONTNEGRE 

 

 

 

RECTORIA VELLA 
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CAMP D’ ESPORTS 
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ESCOLA SOLER DE VILARDELL 

 

 

ESCOLA LA TORDERA 
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ANNEX II – QUADRE DE PREUS UNITARIS 

  



OPERACIONS  I PREUS UNITARIS MANTENIMENT CALDERES

Punts a revisar instal∙lació de gas 

segons plec
REVISIÓ 

+70KW

REVISIÓ ‐

70KW
MARCA MODEL SERVEI OPERACIÓ REVISIÓ 1 REVISIÓ2 REVISIÓ 1 REVISIÓ 2

MENSUAL (NOMÉS MESOS EN 

FUNCIONAMENT)
REVISIÓ 1 REVISIÓ 2 REVISIÓ 1 REVISIÓ 2

ESCOLA BRESSOL EL BLAUET 1 ROCA G1000 ACS‐CALEFACCIÓ ANUAL  1‐15 Oct 1‐15 Abril 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐14‐15‐16‐17‐18‐20‐(23)‐27‐28‐29‐30 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐14‐16‐17‐18‐(23)‐27‐28‐29‐30 7‐8‐9‐11‐14‐17‐27‐28 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5 248,40 €               207,48 €              

ATENEU 1 FER 30RH‐160 CALEFACCIÓ HIVERN 1‐15 Oct 1‐15 Gener 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐14‐15‐16‐17‐18‐20‐(23)‐27‐28‐29‐30 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐14‐16‐17‐18‐(23)‐27‐28‐29‐30 7‐8‐9‐11‐14‐17‐27‐29 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5 248,40 €               207,48 €              

CEIP SOLER DE VILARDELL 1 JUNKERS SUPRALINE CALEFACCIÓ HIVERN 1‐15 Oct NO CORRESPON 5‐6‐7‐8‐9‐11‐12‐14‐(23)‐28‐29‐30 NO CORRESPON NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5‐7 NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5 217,20 €               ‐  €                    

CEIP MONTNEGRE 1 YGNIS BLU350 CALEFACCIÓ HIVERN 1‐15 Oct 1‐15 Gener 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐14‐15‐16‐17‐18‐20‐(23)‐27‐28‐29‐30 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐14‐16‐17‐18‐(23)‐27‐28‐29‐30 7‐8‐9‐11‐14‐17‐27‐29 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5 339,92 €               288,93 €              

CEIP JOSEP PALLEROLA 1 ROCA CALEFACCIÓ HIVERN 1‐15 Oct 1‐15 Gener 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐14‐15‐16‐17‐18‐20‐(23)‐27‐28‐29‐30 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐14‐16‐17‐18‐(23)‐27‐28‐29‐30 7‐8‐9‐11‐14‐17‐27‐29 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5 339,92 €               288,93 €              

1 ROCA GPA50 ACS?ç ANUAL  1‐15 Oct NO CORRESPON 5‐6‐7‐8‐9‐11‐12‐14‐(23)‐28‐29‐30 NO CORRESPON NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5‐7 NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5 339,92 €               ‐  €                    

1 ROCA GPA200 CALEFACCIÓ HIVERN 1‐15 Oct 1‐15 Gener 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐14‐15‐16‐17‐18‐20‐(23)‐27‐28‐29‐30 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐14‐16‐17‐18‐(23)‐27‐28‐29‐30 7‐8‐9‐11‐14‐17‐27‐29 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5 217,20 €               184,45 €              

CASAL AVIS 1 FERROLI CALEFACCIÓ HIVERN 1‐15 Oct 1‐15 Gener 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐14‐15‐16‐17‐18‐20‐(23)‐27‐28‐29‐30 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐14‐16‐17‐18‐(23)‐27‐28‐29‐30 7‐8‐9‐11‐14‐17‐27‐29 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5 248,40 €               207,48 €              

RECTORIA VELLA 1 ROCA G400/140 CALEFACCIÓ HIVERN 1‐15 Oct 1‐15 Gener 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐14‐15‐16‐17‐18‐20‐(23)‐27‐28‐29‐30 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐14‐16‐17‐18‐(23)‐27‐28‐29‐30 7‐8‐9‐11‐14‐17‐27‐29 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5 248,40 €               207,48 €              

1 ROCA NTD‐400 ACS‐CALEFACCIÓ ANUAL  1‐15 Oct 1‐15 Abril 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐14‐15‐16‐17‐18‐20‐(23)‐27‐28‐29‐30 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐14‐16‐17‐18‐(23)‐27‐28‐29‐30 7‐8‐9‐11‐14‐17‐27‐29 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5 339,92 €               288,93 €              

1 ROCA NTD‐70 ACS ANUAL  1‐15 Oct NO CORRESPON 5‐6‐7‐8‐9‐11‐12‐14‐(23)‐28‐29‐30 NO CORRESPON NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5‐7 NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5 217,20 €               ‐  €                    

1 FERROLI ACS‐CALEFACCIÓ ANUAL  1‐15 Oct 1‐15 Abril 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐14‐15‐16‐17‐18‐20‐(23)‐27‐28‐29‐30 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐14‐16‐17‐18‐(23)‐27‐28‐29‐30 7‐8‐9‐11‐14‐17‐27‐29 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5 248,40 €               207,48 €              

1 FERROLI ACS‐CALEFACCIÓ ANUAL  1‐15 Oct 1‐15 Abril 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐14‐15‐16‐17‐18‐20‐(23)‐27‐28‐29‐30 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐14‐16‐17‐18‐(23)‐27‐28‐29‐30 7‐8‐9‐11‐14‐17‐27‐29 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5‐6 1‐2‐3‐4‐5 248,40 €               207,48 €              

POLICIA LOCAL 1 SIME BRAVA SLIM ACS‐CALEFACCIÓ ANUAL  1‐15 Oct NO CORRESPON 5‐6‐7‐8‐9‐11‐12‐14‐(23)‐28‐29‐30 NO CORRESPON NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5‐7 NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5 89,50 €                  ‐  €                    

JUTJAT DE PAU 1 COINTRA ESSENTIAL D 24 E CALEFACCIÓ HIVERN 1‐15 Oct NO CORRESPON 5‐6‐7‐8‐9‐11‐12‐14‐(23)‐28‐29‐30 NO CORRESPON NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5‐7 NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5 89,50 €                  ‐  €                    

ARXIU MUNICIPAL LA TÈRMICA 1 FER MASTER CE CALEFACCIÓ HIVERN 1‐15 Oct NO CORRESPON 5‐6‐7‐8‐9‐11‐12‐14‐(23)‐28‐29‐30 NO CORRESPON NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5‐7 NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5 89,50 €                  ‐  €                    

PISTES D' ATLETISEM 1 JUNKERS WTD 18KG23 ACS ANUAL  1‐15 Oct NO CORRESPON 5‐6‐7‐8‐9‐11‐12‐14‐(23)‐28‐29‐30 NO CORRESPON NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5‐7 NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5 89,50 €                  ‐  €                    

CAMP DE FUTBOL DE LA BATLLÒRIA 1 ROCA ACS ANUAL  1‐15 Oct NO CORRESPON 5‐6‐7‐8‐9‐11‐12‐14‐(23)‐28‐29‐30 NO CORRESPON NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5‐7 NO CORRESPON 1‐2‐3‐4‐5 89,50 €                  ‐  €                    

TOTAL 10 8 3.949,18 € 2.296,12 €

PAVELLÓ ESPORTS 11 DE SETEMBRE

CAMP ESPORTS

Punts a revisar segons el programa de gestió energètica  

de la IT 3.4
Punts a revisar de les calderes segons el programa de Mantenimnet Preventiu  de la IT 3.3DATA PREU

CEIP TORDERA



OPERACIONS SISTEMES PRODUCCIÓ SOLAR ACS

SERVEI FUNCIONAMENT DATA PREU

ESCOLA BRESSOL BLAUET ACS ANUAL 1‐15Abril 58,89

CEIP MONTNEGRE ACS ANUAL 1‐15Abril 39,26 €

CEIP TORDERA ACS ANUAL 1‐15Abril 49,08 €

CAN SANS ACS ANUAL 1‐15Abril 39,26 €

NAU ESPAI PÚBLIC ACS ANUAL 1‐15Abril 39,26 €

TOTAL 225,745



FUNCIONAMENT REVISIÓ  PREU

ESCOLA BRESSOL BLAUET ANUAL 1‐15OCt 58,89 €

ATENEU HIVERN 1‐15OCt 58,89

CEIP SOLER VILARDELL HIVERN 1‐15OCt 49,08 €

CEIP MONTNEGRE HIVERN 1‐15OCt 58,89 €

CEIP PALLEROLA HIVERN 1‐15OCt 58,89 €

CEIP TORDERA ANUAL 1‐15OCt 58,89 €

CASAL AVIS  HIVERN 1‐15OCt 49,08 €

RECTORIA VELLA HIVERN 1‐15OCt 58,89 €

PAVELLÓ 11 SETEMBRE ANUAL 1‐15OCt 68,71 €

CAMP ESPORTS ANUAL 1‐15OCt 68,71 €

POLICIA LOCAL ANUAL 1‐15OCt 29,45 €

JUTJAT DE PAU HIVERN 1‐15OCt 29,45 €

LA TÈRMICA HIVERN 1‐15OCt 29,45 €

PISTES ATLETISME ANUAL 1‐15OCt 29,45 €

CAMP DE FUTBOL DE LA BATLLÒRIA ANUAL 1‐15OCt 29,45 €

TOTAL 736,13 €

OPERACIONS INSTAL∙LACIÓ DE GAS
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ANNEX III - PRESSUPOST DE LICITACIÓ PER CONCEPTE I PER ANY (2017-2018) 

 

  



2017 2018
3.949,18 € 3.949,18 €

2.296,12 € 2.296,12 €

225,75 € 225,75 €

Manteniment instal∙lació de gas 736,13 € 736,13 €

7.207,18 € 7.207,18 €

Sant Celoni, octubre de 2016. 

L’enginyer industrial,

Jordi Camps i Guarch

20.057,58 €

14.414,36 €
2.162,15 €

TOTAL CONTRACTE  (IVA EXCLÒS) 16.576,51 €
IVA 21% 3.481,07 €

TOTAL CONTRACTE 2 ANYS MÉS PRORROGUES (SENSE IVA)
MODIFICACIÓ MÀXIMA DEL CONTRACTE (15%)

Calderes revisió 1

Calderes revisió 2

Manteniment ACS solar

TOTAL ANUAL 

TOTAL CONTRACTE (IVA INCLÒS)
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ANNEX IV-PLÀNOL SITUACIÓ EQUIPAMENTS 
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