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1 CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS  

1.1 Objecte del contracte 
Constitueix l’objecte d’aquest plec determinar les condicions tècniques que regularan 
l’adjudicació i el contracte per a la prestació, mitjançant gestió indirecta en règim de 
concessió administrativa, de la gestió i explotació del servei públic de piscina municipal i 
altres activitats.  
 
El contracte comprèn la gestió integral del edifici de la piscina coberta, així com les 
instal·lacions annexes, que són dues pistes de pàdel i una piscina d’estiu, aquesta última 
està prevista en fase de construcció i entrarà en funcionament a l’estiu del 2017. Les 
pistes de pàdel estan a la mateixa parcel·la que la piscina coberta. La piscina d’estiu es 
troba situada en un àrea de lleure a 200 metres de distància. 

1.2 Durada del contracte 
Aquest contracte tindrà una durada de sis (6) anys a comptar des de la data d’inici de la 
prestació del servei prevista en el moment de la signatura del contracte i podrà ser 
prorrogat per dos anys més. El termini màxim del contracte serà de 8 anys, de 
conformitat amb el que estableix l’article 2.2 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
L’establiment del termini del contracte s’entén, en qualsevol dels casos, sens perjudici 
de la facultat municipal d’acordar el rescat total o parcial del contracte o declarar la seva 
extinció (també total o parcial) per causa imputable a l’adjudicatària, de conformitat 
amb allò previst en el present plec i en la legislació general d’aplicació a la resolució dels 
contractes. 

1.3 Domini públic 
L’Ajuntament posa a disposició de l’adjudicatària els béns de domini públic adscrits als 
serveis de piscina, objecte d’aquest contracte. 
 
La relació de béns de titularitat municipal que estan adscrits al servei són els que es 
descriuen a l’Annex 1: Característiques tècniques de les instal·lacions i a l’Annex II: 
Plànols de les instal·lacions del present plec. Integrat  tant pels espais esportius  com 
pels elements inventariables que s’hi disposa. 
 
El contractista haurà de vetllar pel manteniment (normatiu, preventiu, correctiu i 
conductiu) dels béns de domini púbic, i en cas de necessitat haurà de reposar-lo, tenint 
en compte les condicions expressades en el Capítol 2. Règim econòmic i financer del 
contracte.  



 

 

1.4 Obligacions amb el personal 
 
La nova concessionària haurà de subrogar el personal de l’anterior concessionària, 
adscrit de forma permanent i directa a la instal·lació i els seus serveis, que s’està licitant. 

 
S’aplicarà estrictament allò que disposa l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors en 
matèria de successió d’empresa. 

 
A l’Annex VIII. Personal, es detalla la relació personal, la jornada laboral i el sou brut.  
 
L’adjudicatària, d’acord amb la normativa laboral vigent, formalitzarà els contractes 
laborals escaients amb el seu personal. L’Ajuntament és aliè a qualsevol vincle o 
dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb el personal del concessionari. 
 
Igualment, l’empresa complirà quantes obligacions disposin la legislació vigent en 
matèria fiscal, administrativa, laboral i social. L’ incompliment de qualsevol d’aquestes 
obligacions no implicarà cap responsabilitat per l’Ajuntament, sense perjudici de les 
accions que aquest pugui adoptar  
 
En matèria de condicions de treball (horaris, vacances, permisos, etc.), serà 
l’adjudicatària qui imposarà les normes i, en cap cas, les relacions laborals que estableixi 
l’adjudicatària suposaran cap dependència respecte l’Ajuntament de l’Arboç. 
 
Altrament l’Ajuntament podrà demanar en qualsevol moment, els documents o 
certificats escaients que acreditin  la situació laboral de tots els treballadors adscrits a la 
concessió. 
 
El contractista proposarà una persona, amb competència tècnica i capacitat suficients 
per disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del contracte, 
als efectes de ser l’interlocutor tècnic del contractista en relació als serveis objecte de la 
concessió i de ser designat director de les instal·lacions amb les funcions reglamentàries 
assignades. 
 
De conformitat amb el marc legal sobre Prevenció de Riscos Laborals, als efectes de 
garantir la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els mateixos als 
seus treballadors, l’adjudicatària haurà d’informar i aportar a l’Ajuntament tota la 
documentació dels elements que s’indiquen a continuació així com de les modificacions 
o actualitzacions que es produeixin: 
 

- Modalitat d’organització de la prevenció a l’empresa adoptada. 

- Avaluació de riscos. 

- Planificació de l’activitat preventiva. 

- Pla d’accions. 



 

 

- Informació sobre els riscos facilitada als treballadors. 

- Formació sobre els riscos facilitada als treballadors. 

- Assegurança de cobertura de les contingències professionals (accidents de 

treball i malalties professionals). 

Així mateix, i en tant que l’activitat es desenvoluparà en un edifici de titularitat pública 
municipal, l’Ajuntament haurà de comunicar als treballadors de l’adjudicatària, el Pla 
d’Emergència de l’edifici i facilitar-ne una còpia al concessionari. 
 



 

 

2 CAPÍTOL  2. RÈGIM ECONÒMIC-FINANCER 

2.1 Gestió econòmica de la concessió  
L’adjudicatària haurà de presentar anualment els estats financers de l’explotació, amb el 
compte d’explotació anual, en relació amb la concessió, que es realitzarà de forma 
separada a la seva comptabilitat, dins els 3 mesos següents a l’acabament de cada 
exercici. 
L’exercici anual es considerarà de l’1 de gener al 31 de desembre. 
 
El mètode de càlcul del compte d’explotació serà el següent: 
 

1. Ingressos de l’explotació: 

- Abonaments, matrícules i entrades puntuals 

- Cursets i activitats dirigides 

- Servei de venda i/o lloguer de material 

- Altres ingressos 

 

2. Despeses de l’explotació: 

- Compres 

- Arranjaments  

- Subministres 

- Administració i atenció públic 

- Reparacions, manteniment i conservació 

- Serveis professionals independents 

- Primes d’assegurances 

- Comunicació i publicitat 

- Altres despeses d’explotació 

- Recursos humans 

- Despeses financeres imputables a l’explotació 



 

 

- Dotació a les amortitzacions per import de l’aportació inicial de l’adjudicatari, 

més les que es corresponguin per inversions al seu càrrec en la instal·lació, 

aprovades per l’ajuntament, que es puguin produir. 

- Altres despeses indirectes produïdes per la gestió del servei  

 
L’adjudicatària  haurà d’elaborar una auditoria financera cada any abans de l’aprovació 
definitiva del compte de resultats del Servei. Aquesta auditoria es presentarà a 
l’Ajuntament i serà a càrrec de l’adjudicatària.  

2.2 Control econòmic i financer  
Aquesta concessió serà a risc i ventura del contractista de conformitat tal i com estableix 
la clàusula 2.3. 
 
L’adjudicatària, en l’exercici de les seves responsabilitats en el control econòmic-
financer de la concessió, haurà d’ajustar-se als models establerts en el pla general 
comptable vigent, que haurà d’incloure el previst a les obligacions que es descriuen en 
aquest plec. 

2.3 Risc i ventura i responsabilitats 
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del concessionari, sense perjudici 
de l’equilibri econòmic previst a la Reial Decret Legislatiu 3/2011 de contractes del 
sector públic, i aquest en resultarà responsable de totes les obligacions definides al 
present plec, i als annexos que l’acompanyen i la normativa general que sigui 
d’aplicació. 
 
L’adjudicatària assumeix la responsabilitat civil, laboral, social, fiscal i mediambiental 
que tinguin causa en l’execució del contracte. 
 
Alhora assumeix el cost dels subministres, reparacions i conservació necessàries per 
mantenir les instal·lacions en correcte funcionament.  
 
La mitjana dels costos de subministres, reparacions i conservació  dels darrer dos anys 
ha estat la següent: 
 

Partida 
Mitjana costos 

darrers dos anys 

Subministrament d'aigua 3.913,43 €  

Subministrament electricitat 27.246,52 €  

Subministrament carburants 31.739,67 €  

Reparacions i conservació  31.818,70 €  

 



 

 

A aquests costos s’ha de afegir els costos de les calderes de gas, que es van instal·lar el 
desembre del 2015 i va suposar l’any 2015 una factura de 1.361.25 € mensuals. Aquest 
preu conté el manteniment normatiu de les calderes i l’amortització que acaba l’any 
2021. Aquesta despesa també la haurà de assumir la licitadora durant la vigència de la 
licitació. 
 
Pel que fa a les pistes de pàdel i la piscina d’estiu, que es troben en fase de construcció, 
es preveu una despesa en subministres i reparacions i conservació, de 5.000 € i 22.000 € 
respectivament.  
 
L’adjudicatària serà responsable de tots els danys i perjudicis que s’ocasionin davant de 
tercers. Per això esdevindrà obligada a disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil amb uns capitals mínims de 600.000 euros per sinistre i 150.000 
euros per víctima com a requisit previ a la formalització del contracte. 
 
Igualment, haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança “multirisc” que cobreixi en 
cada moment el valor real de mercat de la piscina coberta i les seves instal·lacions, les 
dues pistes de pàdel i les instal·lacions de la piscina d’estiu, amb una clàusula específica 
de declarar beneficiari l’Ajuntament de l’Arboç en cas de sinistre. 
 
Haurà de disposar també d’una pòlissa d’assegurança per accidents específica per 
aquelles activitats que l’adjudicatària organitzi directament, la còpia de les quals s’haurà 
de fer arribar a l’Ajuntament abans de l’iniciat de l’activitat, així com d’altres que es 
puguin legalment requerir. 

2.4 Contraprestacions econòmiques de l’adjudicatària 
 
La retribució del concessionari estarà constituïda pel rendiment de les tarifes del servei 
vigents a través dels abonaments, les entrades puntuals, els cursos concrets i de durada 
determinada i la resta de contraprestacions aprovades prèviament per l’Ajuntament 
amb el seu corresponent preu públic. S’inclourà la retribució dels ingressos generals per 
les pistes de pàdel de nova creació que estan dins del recinte de les piscines, així com els 
produïts pels beneficis que es derivin de l’explotació de la futura piscina d’estiu, de la 
qual el Ajuntament ja té els preus aprovats. 
 
Amb aquests ingressos el concessionari haurà de cobrir la totalitat de les despeses de 
l’explotació. L’Ajuntament de l’Arboç realitzarà un ingrés  mensual a l’explotació de 
13.500,00 euros IVA inclòs, com a màxim o el que es determini en l’adjudicació de la 
licitació 
 
Les tarifes dels ingressos generats pels usuaris de les instal·lacions  estan previstes en 
l’Annex III: Quotes d’abonament vigents, essent la mitjana d’abonats de l’any 2015 de 
806. 
 



 

 

Pel que fa a les pistes de pàdel i la piscina d’estiu, que es troben en fase de construcció, 
es preveuen uns ingressos anuals estimats de 25.000 € i 8.000 € respectivament. 
 
Qualsevol nou servei que vulgui oferir l’adjudicatària, susceptible o no de generar un 
ingrés, haurà de comunicar-se a l’òrgan tècnic de seguiment de la concessió que haurà 
d’informar-lo de manera favorable, posteriorment i si és el cas, l’òrgan competent 
n’aprovarà els preus públics. Només a partir d’aquest moment l’adjudicatària podrà 
oferir el servei de què es tracti. 
 
L’explotació del servei ha de servir a l’adjudicatària per amortitzar el cost de les 
inversions dutes a terme per prestar el servei, així com per cobrir les despeses 
d’explotació i el marge normal de benefici industrial corresponent a una activitat 
d’aquestes característiques. 

2.5 Inversions en la instal·lació.  
 
Mitjançant la presentació d’oferta al concurs objecte d’aquest plec, la concessionària 
accepta el coneixement de l’estat actual de les instal·lacions i n’assumeix tota la 
responsabilitat del seu manteniment i millora. 
 
La concessionària estarà obligada a realitzar inversions de reposició i millora dels 
elements mobles i de l'immobilitzat, tret de causes excepcionals constatades i 
justificades pel ajuntament de l’Arboç. A aquests efectes, s'estableix la quantitat de  
9.000 €, com a mínim, que la concessionària haurà de computar anualment per aquest 
concepte al compte d’explotació de la concessió. 
 
L’ajuntament cedirà les instal·lacions de la piscina coberta, pistes de pàdel en les 
condicions de funcionament i dotades amb l’equipament detallat en l’Annex I. 
Característiques tècniques de les instal·lacions. També cedirà amb perfecte estat d’us, 
les instal·lacions de la piscina d’estiu un cop acabades les obres de construcció, per tal 
de que es faci l’explotació el estiu del any 2017 i els posteriors. 
 
L’adjudicatari haurà d’assumir, durant el primer any de funcionament, les despeses 
derivades de les següents deficiències actuals de la piscina coberta per un valor estimat 
de 20.000 €.  
 
- La sectorització de la sala d’instal·lacions de la planta soterrani que no està 

correctament compartimentada. Els passos d’instal·lacions existents hauran de 
donar compliment a l’establert al CTE DB-SI.  

- Reubicació dels equips d’extracció de la sala d’activitats dirigides, donat que trenca 
la sectorització que ha d’existir entre la sala d’instal·lacions i la resta de l’edifici. 

- Manca d’una correcta ventilació a la sala d’activitats dirigides.  
 
L’adjudicatària estarà obligada a realitzar les inversions de reposició dels elements 
d’immobiliari durant el primer any de contracte.  



 

 

 
A banda d’aquestes inversions, d’obligat compliment, el licitador podrà proposar obres o 
modificacions de les instal·lacions existents, per tal de poder oferir serveis 
complementaris als serveis existents, o be millorar aquests. Aquetes propostes  es 
valoraran per la licitació. 
 
El Ajuntament de l’Arboç es reserva el dret de proposar i requerir a la concessionària 
l’execució de determinades inversions de millora, que consideri adequades per mantenir 
el bon funcionament de les instal·lacions. Aquestes inversions aniran finançades pel 
Ajuntament. 

2.6 Tarifes del servei 
Les tarifes del servei són les establertes per l’Administració local pública 
 
Les tarifes inicials es detallen al l’Annex III. Tarifes del servei,  d’aquest plec.  

2.7 Revisió de les tarifes 
 
La revisió de tarifes es realitzarà a petició expressa del concessionari un cop l’any, 
segons el que determina l’article 89 del Reial Legislatiu 3/2011.  
 
Entraran en vigor un cop hagin estat a aprovades  pel Ajuntament i notificades al 
concessionari. 
 
En tot cas s’entendran com a inicials les tarifes detallades l’annex III.. El concessionari 
haurà de presentar la seva proposta de revisió anual abans del 15 de setembre de cada 
any. 
 
Per sol·licitar augment de tarifes, per damunt del IPC català, s’haurà de justificar la 
necessitat d’aquest augment, en base  al compte d’explotació de tota la concessió. 
 
 
 

2.8 Criteris de valoració  
Els criteris que serviran de base per la valoració de l’adjudicació del concurs seran els 
següents:  
 
1. Millora de la subvenció a l’explotació assumida per l’Ajuntament. – fins 30  punts.  



 

 

Es valorarà amb un punt per cada 100 € de reducció de la subvenció a l’explotació 

inicial de 13.500 €, IVA Inclòs. La màxima puntuació s’aconseguirà amb una proposta 

de cànon de 10.500 €, IVA inclòs.  

 

2. Programa esportiu i de serveis – fins a 30  punts.  

 

Caldrà proposar millores en relació a les activitats esportives del programa esportiu que 
figura com a annex IV dels presents plecs. S’entendran com a millores valorables: 

 

- Foment de la natació escolar.  

- Millores socials mitjançant l’oferiment de descomptes i carnets socials.  

- Recolzament a les persones discapacitades. 

- Millores en propostes de dinamització de l'espai en funció de la tipologia 

d'usuari i coneixement de la tipologia dels usuaris i de les entitats del 

municipi: oferta cultural i de tallers, activitats infantils, etc. 

- Aquelles que impliquin la millora qualitativa o quantitativa de les activitats 

esportives ja existents en el projecte de gestió. 

- La proposta d’activitats esportives diferents de les establertes en el projecte 

de gestió que siguin innovadores, d’actualitat, i que propiciïn la captació de 

nous abonats. 

 

3. Proposta d’inversions per l’adequació i millora de les instal·lacions i serveis – fins a 

25 punts. 

La proposta es desglossarà amb 15 punts piscina coberta, 5 punts piscina d’estiu i 5 

punts pistes de pàdel.  

Els valoraran en aquest punt les inversions realitzades, que millorin algun d’aquests 
punts: 

 

- Millores que permetin augmentar la capacitat esportiva de les instal·lacions. 

- Millores que millorin l’eficiència energètica. 



 

 

- Millores de recursos i equipaments auxiliars. 

- Millores en els usos de les instal·lacions. 

- Millores estètiques o funcionals: millores que resultin significatives des del 

punt de vista del servei que es duu a terme com de la dinamització de 

l'espai, així com a actuacions o propostes que millorin l'espai des d'un punt 

de vista de gaudi, benestar i comoditat de l'usuari i dels veïns. 

4. Inversió anual de reposició i millora dels elements mobles i de l'immobilitzat a 

realitzar de 9.000 €, prèvia autorització per part de l’Ajuntament. –fins a 10 punts.  

Es valorarà amb un punt per cada 200 € que s’incrementi la proposta inicial de 

9.000€. La màxima puntuació s’aconseguirà amb una proposta d’inversió anual de 

11.000€. 

5. Experiència en la gestió d’altres piscines – fins a 5 punts. 

 



 

 

3 CAPÍTOL 3. OBLIGACIONS I DRETS DE 
L’ADJUDICATARI I DE L’AJUNTAMENT 

3.1 Obligacions generals de l’adjudicatària relatives a la 
gestió i explotació dels serveis 

 
Sens perjudici de les obligacions que legalment procedeixen i de les que es deriven en 
general d’aquest plec, són obligacions especifiques de l’adjudicatària: 
 

 
1. Prestar el  servei amb la continuïtat i la regularitat establerta, sense altres 

interrupcions que les que l’Ajuntament autoritzi. En cas d’extinció del contracte, 
l’adjudicatària ha de continuar prestant el servei, en les mateixes condicions que 
estiguin vigents en aquell  moment, fins el moment en què torni a quedar 
garantida la gestió. 
 

2. Ajustar la gestió global als objectius generals d’aquest plec i als específics 
proposats per l’Ajuntament. 
 

3. Destinar les instal·lacions a l’objecte específic del contracte i no aplicar-les a 
altres usos o finalitats, llevat d’autorització  expressa de l’Ajuntament. 

 
4. Aplicar el programa esportiu ofertat i les seves posteriors modificacions, prèvia 

aprovació de l’Ajuntament.  
 

5. Conservar i mantenir en bon estat d’ús i netejar d’acord amb les condicions 
expressades en aquest document: l’edifici, equipaments, zones enjardinades, 
entorn d’influència i béns en general, segons el programa de conservació i 
manteniment ofertat i les seves posteriors modificacions.  
 

6. Aplicar  el programa d’informació, atenció als/a les usuaris/es i d’administració 
general ofertat, i les seves posteriors modificacions. 

 
7. Divulgar i publicitar l’oferta de serveis, condicions d’accés i preus; d’acord amb 

les condicions expressades en aquest document. 
 

8. Dotar la instal·lació, d’acord amb l’oferta formulada i acceptada, amb el 
programa d’equipament inicial mínim descrit en l’annex i amb els béns en 
general que siguin necessaris per una gestió de la instal·lació tècnicament 
moderna i per al bon funcionament dels serveis. 

 
9. No alienar ni gravar els béns objecte de la gestió interessada. 

 



 

 

10. Formalitzar  al seu càrrec una pòlissa d’assegurança “multirisc” que cobreixi en 
cada moment el valor real de mercat dels edificis i les seves instal·lacions i 
equipaments, per un import mínim equivalent al valor d’aquests bens. En el cas 
de sinistre l’adjudicatària estarà obligada a la reconstrucció i restitució dels béns 
danyats, i a fer-se càrrec del valor de la franquícia si fos el cas. En el supòsit que 
el sinistre impliqués la desaparició total  de la instal·lació, la pòlissa inclourà que 
el beneficiari serà l’Ajuntament, qui decidirà sobre  les actuacions a realitzar en 
aquest cas. 

 
11. Respondre dels danys que es derivin del funcionament dels serveis. A aquest 

efectes, l’adjudicatària formalitzarà una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil que cobreixi qualsevol cas i capital necessari per un mínim de 600.000€ pels 
danys a tercers derivats de l’estat i ocupació de l’edifici, del funcionament de les 
instal·lacions, dels serveis i activitats que realitzi i del personal al seu càrrec. La 
còpia dels originals de les dues pòlisses a les que s’ha fet referència, i dels rebuts 
corresponents al pagament de les primes, hauran de presentar-se a 
l’Ajuntament en el termini màxim del mes següent a la signatura del contracte.  

 
12. Qualsevol obligació derivada de l’exercici de les potestats que corresponen a 

l’Administració. 
 

13. L’adjudicatària estarà obligada a retornar, en finalitzar el contracte, els béns, 
equipaments i les instal·lacions cedits en ús, en la mateixa forma que les va 
rebre i amb les millores i/o ampliacions realitzades, sense tenir dret a percebre 
cap indemnització per les obres subministraments realitzats per la millora, 
adaptació o ampliació,  durant el transcurs de vigència del contracte.  

 
14. L’adjudicatària no podrà realitzar obres o subministraments de millora, 

adaptació,  ampliació i/o inversió, sense l’aprovació prèvia de l’Ajuntament. 
 

15. No cedir o traspassar a terceres persones la gestió, tret que s’autoritzi 
prèviament i formalment pel Ajuntament. 

 
16. No obstant, podrà concertar amb tercers la gestió de prestacions accessòries, 

sent però l’adjudicatària l’única responsable davant de l’Ajuntament de la gestió 
del servei. 

 
En tot cas, l’adjudicatària, amb un mes d’antelació, haurà de presentar a 
l’Ajuntament la proposta de qualsevol tipus de contracte amb indicació de les  
clàusules i condicions  que plantegi  establir, perquè aquest  l’autoritzi i si ho 
creu convenient es realitzin les modificacions adients. 

 
17. Elaborar en el termini màxim de 3 mesos des de la formalització del contracte, el 

Reglament específic de funcionament intern de la instal·lació o instal·lacions, 
que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament. 

 



 

 

18. L’adjudicatària designarà un responsable tècnic de la gestió.  Aquesta persona 
haurà de prestar els serveis en la mateixa instal·lació i disposar de capacitat de 
decisió per donar resposta immediata a qualsevol eventualitat. També assumirà 
les funcions d’interlocució amb l’Ajuntament. 

 
19. Tot el personal que l’adjudicatària  adscrigui a les instal·lacions haurà de vestir 

amb un vestuari uniformitzat i dur de forma visible unes credencials que 
identifiquin les dades de la persona, especialment els socorristes.   
 

20. El vestuari haurà de ser prèviament presentat a l’Ajuntament per la seva 
aprovació, i no hi figurarà cap motiu publicitari d’esponsorització. 

 
21. L’adjudicatària utilitzarà el català com a llengua de comunicació amb els/les 

usuaris/es de la instal·lació, en els serveis que presti a l’Ajuntament, sense 
perjudici de l’aplicació de la Llei de Normalització Lingüística. 

 
22. Presentar a l’Ajuntament una memòria esportiva anualment, i una estadística 

d’usos de la instal·lació i serveis trimestralment. 
 

23. L’adjudicatària es compromet a col·laborar amb l’Ajuntament en l’organització 
d’actes i/o campanyes de difusió de l’esport que aquest li sol·liciti, així com el 
compliment de possibles convenis amb tercers. 

 
24. L’Adhesió de l’adjudicatària a campanyes, actes, etc. Que no estiguin 

promogudes o recolzades per l’Ajuntament de l’Arboç, en la prestació dels 
serveis objecte d’aquest plec, necessitarà de l’aprovació prèvia d’aquest últim. 
 

25. La concessionària estarà obligada a retornar, en finalitzar el contracte, els béns, 
equipaments i les instal·lacions cedides en ús, en la mateixa forma que les va 
rebre i amb les millores i ampliacions realitzades o nous béns adquirits, sense 
tenir dret a percebre cap indemnització per les obres o subministraments 
realitzats per la millora, adaptació o ampliació, o adquisició de nous béns, 
durant el transcurs de la vigència del contracte. 
 

26.  Facilitar l’accés a les instal·lacions, serveis i la informació directament 
relacionada amb l’objecte de l’explotació de les instal·lacions, a les persones que 
indiqui el Ajuntament 
 

27. La concessionària estarà obligada a subrogar el personal contractat per 
l’anterior concessionària, adscrit de forma directe a la instal·lació i els seus 
serveis (successió d’empresa). 
 

28. La concessió no suposarà, en cap cas ni circumstància, l'existència de relació 
laboral entre l'Administració i la concessionària o el personal d'aquesta última. 
La concessionària serà responsable del compliment de totes les obligacions 
laborals, de Seguretat Social, de seguretat i higiene o qualsevol altra que 
correspongui respecte del personal a les seves ordres adscrit al servei. 



 

 

 
29. Assegurar de forma estricta el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal i d’altres directrius que 
la complementin o actualitzin. A aquests efectes elaborarà i presentarà en el 
termini màxim de 90 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de 
formalització de la concessió, el protocol de protecció de dades de caràcter 
personal, que haurà de ser aprovat pel Ajuntament.  
 

30. La concessionària complirà estrictament els criteris de recollida selectiva de 
residus establerts en la llei i per l’Ajuntament de l’Arboç, i s’hi adaptarà 
contínuament en funció de les variacions que s’estableixin. 

3.2 Obligacions de l’adjudicatària derivades de la 
titularitat municipal de la instal·lació 

La titularitat de les instal·lacions, així com dels serveis, és municipal. En conseqüència, 
l’adjudicatària resta obligada al següent: 
 

1. No utilitzar el nom i la imatge interna o externa de la instal·lació amb motiu 
publicitari o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’adjudicatària, sense que ho 
autoritzi prèviament l’Ajuntament. 
 

2. En qualsevol element de retolació, senyalització, comunicació, papereria, 
identificació d’usuaris/es,… haurà de constar sempre el caràcters municipal de la 
insta lal·lació i dels serveis, ajustant-se sempre als criteris i  normativa municipal. 
Qualsevol d’aquets elements necessitarà de l’aprovació prèvia de l’Ajuntament. 

 
3. En qualsevol publicitat  o difusió d’activitats i serveis de la instal·lació que realitzi 

l’adjudicatària, haurà de fer constar la titularitat municipal, ajustant-se sempre 
als criteris i normativa municipal. 

3.3 Drets de l’adjudicatària 
L’adjudicatària té els drets derivats del contingut d’aquest document, i en especial: 
 

1. Ocupar i utilitzar les instal·lacions referides en aquest  plec.  
 

2. Percebre de les persones usuàries les tarifes autoritzades dels serveis i 
instal·lacions, de conformitat amb el que estableixi la normativa municipal. 

3.4 Obligacions de l’Ajuntament 
 

1. Atorgar al concessionari la protecció adequada per tal que pugui prestar el 
servei adequadament. 



 

 

 
2. Posar a disposició del concessionari els béns i les instal·lacions convinguts en el 

annex I del present plec. 
 

3. Garantir la percepció de les prestacions econòmiques de la manera i forma 
acordades, i la seva revisió, si s’escau. 

 
4. Haurà de compensar econòmicament el concessionari, per raó de les 

modificacions que li ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o 
disminueixin la retribució, i haurà de revisar les tarifes quan, encara que no hi 
hagi modificacions del servei, circumstàncies anormals i imprevisibles 
sobrevingudes determinin, en qualsevol sentit la ruptura de l’equilibri econòmic. 

 
5. Indemnitzar el concessionari pels danys i perjudicis que li ocasioni l’assumpció 

directa de la gestió del servei si es produeix per motius d’interès públic que 
determinin el rescat de la concessió, o en cas de supressió del servei. 

3.5 Drets de l’Ajuntament  
 

1. Ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeixi, entre 
d’altres, la variació de la qualitat i la quantitat de les prestacions del servei, i 
l’alteració de la retribució del concessionari. 
 

2. Fiscalitzar la gestió del concessionari. L’Ajuntament podrà inspeccionar en 
qualsevol moment el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i la 
documentació relacionada amb l’objecte de la concessió, i dictar les ordres per 
mantenir o restablir la prestació corresponent. 
 

3. Assumir temporalment la gestió directa del servei en què el concessionari no el 
presti o no el pugui prestar per circumstàncies que li siguin o no imputables. 
 

4. Imposar al concessionari les sancions pertinents per raó de les infraccions que 
hagi comès en la prestació del servei. 
 

5. Rescatar la concessió. 
 

6. Suprimir el servei. 
 

7. Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament i en el 
present plec. 
 

8. Obligar el concessionari a incrementar els riscos assegurats per les pòlisses 
d’assegurança, havent de suportar aquest el cost corresponent, sempre de 
forma degudament justificada. 
 



 

 

9. Dur a terme la inspecció, control i seguiment del domini públic i en la seva virtut, 
si fos necessari, modificar per raons d’interès públic les característiques de la 
concessió. 
 

10. Instar als seus serveis d’inspecció o els d’altres administracions públiques a 
efectuar les inspeccions pertinents a les instal·lacions objecte de la concessió. 
 

11. Resoldre el contracte en qualsevol moment si concorren causes d’interès públic. 

3.6 Modificació del Contracte i Manteniment de l’Equilibri 
Econòmic 

L’Ajuntament podrà modificar per raons d’interès públic les característiques del servei 
contractat i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris. 
 
Quan les modificacions afectin al règim financer del contracte, l’Administració haurà de 
compensar al contractista de manera que es mantingui l’equilibri econòmic del 
contracte. No procedirà tal compensació, en el cas que els acords que dicti 
l’Administració respecte al desenvolupament del servei manquin de transcendència 
econòmica. 
 
L’Ajuntament ha de restablir l’equilibri econòmic del contracte, en benefici de qualsevol 
de les parts en els següents supòsits: 
 

a) Quan l’Ajuntament modifiqui, per raons d’interès públic, les característiques del 
servei contractat. 

b) Quan les actuacions de l’Ajuntament determinin de forma directa la ruptura 
substancial de l’economia del contracte. 

c) Quan causes de força major determinin de forma directa la ruptura substancial 
de l’economia del contracte, s’entén per «força major» allò que estableix 
l’article 231 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
El restabliment de l’equilibri econòmic del contracte es realitzarà mitjançant mesures 
que podran consistir en les modificacions de les tarifes a abonar pels usuaris, i en 
general, en qualsevol modificació de les clàusules de contingut econòmic del contracte. 
 
Per als casos de força major i d’actuacions de l’administració que determinin de forma 
directa la ruptura substancial de l’economia del contracte, podrà prorrogar-se el termini 
del contracte per un període que no excedeixi d’un 10 per cent de la seva duració inicial, 
respectant els límits màxims de duració previstos legalment. 

3.7 Règim sancionador 
Les infraccions en què pugui incórrer l’adjudicatària en el compliment de les obligacions 
del contracte es qualificaran de molt greus, greus i lleus. 



 

 

 
Tindran la consideració de faltes molt greus: 
 

- Demora en l’inici de l’execució del contracte superior a 20 dies.  

 

- La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb 

incompliment gravíssim de les condicions establertes. 

 

- L’incompliment molt greu de les obligacions laborals i de Seguretat social 

amb el seu personal. 

 

- L’incompliment molt greu de les obligacions fiscals relatives a la  prestació 

del contracte. 

 

- La cessió, sots- arrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o la 

paralització no justificada de la prestació del servei per un període superior 

als deu dies. 

 

- La desobediència reiterada (més de dues vegades) a les ordres escrites de 

l’Ajuntament, relatives a l’execució del contracte.  

 

- La no utilització dels recursos tècnics, humans, econòmics, etc. ofertats 

 

- L’incompliment molt greu de les obligacions de conservació i de substitució 

dels elements materials del servei, així com l’incompliment de les 

obligacions d’inversió anual previstes en aquest plec i en l’acord 

d’adjudicació. 

 

- Manca de subscripció o de vigència de les pòlisses d’assegurances que 

l’adjudicatària té l’obligació de concertar, després que l’Ajuntament hagi 

requerit expressament la subsanació de la deficiència. 



 

 

 

- Qualsevol  actuació que afecti la seguretat de les instal·lacions i dels/de les 

usuaris/es. 

 

- L’incompliment gravíssim o reiterat de les previsions establertes sobre 

admissió de persones usuàries i tarifes o preus a càrrecs d’aquestes. 

 

- La negativa de l’adjudicatària a complimentar els requeriments d’informació 

que l’Ajuntament li formuli, i l’incompliment molt greu o reiterat de les 

obligacions d’informació ja establertes amb caràcter general en aquest plec. 

 

- Concórrer  en el període d’un any,  tres  o més faltes greus. 

 
Tindran la consideració de faltes greus: 
 

- El tracte incorrecte vers les persones usuàries. 

 

- La paralització o interrupció no justificada de la prestació de servei , quan no 

s’hagi de qualificar com a molt greu. 

 

- Incompliment d’acords o decisions de l’Ajuntament sobre variacions parcials 

que no impliquin depeses a càrrec de l’adjudicatària. 

 

- Irregularitats en la prestació del servei, d’acord amb les condicions fixades 

en el contracte . 

 

- La desatenció en la instal·lació que provoqui un increment injustificat en els 

consums energètics o els recursos hídrics. 

 



 

 

- La imposició de sancions per part d’altres Administracions Públiques a 

conseqüència de la responsabilitat de l’adjudicatària com a gestora del 

servei. 

 

- Incompliment dels  objectius de gestió específics,  acordats amb 

l’Ajuntament. 

 

- Qualsevol infracció inclosa en l’apartat de faltes molt greus, quan per les 

característiques i l’abast de la conducta aquesta no s’hagi de considerar 

objectivament com a gravíssima o molt greu, sinó únicament com a greu. 

 

- Defectes greus en la observació i manteniment dels elements de la 

instal·lació. 

 

- Incompliments quant al nombre i capacitat del personal adscrit al servei, 

sempre que aquest incompliment no causi un trastorn gravíssim en la 

prestació. 

 

- La cessió  a tercers de dades de les persones usuàries, sense el seu 

consentiment exprés. 

 

- Concórrer en el període d’un any, tres o més faltes lleus. 

 
Tindran la consideració de falta lleu totes les altres infraccions de l’adjudicatària no 
previstes anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en 
el contracte, sempre que sigui en perjudici lleu del servei. Si aquest perjudici fos superior 
la falta es podrà considera com greu o molt greu. 
 
En funció de les infraccions s’aplicarà la següent relació de sancions: 
 

- Les infraccions lleus seran sancionades amb amonestació o amb una multa de 
100 a 1.000 €. 
 



 

 

- Les infraccions greus es sancionaran amb multa de 1.001 a 6.000€. En cas de 
pertorbació del servei que posi en perill la seva gestió adequada, la sanció de 
multa podrà compatibilitzar-se amb la intervenció del servei durant el temps 
que es decideixi, amb un màxim de vuit mesos, sempre que no s’acordi la 
rescissió del contracte. 
 

- Les faltes molt greus es sancionaran amb multa de  6.001 a 20.000€ i/o amb la 
resolució del contracte i la incautació de la garantia constituïda  i la 
indemnització  dels danys que s’hagin produït. 

 
En cap cas l’import de les multes podrà ser inferior al benefici que l’adjudicatària hagi 
pogut obtenir amb la seva infracció. Amb independència de la sanció corresponent, 
l’adjudicatària indemnitzarà a l’Ajuntament sempre que aquest últim hagi de suplir les 
funcions de la gestora indirecta per mitjans propis o aliens. 
 
La imposició de sancions a l’adjudicatària  no requerirà l’observança  del procediment 
administratiu sancionador establert amb caràcter general per la legislació, però caldrà 
atorgar al contractista el dret d’audiència i el de proposició de prova durant un termini 
de deu dies. En el cas d’imposició de sancions pecuniàries, el seu import haurà de ser 
satisfet dins d’un termini màxim de quinze dies. 
 
La comissió de seguiment podrà emetre la seva valoració de les faltes, i en tot cas, es 
podrà utilitzar el servei de mediació de consum que correspongui amb la finalitat de que 
un tercer pugui avaluar la falta. 
 
 
 
                              



 

 

4 CAPÍTOL 4. PRESTACIÓ DELS SERVEIS  

4.1 Objectius del servei 
L’adjudicatària, amb la seva gestió, vetllarà per: 
 

a. Fomentar l’ interès en vers la pràctica, la formació i l’educació esportiva de la 

ciutadania. 

 

b. Facilitar formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica individual i 

col·lectiva de l’esport. 

 

c. Crear un entorn afavoridor pel foment de l’esport i de la participació d’entitats i 

clubs esportius. 

 

d. Descobrir i animar els joves amb aptituds i preparar-los per rebre la formació 

esportiva adient. 

 

e. Adequar la programació de l’esport als interessos i realitat social en cada 

moment. 

 

f. Oferir una àmplia gamma d’activitats al voltant de l’activitat física. 

 

g. Millorar la gestió i qualitat dels serveis municipals d’esports. 

4.2 Projecte de gestió  
El programa d’activitats esportives a desenvolupar haurà de seguir els objectius del 
servei d’acord amb les característiques de la instal·lació i en funció de la demanda social 
esportiva: 
 

a) Com a centre de serveis esportius pels ciutadans haurà d’oferir programes 

esportius i serveis complementaris pels abonats, activitats lliures i dirigides, 



 

 

orientades al lleure, el manteniment físic i la formació esportiva i programes 

d’esport per a tothom, gent gran i persones amb disminució. 

 

b) Com a centre d’oferta esportiva per a les escoles i població en edat escolar 

haurà d’oferir cursets de natació per a centres escolars així com activitats 

d’iniciació esportiva en general. 

Els licitadors hauran de presentar projecte de gestió i esportiu que haurà d’ajustar-se al 
esquema: 

 

1. Programa esportiu 

1.1. Programació d’activitats 
- Activitats esportives 

o De lleure 

o Escolars 

o Competitives 

o Nous serveis 

- Actes extraordinaris 

1.2. Serveis complementaris com el servei de bar a la piscina d’estiu.  
 

2. Programa de manteniment i conservació de les instal·lacions de la piscina 

coberta,  

 

2.1. Manteniment preventiu i correctiu  

2.2  Pla de neteja  

 

3. Control d’accessos a les instal·lacions. 

 

4. Projecte d'explotació del bar. 

 



 

 

El programa esportiu ha d’incloure com a mínim les activitats que es recullen en el 
programa esportiu que consta a l’Annex IV. Programa esportiu, la gestió de les pistes de 
pàdel de nova creació que estan dins del recinte de les piscines i la piscina d’estiu 
situada a l’àrea recreativa. 
 
Els licitadors en llurs ofertes, podran proposar, en el context de la millora de serveis 
esportius, el desenvolupament de nous programes d’activitat física que permetin 
ampliar el nombre d’activitat simultànies en espais actualment en desús dins la 
instal·lació o a l’aire lliure, més enllà dels exigits en aquest plec i de conformitat amb les 
prescripcions tècniques. Aquests serveis hauran d’estar autoritzats per l’Ajuntament i 
tota despesa en materials fungibles i/o inventariables, etc,  necessàries en l’adequació 
de les zones, correran a càrrec de l’adjudicatària. 
 
L’adjudicatària  restarà obligada a la realització de les actuacions correctives de 
manteniment necessàries pel desenvolupament dels serveis i haurà de complir, com a 
mínim, la relació i les característiques tècniques mínimes descrites als elements 
reflectits a l’Annex V. Programa de manteniment conservació de la instal·lació. 
 
L’adjudicatària podrà realitzar les propostes d’actuacions preventives de manteniment 
que consideri oportunes per complementar les actuacions correctives de manteniment 
requerides en el paràgraf anterior pel bon desenvolupament dels serveis. L’adjudicatària 
haurà de complir, com a mínim, les normatives vigents sobre aquestes actuacions i 
detallar una relació amb la descripció de les característiques tècniques de cada element. 
 
Serà d’aplicació bàsica i obligada tot allò determinat en les normes sanitàries aplicable a 
l'ús de piscines públiques: els decrets 95/2000, 177/2000, 165/2001 i 742/2013. Pel què 
fa a d’altres aspectes també és d’aplicació el Decret 352/2004 sobre mesures per a la 
prevenció de la legionel·losi. Pel què fa a la prevenció de riscos laborals serà d’aplicació 
la Llei 31/1995 de 8 de novembre sobre prevenció de riscos laborals. Pel què fa a les 
mesures d’autoprotecció i els seus contingut serà d’aplicació el Decret 82/2010, de 29 
de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
 
El pla de neteja  ha d’incloure la neteja i manteniment de dilluns a dissabte de vestuaris, 
zona de platja, lavabos i dutxes, sala de musculació, sala polivalent i recepció i 
desinfecció de totes les instal·lacions. El pla de neteja es farà d’acord amb el programa 
que es recull  l’Annex VI. Programa de neteja de la instal·lació.  

4.3 Ús i conservació de les instal·lacions, béns i 
subministres 

Seran a compte de l’adjudicatària les despeses en concepte de subministrament de llum, 
carburants i aigua, d’acord a allò que disposa la clàusula 2.3 d’aquest plec.  
 



 

 

L’adjudicatària assumeix l’obligació de la utilització adequada de l’edifici, instal·lacions i 
béns, i d’adoptar les mesures que preservin l’adequat conservació i manteniment dels 
béns i dels consums racionals dels subministres. 

4.4 Relació amb els usuaris 
Les instal·lacions seran de lliure accés per al conjunt dels ciutadans, sense més limitació 
que el pagament dels preus dels serveis i la pròpia capacitat i característiques de la 
instal·lació. 
 
L’adjudicatària garantirà, a cada instal·lació, que els usuaris disposin de tota la 
informació pertinent sobre el funcionament de la instal·lació, i que siguin atesos de 
manera adequada. 
 
Haurà de figurar, amb caràcter preceptiu, un rètol en un lloc visible i de fàcil accés per a 
l’usuari, en que s’indiqui: 
 

- El preu dels serveis. 
 

- L’horari d’obertura al públic de les instal·lacions i de les oficines. 
 

- Els espais esportius i característiques tècniques de les instal·lacions, així com el 
plànols dels mateixos. 
 

- Els serveis i programes que s’hi realitzin (difusió en tríptics i en taulers 
Informatius). 
 

- La normativa d’ús de les instal·lacions (difusió en tríptics i en taulers 
Informatius). 
 

L’adjudicatària disposarà pels usuaris, a cada instal·lació, de: 
 

- Bústia i llibre general de reclamacions. 
 

- Taulers d’informacions diverses en llocs d’accés (informacions puntuals i 
generals). 
 

- Rètols informatius en tot el complex esportiu. 
 

- Rètols informatius indicant l’aforament màxim de cada espai esportiu. 
 
Al ser un servei no prestat directament per l’Administració, no està exclòs del Decret 
70/2003, de 4 març, pel qual es regulen els fulls oficials de reclamació/denúncia i en 
conseqüència l’adjudicatari contractista n’haurà de tenir a disposar a l’equipament de 
fulls de reclamació oficials per l’autoritat competent, en el qual els usuaris puguin fer 
constar tot allò que considerin oportú, a l’empara de la normativa sobre protecció dels 



 

 

drets de consumidors i usuaris, així com un full específic de queixes i suggeriments 
general de l’equipament, el qual s’haurà d’autoritzar prèviament per l’Ajuntament amb 
escrit exprés. 

4.5 Personal  
El personal que l’adjudicatària contracti haurà d’estar en possessió de les titulacions 
corresponents i exigides legalment. Igualment haurà de comptar amb els nivells de 
coneixement i ús de la llengua catalana que determinen els reglaments municipals. 
 
El personal de l’empresa ha de ser suficient per garantir la prestació dels serveis que es 
descriuen al present plec. En cas d’absències, les substitucions del personal es realitzarà 
en el termini màxim de 24 hores a l’efecte de preservar la continuïtat dels serveis. 
 
L’adjudicatària, d’acord amb la normativa laboral vigent, formalitzarà els contractes 
laborals escaients amb el seu personal. L’Ajuntament és aliè a qualsevol vincle o 
dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb el personal del concessionari. 
 
Igualment, l’empresa complirà quantes obligacions disposin la legislació vigent en 
matèria fiscal, administrativa, laboral i social. L’incompliment de qualsevol d’aquestes 
obligacions no implicarà cap responsabilitat per l’Ajuntament, sense perjudici de les 
accions que aquest pugui adoptar respecte la suspensió o vigència del contracte. 
 
En matèria de condicions de treball (horaris, vacances, permisos, etc.), serà 
l’adjudicatària qui imposarà les normes i, en cap cas, les relacions laborals que estableixi 
l’adjudicatària suposaran cap dependència directa respecte l’Ajuntament de l’Arboç. 
 
Dins del primer mes del contracte l’empresa haurà d’aportar una relació de tot el 
personal contractat amb indicació mínima del nom i cognoms del personal, categoria 
professional, tipus de contracte, retribucions mensuals brutes i classes o mòduls que 
imparteix, així com dedicació horària. Juntament amb aquesta relació s’adjuntaran 
còpies dels models de cotització TC1 i TC2 tramitats davant de la Seguretat Social. 
Respecte a aquesta relació, l’empresa s’obliga a notificar a l’Ajuntament qualsevol canvi 
o modificació de personal que es produeixi. 
 
Altrament l’Ajuntament podrà demanar en qualsevol moment, , els documents o 
certificats escaients que acreditin les obligacions legals anteriorment esmentades. 
 
El contractista proposarà una persona, amb competència tècnica i capacitat suficients 
per disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del contracte, 
als efectes de ser l’interlocutor tècnic del contractista en relació els serveis objecte de la 
concessió i de ser designat director de les instal·lacions amb les funcions reglamentàries 
assignades. 
 
Als efectes de garantir la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els 
mateixos als seus treballadors, l’adjudicatària haurà d’informar i aportar a l’Ajuntament 



 

 

tota la documentació dels elements que s’indiquen a continuació així com de les 
modificacions o actualitzacions que es produeixin: 
 

- Modalitat d’organització de la prevenció a l’empresa adoptada. 
 

- Avaluació de riscos. 
 

- Planificació de l’activitat preventiva. 
 

- Pla d’acció. 
 

- Informació sobre els riscos facilitada als treballadors. 
 

- Formació sobre els riscos facilitada als treballadors. 
 

- Assegurança de cobertura de les contingències professionals (accidents de 
treball i malalties professionals). 
 

Així mateix, i en tant que l’activitat es desenvoluparà en un edifici de titularitat pública 
municipal, l’Ajuntament haurà de comunicar als treballadors de l’adjudicatària el Pla 
d’Emergència de l’edifici i facilitar-ne una còpia al concessionari. 

4.6 Condicions d’accés a la instal·lació 
1. La instal·lació serà de lliure accés a tothom, sense més limitacions que el 

pagament del preus per la seva utilització, la pròpia capacitat de la instal·lació i 
les normes que es contemplin en el Reglament intern. 
 

2. S’establirà obligatòriament un preu per a la utilització ocasional o puntual de la 
instal·lació sense que pugui exigir-se l’adquisició de la condició de  soci, abonat o 
similar per l’accés a la instal·lació. 

 
3. L’Ajuntament de l’Arboç podrà utilitzar de forma gratuïta les instal·lacions 

objecte del present plec per la realització d’activitats esportives, culturals o de 
qualsevol altre tipus. Si es consideren aquestes activitats com d’interès públic, 
tindran prioritat sobre la programació prevista. En tot cas s’haurà de comunicar 
amb una antelació mínima de 30 dies naturals,  o bé sense cap antelació, quan 
quedin afectades per algun Pla d’Emergència. Aquesta potestat es podrà utilitzar  
un màxim de 5 cops cada any. 
 

4. Al respecte del punt anterior, quan l’adjudicatària estableixi compromisos 
contractuals amb els/les usuari/es haurà de fer constar que si bé  els 
compromisos s’adopten en ferm, aquesta  podran veure’s alterats per  causes 
d’interès públic establertes per l’Ajuntament de l’Arboç. 
 



 

 

5. L’Ajuntament es reserva el dret de determinar condicions econòmiques d’accés 
als serveis i instal·lació més avantatjoses, fins i tot la gratuïtat. Aquesta reserva 
la podrà aplicar a un màxim de 20 persones. 
 

6. La Policia local té dret a fer ús de les instal·lacions, prèvia autorització de 
l’Ajuntament. Podran fer ús del gimnàs sempre que no s'estiguin fent activitats 
dirigides. No poden accedir a les activitats dirigies encara que entrin amb 
l'abonament.  

 



 

 

5 CAPÍTOL 5. CONTROL I SEGUIMENT DEL SERVEI 

5.1 Seguiment de la prestació del servei i l’avaluació dels 
serveis 

L’adjudicatària estarà sotmesa al sistema de control d’execució i qualitat que determini 
l’Ajuntament de l’Arboç. 
 
L’adjudicatària haurà de presentar una memòria d’activitats: 
 

- Base de dades d’usuaris de la piscina, amb les dades desagregades considerant 
edat, sexe, etc. 
 

- Indicadors de realització de resultats. 
 

- Indicadors d’incidències, on es registrarà número i tipologia de la incidència, així 
com la forma com s’ha resolt i el temps de resolució, a petició de l’Ajuntament. 
 

- Presentació dels informes previstos en el seguiment del servei. 
 

- Indicadors de qualitat del servei, on es controlaran els indicadors establerts i 
l’ajustament a aquests i els temps de resposta. 
 

- Actualització de les dades del personal adscrit a l’execució del contracte i 
qualsevol altre informació que es consideri adient. 
 

- L’adjudicatari també estarà obligat a facilitar qualsevol altra informació relativa 
als serveis prestats, sol·licitada per l’Ajuntament. 

5.2 Pla documental seguiment i control del servei i 
contracte 

L’Ajuntament determinarà, durant els transcurs del contracte, el pla i la relació 
documental afecte al seguiment i control del servei i contracte. El calendari i els 
documents a lliurar inicialment pel contractista estan relacionats a les diferents 
clàusules d’aquest plec. Aquesta planificació podrà variar anualment i/o segons les 
necessitats establertes per l’Ajuntament i/o l’òrgan municipal competent, les quals li 
seran comunicades al contractista amb la suficient antelació per a la seva implantació i 
lliurament. 

 

  



 

 

ANNEX I . CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE 
LES INSTAL·LACIONS  

A continuació es mostrarà el llistat de modificacions existents, per planta, en vers al 
projecte aprovat: 

PISCINA COBERTA  
Es tracta d’un establiment que ocupa una superfície de 2.950 m2 distribuïts en 3 
plantes: planta soterrani, planta baixa i planta primera. Es disposa d’una gran superfície 
de coberta que fou aprofitada per instal·lar un sistema de plaques solars tèrmiques. 
 
El centre disposa d’una piscina principal amb una superfície del vas de 312,5 m2 i unes 
dimensions de 25 m x 12,5 m. La profunditat és de 1,2 m fins a 1,6 m. També disposa 
d’un jacuzzi amb una superfície del vas de 23,85 m2. En planta baixa hi ha localitzats els 
vestuaris i les oficines del centre. 
 
A part també es disposa de dues sales en planta primera on s’hi desenvolupen activitats 
esportives diverses. En aquesta planta es disposa d’una terrassa on s’hi troba la planta 
refredadora pels climatitzadors. 
 
En la planta soterrani es disposa de les sales d’instal·lacions, on s’hi emplacen els equips 
de bombeig i filtració d’aigua, la deshumectadora, els dipòsits acumuladors d’aigua, la 
sala de calderes amb els equips de bombeig per a la distribució de l’aigua calenta i la sala 
del grup electrogen. 

A continuació de detallen les instal·lacions tècniques existents:  

BATERIA DE CONDENSADORS 

El centre disposa d’un equip per a la compensació de l’energia reactiva: 
 

Descripció Bateria de condensadors 

Fabricant Circutor 

Model OPTIM 3 P&P-31,25-440 

Nombre d’unitats 1 

Potència 31,25 kVAr 

Configuració 6,25+2x12,5 kVAr 

GRUP ELECTROGEN 

El centre també disposa d’un grup electrogen per a la generació d’energia elèctrica en 
cas d’emergència: 
 

Descripció Grup electrogen 

Fabricant Electramolins 



 

 

Model EMJ-48 AUT-MP10 

Nombre d’unitats 1 

Potència d’emergència 48 kVA (38,4 kW) 

Potència principal 43 kVA (34,4 kW) 

EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE  

El centre disposa dels següents elements per realitzar la climatització i renovació d’aire 
de l’edifici: 
 

Descripció Deshumectadora 

Fabricant Energypool 

Model BDHP-35 

Nombre d’unitats 1 

Capacitat de deshumectació  75,30 l/h 

Potència calorífica 
condensadors d’aigua 

76,32 kW 

Potència calorífica 
condensadors d’aire  

127,2 kW (al 100%) 
50,88 kW (al 40%) 

Potència calorífica bateria post-
escalfament d’aire 

205 kW 

Potència calorífica 
intercanviador calor piscina 

140 kW 

Potència calorífica 
intercanviador calor spa 

38 kW 

Potència elèctrica  40,31 kW 

Gas refrigerant R-407-C 

Núm. condensadors d’aigua 3 

Núm. condensadors d’aire 1 

Núm. compressors 1 

Tipus Semi-hermètic 

Cabal d’aire recirculat 26.000 m3/h 

Free-cooling Sí 

Recuperador de calor No 

 

Descripció Planta refredadora 

Fabricant Sova Aircon SL 

Model EW 25+KH 

Nombre d’unitats 1 

Potència frigorífica 57,26 kW 

Potència calorífica - 

Potència elèctrica  24,51 kW 

Gas refrigerant R-407-C 

Núm. compressors 2 

Equips emissors Climatitzadors 

 



 

 

Descripció Climatitzador 
tipus 1 

Climatitzador 
tipus 2 

Climatitzador 
tipus 3 

Fabricant Energypool Energypool Energypool 

Model FW4T-07 FW4T-04 FW4T-00 

Nombre d’unitats 2 1 3 

Cabal 5500 m3/h 2200 m3/h 800 m3/h 

Potència frigorífica 26,8 kW 13,8 kW 3,6 kW 

Potència calorífica 27,3 kW 11,83 kW 5,2 kW 

Potència elèctrica  1,47 kW 0,49 kW 0,18 kW 

Recuperador de calor No No No 

Espais climatitzats 
· Sala 1 

· Vestíbul i recepció · Sala 2 
· Passadís 

· Sala monitors 
· Infermeria 

 

Descripció Termoconvector 
tipus 1 

Termoconvector 
tipus 2 

Termoconvector 
tipus 3 

Termoconvector 
tipus 4 

Fabricant Energypool Energypool Energypool Energypool 

Model FW2T-01 FW2T-02 FW2T-03 FW2T-06 

Nombre 
d’unitats 

1 3 2 1 

Cabal 950 m3/h 1300 m3/h 1600 m3/h 3500 m3/h 

Potència 
frigorífica 

- - - - 

Potència 
calorífica 

5,8 kW 8,4 kW 9,9 kW 17,9 kW 

Potència 
elèctrica  

0,18 kW 0,49 kW 0,49 kW 0,37 kW 

Espais 
climatitzats 

· Vestidors tècnics 
homes/dones 

· Vestidors grup 1 
· Vestidors grup 2 
· Vestidors grup 3 

· Vestidors homes 
· Vestidors dones 

· Dutxes, serveis, 
passadissos 5-6 i 

mixte 
 
 

Descripció Unitat Split 
tipus 1 

Fabricant General Fujitsu 

Model Exterior AOG36UNAXT 

Model Interior AUG36U 

Tipus Cassette 

Nombre d’unitats 1 

Potència frigorífica 10,5 kW 

Potència calorífica 11,8 kW 

Potència elèctrica  3,65 kW 

Espais climatitzats · Sala activitats dirigides 

 

Descripció 
Extractors d’aire tipus 1 

Extractor d’aire 
tipus 2 

Fabricant Soler & Palau Soler & Palau 



 

 

Model CVB/4-180/180N CAB-Plus 315 

Nombre d’unitats 1 1 

Cabal 950 m3/h 1340 m3/h 

Potència elèctrica  0,147 kW 0,344 kW 

Espais climatitzats 

· Vestuaris: 5u 
· Sala fitness: 2u 
· Recepció: 2u 

· Infermeria: 2u 

· Sala activitats dirigides: 1u 

EQUIPS DE BOMBEIG  

 

Descripció 
Fabricant i Model 

Potència 
Unitaria [kW] 

Núm. equips 

Bombes recirculació ACS Sedical SP40/105 0,65 2 

Bomba retorn dutxes Sedical SAP40/8T 0,35 1 

Bombes primari intercanviador ACS 
(7 i 8) 

Sedical TF140 1,02 2 

Bombes intercanviador vas SPA (11 i 
12) 

Sedical SP30/8T-B 0,29 2 

Bombes intercanviador vas piscina 
(13 i 14) 

Sedical TF140 0,46 2 

Bombes escalfament aire 
deshumectadora (6 i 34) 

Sedical TF110 0,21 2 

Bombes climatització vestuari 
tècnic, dutxes i serveis (22 i 23) 

Sedical TF140 0,46 2 

Bombes climatització vestidors 1, 2 i 
3 (18 i 19) 

Sedical TF140 0,46 2 

Bombes climatització recepció, sala 
monitors i infermeria (20 i 22) 

Sedical TF140 0,46 2 

Bombes climatització sales 1, 2 i 
passadís 3 (16 i 17) 

Sedical TF140 0,46 2 

Bombes primari Solar (24 i 25) 
Wilo TOP-
SD50/15 

1,60 2 

Bombes secundari solar 
Wilo TOP-
Z50/7DM 

0,68 2 

Bombes calderes (1, 2, 3 i 4) Sedical TF140 0,46 4 

Bomba escalfament vas piscina gran 
Bomba Saci 

WINNER 150 M 
1,7 1 

Grup pressió Fluxòmetres 
FC Moturi  
MEC-90S-2 

1,5 1 

Grup contra incendis (Principal) 
Bombas Saci 
MN 40-200B 

5,5 1 

Grup contra incendis (Jockey) 
Bombas Saci 
MULTINOX-N 

120/60-T 
1,25 1 



 

 

EQUIPS DE TRACTAMENT DE L’AIGUA DE LA PISCINA 

 

Descripció 
Fabricant i Model 

Potència 
Unitaria [kW] 

Núm. equips 

Bomba piscina gran Astralpool 
MAXIM-08004 

4,05 1 

Bomba piscina gran Fiberpool 
KAP550B 

4,71 1 

Bombes SPA Fiberpool KP300T 2,21 2 

Jet Astralpool 38780 2,40 1 

Soplant - 1,30 1 

Equip d’osó piscina gran 140 g/h BWT Bewazon 
VULVW 140 

9,40 1 

Equip d’osó spa 2 g/h BWT Bewazon 
VA2 

0,70 1 

EQUIPS TÈRMICS 

 

Descripció CALDERES 

Fabricant BAXIROCA 

Model EUROCONDENS SGB 2x300 

Nombre d’unitats 2 

Potència nominal 252.840 kcal/h 

Potència nominal 294,0 kW 

Rendiment nominal (100% càrrega) 106,7% 

Combustible Gas Natural 

Capacitat aigua 53 litres 

Nombre d’acumuladors solars 2 

Capacitat total acumuladors solars 5.000 litres (2.500 l/u) 

Acumuladors aïllats Sí 

INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA ACS 

 

Descripció Solar tèrmica 

Fabricant i model captadors ACV Kaplan 2.0 

Tipus Pla 

Superfície útil captador 1,85m2 

Nombre captadors disseny 150 u 

Nombre captadors moment 
visita 

120 u (es va eliminar la primera fila de 30 u per evitar 
actes vandàlics) 

Superfície total instal·lació 
disseny 

277,5m2 

Superfície total instal·lació 
moment visita 

222,0 m2 

Inclinació 45º 



 

 

Desviació respecte al sud 29º oest 

Disposició de les plaques 6 plaques connectades en sèrie amb un purgador per 
conjunt. 

5 conjunts de plaques connectats en paral·lel formen 
una fila amb un dissipador per fila. 

Es van dissenyar 5 muntants que corresponen a cada 
fila, però actualment hi ha 4 files (muntants).  

Nombre d’acumuladors solars 2 

Capacitat total acumuladors 
solars 

10.000 litres (5.000 l/u) 

Acumuladors aïllats Sí 

 

Descripció Dissipador tèrmic 

Fabricant i model captadors Roca UL-215 

Tipus Aeroterm 

Potència elèctrica  0,18 kW 

Nombre de dissipador disseny 5 u (1u per cada fila) 

Nombre captadors moment 
visita 

4 u 

Control Manual 

  



 

 

PISCINES D’ESTIU 
Les característiques tècniques de les piscines d’estiu estan subjectes a possibles 
modificacions donat que les instal·lacions estan en fase d’execució.  

CARACTERÍSTIQUES PISCINA PETITA 

 
La piscina infantil té una superfície en planta de 24 m² i un perímetre de 20 ml. La 
fondària d’aigua serà de 0,45 m i el volum total d’aigua es de 10,80 m3. 
 

EQUIP DE FILTRACIÓ PISCINA PETITA  

 
Les dades dels equips de filtració son: 
 

- Bomba de 1,5 CV,  Model Victoria Plus d’Astralpool, amb una capacitat de 21,5 

m3/h. treballant a 10 mca 

- Filtre de  1050 mm  de diàmetre, que amb una superfície filtrant de 0,8659 m² 

- Velocitat de filtració final 24,94 m3/h/m².  

La instal·lació dels dipòsits de hipoclorit i àcid, es realitzarà en cambra separada i seran 
de doble cos amb la finalitat d’evitar accidents 

 

- 1 Equips controller. 

- 1 Bomba dosificadora peristàltica c.var 4l/h, 1.5 bar. Per floculant. 

- 1 Bomba dosificadora peristàltica c.var 4l/h, 1.5 bar. per ph. 

- 1 Dipòsit d’hipoclorit de 1000 l. 

- 1 Dipòsit d’àcid de 200 l. 

CARACTERÍSTIQUES PISCINA LÚDICA 

 
La piscina gran té una superfície en planta de 265 m² i un perímetre de 70 ml. Les 
fondàries d’aigua seran d’1,65 m a la línia de buneres de fons, 1,50 m. a la zona 
coincident amb la sala de màquines i 1,10 m. a la zona de menys fondària. El volum total 
d’aigua es de 355 m3. Es realitzarà un accés amb una escala d’obra a la zona de menys 
fondària i tres escales metàl·liques a la resta del perímetre. 
 

EQUIP DE FILTRACIÓ PISCINA LÚDICA  

 



 

 

Les dades dels equips de filtració son: 
 

- Dues bombes de 3,5 CV, amb un cabal total de 100 m3/h. 

- Dos filtres Ø1600, sortida Ø110, amb una superfície filtrant total de 4,02 m². 

- Velocitat de filtració final 100 m3/h / 4,02 m² = 24,88 m3/h/m². 

- Temps total de filtratge 355 m3 / 100 m3/h = 3,55 hores. 

 
La instal·lació dels dipòsits de hipoclorit i àcid, es realitzarà en cambra separada i 
seran de doble cos amb la finalitat d’evitar accidents. 
 

- 1 Equips controller. 

- 1 Bomba dosificadora peristàltica c.var 4l/h, 1.5 bar. per floculant. 

- 1 Bomba dosificadora peristàltica c.var 4l/h, 1.5 bar. per ph. 

- 1 Dipòsit de hipoclorit de 2000 l. 

- 1 Dipòsit d’àcid de 500 l. 

INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA ACS 

 
La producció de calor es durà a terme amb 2 col·lectors solars plans de 2,2 m2 cada un 
ubicats a la coberta de l’edifici inclinats 45 º i amb orientació Sud. El sistema serà capaç 
de produir al menys el 60 % anual de les necessitats tèrmiques per a la producció d’ACS. 
La resta d’energia serà aportada a través d’un escalfador elèctric de 150 litres. 
 

Descripció Solar tèrmica 

Fabricant i model captadors SK500N Sonnenkraft Solar Systems GmbH 

Tipus Captador plano  

Superfície útil captador 2,2 m2 

Inclinació 45º 

Nombre d’acumuladors solars 2 

 

EQUIP DE TRACTAMENT QUÍMICA DE LES DUES PISCINES  

 
A totes dues piscines es col·locarà també un equip de tractament químic de l’aigua 
format per: 
 

- 1 Equip de control 

- 1  Bomba classificadora del clor 



 

 

- 1  Bomba dosificadora del PH 

- 1  Bomba dosificadora del floculant 

- 1  Dipòsit de polietilè per a l’hipoclorit de 1.000 l 

- 1  Dipòsit de polietilè per àcid de 500 l 

PISTES DE PÀDEL  
 
Inclou dues pistes de pàdel de 10 x 20 metres amb un passadís d’accés de 1,79 metres, 
d'estructura de pàdel REDSPORT PRO amb acabat galvanitzat i lacat al forn de polièster 
color verd.  Es disposa de vidres templats de seguretat tipus SECURIT de 10 mm de gruix 
amb 4 taladres per afixació a panells. 
 
Cada pista té una xarxa de pàdel amb malla de 45 mm confeccionada en Nylon, sistema 
d'ancoratge i fixació a la estructura i de 4 projectors hal·logenurs metàl·lics de 400W per 
a cada pista. 
 
La gespa artificial és monofilament 100% polipropilè. 



 

 

ANNEX II PLÀNOL DE LES INSTAL·LACIONS 

 



 

 

ANNEX III TARIFES DEL SERVEI 

A continuació els presentem les tarifes del servei de piscina coberta, preus amb l’IVA 
vigent inclòs, en aquests moments:  
 

MATRÍCULA PREU ACTUAL 

General 40,00 € 

Reduït 20,00 € 

 

ENTRADES PUNTUALS PREU ACTUAL 

Infant (+2 a.) 3,40 € 

Infant (+2 a.) cap de setmana 2,00 € 

Jove(16 a 25 a.) 5,00 € 

Jove(16 a 25 a.) cap de setmana 3,00 € 

Adult(26 a 65 a.) 5,00 € 

Adult(26 a 65 a.) cap de setmana 3,00 € 

Gent Gran(+65a) 3,90 € 

Gent Gran(+65a) cap de setmana 2,50 € 

10 entrades Adult(26 a 65 a.) 50,00 € 

 

ABONAMENTS PREU ACTUAL 

INDIVIDUAL 

Infant (+2 a.) 14,60 € 

Jove (16-25 a.) 29,20 € 

Adult 35,50 € 

GG (+65a.) 21,30 € 

Bonificat 33%-64% 25,70 € 

Bonificat +64% 18,50 € 

FAMILIAR 

Fam 1r m. 35,50 € 

Fam 2n m. 26,10 € 

Fam 3r m. 11,00 € 

Fam 4t m. 11,00 € 

Fam 5è m. Gratuït 

Fam +5è m. Gratuït 

DOCENTS Adult 23,90 € 

REDUÏT 
Jove (16-25 a.) 19,90 € 

Adult 19,90 € 
 
 
 
 



 

 

CURSETS AQUÀTICS (trimestrals) -d'octubre a juny- PREU ACTUAL 

Nadons i Infants 
(fins a 10 a.) 

1 dia 52,00 € 

2 dies 86,50 € 

Infantil 
(de 11 a 15 a.) 

1 dia 43,50 € 

2 dies 72,40 € 

Jove (16-25 a.) 
1 dia 50,10 € 

2 dies 83,40 € 

Adults 
(de 26 a 65 a.) 

1 dia 50,20 € 

2 dies 83,60 € 

Gent Gran 
1 dia 50,20 € 

2 dies 83,90 € 

Fitness Jove 
1 dia 39,00 € 

2 dies 65,00 € 

Fitness Adult 
1 dia 39,00 € 

2 dies 65,00 € 

Fitness G.G 
1 dia 39,00 € 

2 dies 65,00 € 

      

ACTIVITATS FÍSIQUES (trimestrals) -d'octubre a juny- PREU ACTUAL 

AD Jove 
1 dia 39,00 € 

2 dies 65,00 € 

AD Adult 
1 dia 39,00 € 

2 dies 65,00 € 

AD Gent Gran 
1 dia 39,00 € 

2 dies 65,00 € 

Fitness Jove (curs) 
1 dia 57,50 € 

2 dies 102,00 € 

Gimnàstica R. 1 dia 57,50 € 

Gimnàstica GG 
1 dia  

2 dies 52,00 € 

Ioga 
1 dia 57,50 € 

2 dies 102,00 € 

Pilates 
1 dia 70,00 € 

2 dies  

Taitxí 
1 dia 57,00 € 

2 dies  

Monogràfic hipopressius 1 dia 24,25 € 

Sortides a córrer 1 dia 27,15 € 



 

 

 

CLASSES PARTICULARS PREU ACTUAL 

Infant (+2 a.) 

1-2 persones 
1 35,50 € 

5 152,00 € 

3-4 persones 
1 40,50 € 

5 178,00 € 

Jove i Adult 

1-2 persones 
1 30,50 € 

5 127,00 € 

3-4 persones 
1 35,50 € 

5 152,00 € 

Gent Gran (+65a) 

1-2 persones 
1 25,50 € 

5 114,00 € 

3-4 persones 
1 30,50 € 

5 127,00 € 
 

FESTES D'ANIVERSARI PREU ACTUAL 

Preu monitor 36,20 € 

Accés de cada nen/a a l'activitat 2,75 € 

 

CARNET ACOMPANYANT PREU ACTUAL 

Jove, adult i gent gran 
1 30,5 

2 46 

Infant 
1 15,5 

2 31 

 

CASALS PREU ACTUAL 

Dia de lliure elecció, Nadal a l'Aigua i Setmana Santa (1 dia) 11,70 € 

Casals externs x sessió i nen (Bàsquet, Casal...) 2,00 € 

 

PISCINA D'ESTIU PREU ACTUAL 

Infant (fins a 12 a.) 
Puntual 2,00 € 

10 accessos 12,00 € 

Adult (a partir de 12 a.) 
Puntual 3,40 € 

10 accessos 20,40 € 

Casal d'Estiu Sessió 2,00 € 

 

SERVEI DE FISIOTERÀPIA PREU ACTUAL 

Sessió de 30' 34,00 € 



 

 

Sessió de 50' 42,00 € 

Sessió aquàtica de 45' 42,00 € 

SERVEI DE BIOENERGIA 50,80 € 

 

LLOGUER D'ESPAIS PREU ACTUAL 

Carril piscina per hora 78,50 € 

Lloguer sala AD 1a hora 66,00 € 

Lloguer sala AD 2a hora i demés 37,50 € 

 

NATACIÓ ESCOLAR PREU ACTUAL 

De 2 anys a P5 
Empadronats Gratuït 

No empadronats 3,50 € 

Primària i Secundària 
Empadronats Gratuït 

No empadronats 2,55 € 

      

PIESTES DE PÀDEL 

 NO ABONAT ABONAT 

Mati  pista  (1,5 h) 14 10 

Persona 3,5 2,5 

Tarda  pista  (1,5 h) 26 20 

Persona 6,5 5 

 
En el cas de matricules a una activitat dirigida específica tant en activitat, com en dia de 
la setmana hora, els preus establerts per aquesta opció són els següents: 
 

- 1 activitat setmanal:  39 €/ trimestrals.  
 

- 2 activitats setmanal: 65 €/ trimestrals.  
 



 

 

ANNEX IV  PROGRAMA ESPORTIU 

 
El programa esportiu definirà l’oferta d’activitats i serveis que l’adjudicatària proposa 
realitzar en les instal·lacions.  
 
El programa esportiu que proposi l’adjudicatària respectarà els requisits mínims que es 
descriuen en aquets annex i dotarà de contingut tots els espais esportius de les 
instal·lacions.  
 
L’adjudicatària podrà  proposar nous serveis, millores i ampliacions del programa mínim 
que es descriu.  
 
La descripció de cadascun d’aquests programes esportius haurà de contenir com a 
mínim:  
 

- Una descripció general i pla d’us dels diferents equipaments de la instal·lació. 
 

- Descripció detallada de cadascun de les activitats o serveis proposats (objectius, 
continguts generals, horaris espais esportius utilitzats, edat de les persones 
usuàries, relació de usuaris/es per cada tècnic/a esportiu/va, condicions d’accés, 
mitjans i materials que s’utilitzaran, etc). 
 

- Quadres horaris de l’oferta per cadascun dels espais esportius. 
 
CONDICIONS GENERALS 
 

- L’oferta de serveis ha de preveure d’ús de tots els espais esportius de la 
instal·lació.  
 

- L’oferta de serveis ha de permetre adaptar-se de forma permanent a la 
demanda. 
 

- El servei de socorrisme i de professorat en la piscina haurà de complir la 
normativa vigent. Aquest efecte l’adjudicatària presentarà anualment a 
l’Ajuntament les certificacions de les titulacions corresponents del personal que 
realitza aquestes tasques.  
 

- Totes les activitats  proposades que ho permetin es programaran per tal que les 
persones usuaries puguin ser també persones amb mobilitat reduïda.  
 

- La temperatura de l’aigua dels diferents vasos s’adaptarà als usos previstos en 
cada un d’ells i al confort dels usuaris. Com a criteri general la temperatura no 
serà inferior als  28º C.   

  
OBERTURA MÍNIMA DE LES INSTAL·LACIONS 



 

 

 

• HORARIS D’OBERTURA PISCINA COBERTA : 
 

- De dilluns a divendres de 07:00h a 22:00h. 
- Dissabte de 09:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h. 
- Diumenge de 10:00h a 14:00h. 
- Tancament durant dues setmanes del mes d'agost coincidint amb la Festa Major 

de la població. 
- Els 14 festius establerts per calendari, la instal·lació resta tancada.  

 

• HORARIS D’OBERTURA PÀDEL : 
 

- Dilluns a divendres de 8:00h a 21:30h. 
- Dissabte de 9:00h a 13:30h i de 17h a 20:00h. 
- Diumenge de 10:00h a 13:00h.  

 

• HORARIS D’OBERTURA PISCINA D’ESTIU 
 

- De dilluns a diumenge de les 11 a les 19:30 hores 
 

La temporada de la piscina d’estiu és de 2 mesos i mig, aproximadament del 20 de juny 
al 11 de setembre. 
 
 
SERVEIS I ACTIVITATS MÍNIMES (*) activitats amb tècnic esportiu 
 

• NATACIÓ ESCOLAR (*) 
 

- Activitats aquàtiques pels centres educatius o formatius dintre de l’horari 
escolar. 
 

- Existirà una programació estandarditzada i/o es preparà una programació 
específica en funció de les necessitats o demanda del centre. 
 

- Període de funcionament: curs escolar 
 

 
Tindran la mateixa consideració de grups escolars altres col·lectius similars amb 
problemàtiques especials.  
 

• CURSOS DE NATACIÓ UTILITÀRIA PER INFANTS. 
 
- Activitats programada per aconseguir que l’infant es familiaritzi, conegui, 

domini i/o perfeccioni les tècniques bàsiques de la natació. 
 

- Període de funcionament: curs escolar. 
 



 

 

 

• CURSOS DE NATACIÓ PER A JOVES I ADULTS 
 

- Activitats programada per aconseguir que l’usuari conegui, domini i/o 
perfeccioni les tècniques bàsiques de la natació. 
 

- Període de funcionament: curs escolar. 
 

 

• NATACIÓ PER GENT GRAN 
 
- Activitats de manteniment físic elemental, relaxació i recreació per sobre de 

tot l’objectiu ha de ser “passar-s’ho bé”. 
 

- Període de funcionament: curs escolar. 
 

- Edats: persones majors de 65 anys (jubilats amb pensió íntegrament 
cobrada por la seguretat social). 

 

• BANY LLIURE I ÚS DELS VASOS LÚDICS 
 
- Ús lliure de les piscines 
- Període de funcionament: tots els dies 

 
- Horari: tota la franja d’obertura de la instal·lació 

 

• ACTIVITATS FÍSIQUES A LA SALA 
 
- Activitat aeròbica de gimnàstica programada per realitzar un manteniment i 

millora de la condició física. Nivell mig/baix. 
 

- Oferta mínima: Les activitats actuals es detallen a la següent taula:  
 

ACTIVITATS FÍSIQUES (trimestrals) -d'octubre a juny- 

Edat d'Or  1 sessió/setmana 

Aquatonic  8 sessió/setmana 

Zumba 5 sessió/setmana 

Cycling 5 sessió/setmana 

Pilates  2 sessió/setmana 

TBC  1 sessió/setmana 

Higiene Postural  1 sessió/setmana 

Aeròbic/Step  2 sessió/setmana 

Abdominals  1 sessió/setmana 

Manteniment  2 sessió/setmana 



 

 

Aquazumba 1 sessió/setmana 

Cardiobox  1 sessió/setmana 

Circuit train  1 sessió/setmana 

 
Paral·lelament, en la resta de franges lliures de la sala d’activitats dirigides, s'ofereixen 
activitats en format curset trimestral en que l’usuari ha de fer un pagament per fer-lo. 
Actualment aquests cursos són: 
 

ACTIVITATS FÍSIQUES (trimestrals) -d'octubre a juny- 

Gimnàstica Rítmico Expressiva 3 sessió/setmana 

Zumba per a Joves 1 sessió/setmana 

Gimnàstica Gent Gran 2 sessió/setmana 

Ioga 1 sessió/setmana 

 

• MUSCULACIÓ, ACTIVITATS CARDIOVASCULARS I ASSESSORAMENT ESPORTIU (*) 
 

- Activitat realitzada primordialment en la sala de musculació/cardiovascular. El 
tècnic esportiu realitzarà programes individualitzats de fitnes-musculació, de 
fitnes-cardiovascular, de preparació física general i específica, rehabilitació... 
 

- Període funcionament: tot l’any.  
 

 

• SAUNA, HIDROMASATGE 
 

- Període funcionament: tot l’any. 
 
CONDICIONS D’ACCÉS 
 
Definim per condicions d’accés les diferents modalitats en que una persona podrà fer ús 
dels serveis i activitats que s’ofertin en la instal·lació. Hauran de contemplar-se les 
següents modalitats, totes elles previstes en la descripció dels preus: 
 

• ABONAMENT 
 

Consisteix en el pagament d’una quota de matricula i una quota mensual fixa. Aquest 
pagament donarà dret a la utilització lliure de diferents serveis i a descomptes en altres 
activitats:  
 

- Ús lliure mínim de:    
- piscina i zona d’aigua. 
- activitats de musculació i cardiovascular. 
- activitats físiques dirigides per abonats. 

 
 Descompte en altres activitats que no estiguin englobades dins el abonament. 



 

 

 

• ENTRADA PUNTUAL 
 

Destinada a persones poc habituades, acompanyants, usuaris esporàdics, ... 
Com a mínim ha de donar dret a  l’ús de la piscina. 
 

• INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS CONCRETES 
 
- Les activitats dirigides són exclusives pels abonats. En tot cas, si una persona 

vol provar-ne alguna per conèixer-la fa un pagament d'una entrada puntual. 
 

- S’ofereix l’opció de matricular-se a una activitat dirigida específica tant en 
activitat com en dia de la setmana hora.  
 

 



 

 

ANNEX V PROGRAMA DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA PISCINA COBERTA  

 
Els termes descrits a continuació conformaran els requisits generals mínims que el/la 
adjudicatari/a haurà de complir en relació al manteniment i conservació de la 
instal·lació.  
 
L’objectiu de la programació del manteniment i conservació ha de ser que les 
instal·lacions es trobin en tot moment en perfecte estat de funcionament al llarg de la 
vida útil dels diferents elements que la conformen. Les actuacions preventives hauran 
de tenir un tractament prioritari.  
 
Com a criteri general, les actuacions de manteniment i conservació no podran afectar 
als/ les usuaris/es ni serveis de la instal·lació.  
 
El programa de manteniment inclourà les inspeccions periòdiques i reglamentàries dels 
diferents elements instal·lats. L’adjudicatària haurà de lliurar una còpia dels informes de 
cadascuna de les inspeccions reglamentaries a l’Ajuntament.  
 
Tots els manteniments es realitzaran d’acord amb la normativa i reglamentacions 
vigents. 
 
En les actuacions que sigui necessària la substitució d’elements es reposaran amb la 
mateixa qualitat o superior.  
 
L’adjudicatària tindrà cura especial de tot allò que faci referència a la vigilància, 
senyalització, condicions de seguretat i protecció dels  treballs. 
 
L’adjudicatària haurà de realitzar la formació del personal que adscriurà aquestes 
tasques, la posta en  marxa inicial dels diferents elements de la instal·lació i les proves 
prèvies de funcionament.  
 
En la proposta de programa de manteniment i conservació que oferti, el/la licitador/a 
haurà d’incloure  com a mínim les següents dades:  
 



 

 

1 CONDICIONS PER A L'ÚS I MANTENIMENT DE 

LES INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I 

A.C.S 

1.1 TITULARS I USUARIS:  

1 .- El titular o usuari de les instal·lacions tèrmiques és el responsable del compliment 

del RITE des del moment en què es realitza la recepció provisional, pel que fa a l'ús i 

manteniment, i sense que aquest manteniment pugui ser substituït per la garantia.  

 

2.- Les instal·lacions tèrmiques s'utilitzaran adequadament, de conformitat amb les 

instruccions d'ús contingudes en el "Manual d'Ús i Manteniment" de la instal·lació 

tèrmica.  

 

3.- Es posarà en coneixement del responsable de manteniment qualsevol anomalia que 

s'observi en el funcionament normal de les instal ·lacions tèrmiques.  

 

4.- Les instal·lacions mantindran les seves característiques originals. Si són necessàries 

reformes han de ser efectuades per empreses autoritzades d'acord amb el prescrit pel 

RITE.  

1.2 EL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ SERÀ RESPONSABLE 

DE QUE ES REALITZIN LES SEGÜENTS ACCIONS:  

a) Encarregar a una empresa de manteniment, la realització del manteniment de la 

instal lació tèrmica.  

 

b) Fer les inspeccions obligatòries i conservar la seva corresponent documentació.  

 

c) Conservar la documentació de totes les actuacions, ja siguin de reparació o 

reforma realitzades en la instal·lació tèrmica, així com les realitzades amb la fi de 

la vida útil de la mateixa o els seus equips, consignades en el Llibre de l'Edifici. 



 

 

 

  



 

 

1.3 MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS.  

1. Les operacions de manteniment de les instal·lacions subjectes al RITE es realitzaran 

per empreses mantenidores autoritzades. 

  

2. En fer-se càrrec del manteniment, el titular de la instal·lació lliurarà al representant de 

l'empresa mantenidora una còpia del Manual d'Ús i Manteniment de la instal·lació 

tèrmica, contingut en el Llibre de l'Edifici.  

 

3. L'empresa mantenidora serà responsable de que el manteniment de la instal lació 

tèrmica sigui realitzat correctament d'acord amb les instruccions del Manual d'Ús i 

Manteniment i amb les exigències d'aquest RITE.  

 

4. El Manual d'Ús i Manteniment de la instal lació tèrmica ha de contenir les instruccions 

de seguretat i de maneig i maniobra de la instal lació, així com els programes de 

funcionament, manteniment preventiu i gestió energètica. 

  

5. Serà obligació del mantenidor autoritzat i del director de manteniment, quan la 

participació d'aquest últim sigui preceptiva, l'actualització i adequació permanent de la 

documentació continguda en el Manual d'Ús i Manteniment a les característiques 

tècniques de la instal.lació.  

 

6. El manteniment de les instal·lacions subjectes a aquest RITE serà realitzat d'acord 

amb l'establert a la IT 3, atenent els casos següents: 

 

d) Instal·lacions tèrmiques amb potència tèrmica nominal total instal·lada en 

generació de calor o fred igual o superior a 5 kW i inferior o igual a 70 kW. 

Aquestes instal·lacions es mantindran per una empresa mantenidora, que ha de 

realitzar el seu manteniment d'acord amb les instruccions contingudes en el 

Manual d'Ús i Manteniment.  

 

e) Instal·lacions tèrmiques amb potència tèrmica nominal total instal·lada en 

generació de calor o fred més gran que 70 kW.  

Aquestes instal·lacions es mantindran per una empresa mantenidora amb què el 

titular de la instal lació tèrmica ha de subscriure un contracte de manteniment, 



 

 

realitzant el seu manteniment d'acord amb les instruccions contingudes en el 

Manual d'Ús i Manteniment. 

 

f) Instal·lacions tèrmiques la potència tèrmica nominal total instal·lada sigui 

superior a 5.000 kW en calor i / o 1.000 kW en fred, així com les instal lacions de 

calefacció o refrigeració solar amb una potència tèrmica sigui major que 400 

kW.  

Aquestes instal·lacions es mantindran per una empresa mantenidora amb la 

qual el titular ha de subscriure un contracte de manteniment. El manteniment 

s'ha de fer sota la direcció d'un tècnic titulat competent amb funcions de 

director de manteniment, ja pertanyi a la propietat de l'edifici o a la plantilla de 

l'empresa mantenidora.  

1.4 REGISTRE DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT.  

 

1. Tota instal lació tèrmica ha de disposar d'un registre en què es recullin les operacions 

de manteniment i les reparacions que es produeixin en la instal lació, i que formarà part 

del Llibre de l'edifici.  

 

2. El titular de la instal lació serà responsable de la seva existència i el tindrà a disposició 

de les autoritats competents que així ho exigeixin per inspecció o qualsevol altre 

requeriment. S'haurà de conservar durant un temps no inferior a cinc anys, comptats a 

partir de la data d'execució de la corresponent operació de manteniment. 

  

3. L'empresa mantenidora confeccionarà el registre i serà responsable de les anotacions 

en el mateix.  

 

1.5 CERTIFICAT DE MANTENIMENT.  

1. Anualment el mantenidor autoritzat titular del carnet professional i el director de 

manteniment, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, subscriuran el 

certificat de manteniment, que serà enviat, si així es determina, a l'òrgan competent de 

la comunitat autònoma, quedant una còpia del mateix en possessió del titular de la 



 

 

instal.lació. La validesa del certificat de manteniment expedit serà com a màxim d'un 

any.  

 

2. El certificat de manteniment, segons model establert per l'òrgan competent de la 

comunitat autònoma, tindrà com a mínim el contingut següent: 

a) identificació de la instal.lació.  

b)  identificació de l'empresa mantenidora, mantenidor autoritzat responsable 

de la instal.lació i del director de manteniment, quan la participació d'aquest 

últim sigui preceptiva.  

c) els resultats de les operacions realitzades d'acord amb la IT 3.  

d) declaració expressa que la instal·lació ha estat mantinguda d'acord amb el 

Manual d'Ús i Manteniment i que compleix amb els requisits exigits a la IT 3.  

1.6 MANTENIMENT I ÚS. IT3  

 

Generalitats. IT3.1  

Aquesta instrucció tècnica conté les exigències que han de complir les instal·lacions 

tèrmiques per tal d'assegurar que el seu funcionament, a llarg termini de la seva vida 

útil, es realitzi amb la màxima eficiència energètica, garantint la seguretat, la durabilitat i 

la protecció del medi ambient, així com les exigències establertes en el projecte o 

memòria tècnica de la instal lació final realitzada.  

 

 Manteniment i ús de les instal·lacions tèrmiques IT3.2  

 

Les instal·lacions tèrmiques s'utilitzaran i mantindran de conformitat amb els 

procediments que s'estableixen a continuació i d'acord amb la seva potència tèrmica 

nominal i les seves característiques tècniques:  

a) La instal lació tèrmica es mantindrà d'acord amb un programa de manteniment 

preventiu que compleixi amb el que estableix l'apartat IT 3.3.  

 

b) La instal·lació tèrmica disposarà d'un programa de gestió energètica, que complirà 

amb l'apartat IT 3.4.  

 

c) La instal·lació tèrmica disposarà d'instruccions de seguretat actualitzades d'acord amb 

l'apartat IT 3.5.  



 

 

 

d) La instal·lació tèrmica s'utilitzarà d'acord amb les instruccions de maneig i maniobra, 

segons l'apartat IT 3.6.  

 

e) La instal·lació tèrmica s'utilitzarà d'acord amb un programa de funcionament, segons 

l'apartat IT 3.7.  

  

Programa de manteniment preventiu. IT 3.3  

 

1. Les instal·lacions tèrmiques es mantindran d'acord amb les operacions i periodicitats 

contingudes en el programa de manteniment preventiu establert en el Manual d'Ús i 

Manteniment que seran, almenys, les indicades a la taula d'aquesta instrucció.  

 

2. És responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment, quan la 

participació d'aquest últim sigui preceptiva, l'actualització i adequació permanent de les 

mateixes a les característiques tècniques de la instal·lació.  

 

  



 

 

 

 

OPERACIÓ 
PERIODICIDAD 

> 70 Kw 

1 Limpieza de los evaporadores t 

2 Limpieza de condensadores t 

3 
Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de 

refrigeración 
2 t 

4 
Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite 

en equipos frigoríficos 
m 

5 
Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de 

calderas 
2 t 

6 
Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y 

chimenea 
2 t 

7 Limpieza del quemador de la caldera m 

8 Revisión del vaso de expansión m 

9 Revisión de los sistemas de tratamiento de agua m 

10 Comprobación de material refractario 2 t 

11 Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera m 

12 Revisión general de calderas de gas t 

13 Revisión general de calderas de gasóleo t 

14 Comprobación de niveles de agua en circuitos m 

15 Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías t 

16 Comprobación de estanquidad de válvulas de intercepción 2 t 

17 Comprobación de tarado de elementos de seguridad m 

18 Revisión y limpieza de filtros de agua 2 t 

19 Revisión y limpieza de filtros de aire m 

20 Revisión de baterías de intercambio térmico t 

21 Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo m 

22 Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor 2 t 

23 Revisión de unidades terminales agua-aire 2 t 

24 Revisión de unidades terminales de distribución de aire  2 t 



 

 

25 Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire t 

26 Revisión de equipos autónomos 2 t 

27 Revisión de bombas y ventiladores m 

28 Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria m 

29 Revisión del estado del aislamiento térmico t 

30 Revisión del sistema de control automático 2 t 

31 
Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente 

sanitaria de potencia térmica nominal < ó = 24,4 kW 
--- 

32 Instalación de energía solar térmica * 

33 
Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible 

sólido 
s 

34 
Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de 

biocombustuble sólido 
2 t 

35 
Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustibles 

sólido 
m 

36 Control visual de la caldera de biomasa s 

37 

Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de 

calderas y conductos de humos y chimeneas en calderas de 

biomasa 

m 

38 
Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de 

biomasa 
m 

 

s: un cop per setmana  

m: un cop al mes, la primera a l'inici de la temporada  

t: un cop per temporada (any) 

 2 t: dues vegades per temporada (any), una a l'inici de la mateixa i una altra a la meitat 

del període d’ús, sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos entre 

ambdues. 

 4a: cada quatre anys  

 

* El manteniment d'aquestes instal.lacions es realitzarà d'acord amb el que estableix la  

        Secció HE4 "Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària" del Codi Tècnic de  

        l'Edificació  

 



 

 

  



 

 

1.7 INSTAL·LACIÓ AIGUA CALENTA 

1.7.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells. 

 

Es tindrà sempre ventilat el lloc on funcioni un aparell de gas. 

 

Es comprovarà que els conductes d'evacuació dels productes de la combustió estan 

correctament instal·lats. 

 

Es tancarà el regulador de gas en absències perllongades i també durant la nit. 

 

S'impedirà que els nens manipulin els aparells o les claus de gas. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Si es detectés olor a gas, el procediment a seguir serà: 

 

Tancar immediatament el regulador del gas. 

No encendre cap flama ni accionar timbres ni interruptors elèctrics. 

Ventilar el local. 

Avisar immediatament al servei d'avaries de l'empresa subministradora. 

 

Si s'observés que no es produeix la correcta combustió de l’aparell de gas (flama blavosa 

i estable), haurà d'avisar-se al servei d'avaries de l'empresa subministradora. 

 

Les bombones de gas han de mantenir-se sempre en posició vertical. 

 

Els elements i equips de la instal·lació hauran de ser manipulats solament pel personal 

del servei tècnic de la empresa subministradora. 

 

Davant qualsevol anomalia, haurà d'avisar-se un professional qualificat. 

 



 

 

Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades 

per un professional qualificat. 

 

Quan l'usuari precisi realitzar alguna modificació que alteri el funcionament de 

l'instal·lació, demanarà una autorització a la empresa subministradora i utilitzarà els 

serveis d'un instal·lador autoritzat, que estendrà un certificat del treball realitzat. 

 

Haurà de comprovar-se periòdicament la instal·lació del l’aparell a gas per part del 

servei tècnic de l'empresa subministradora, que revisarà la instal·lació, realitzant les 

proves de servei i substituint els tubs flexibles sempre abans de la data de caducitat i 

quan estiguin deteriorats. 

 

PROHIBICIONS 

No es manipularan les parts interiors dels subministraments de gas. 

 

No es modificaran les ventilacions dels recintes on es situïn. 

 

Mai se situaran tombades les bombones de gas. 

 

1.7.2 MANTENIMENT  

 

PER L'USUARI 

 

Cada 6 mesos: 

 

En l’aparell i l'acumulador d'aigua a gas, comprovació del correcte funcionament de 

l'evacuació de gasos cremats a l'exterior, així com de la seva correcta ventilació. 

En termos elèctrics, comprovació de l'absència de fugues i condensacions, punts de 

corrosió o traspuïs. 

En termos elèctrics, comprovació dels elements de connexió, regulació i control: 

Aïllament elèctric, resistència i termòstat. 

Vàlvula de seguretat i buidat. 

Ànode de sacrifici, si que existeix. 

 



 

 

Cada any: 

 

En l’aparell i l'acumulador d'aigua a gas, comprovació de l'encès i posada en 

funcionament, així com dels valors límit mínims i màxims de pressió. 

En l’aparell i l'acumulador d'aigua a gas, comprovació del funcionament i estanquitat de 

la clau d'aïllament de gas, així com les altres de la resta de circuits hidràulics. 

En termos i acumuladors elèctrics, comprovació que la temperatura de sortida de l'aigua 

no sobrepassa els 65°C. 

 

 

Cada 5 anys: 

 

Neteja i reparació, si escau, dels elements susceptibles de major deterioració de l’aparell 

instantani de gas. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

Cada 4 anys: 

 

Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'aigua calenta sanitària de potència 

tèrmica nominal <= 24,4 KW. 

1.8 CALDERES A GAS 

1.8.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

S'evitaran les agressions contra les calderes. 

 

Es comprovarà que les flames de l'encenedor o cremador siguin de color blavós i la total 

absència d'olors. 

 

Es comprovarà que coincideix la pressió d'aigua del manòmetre amb la determinada en 

l'engegada. 

 



 

 

PRESCRIPCIONS 

 

L'usuari haurà de mantenir les condicions de seguretat especificades en el projecte del 

mateix i es posarà en contacte amb el Servei de Manteniment davant l'aparició de 

qualsevol anomalia. 

 

Excepte els comandaments del frontal, qualsevol altra manipulació haurà de realitzar-la 

un professional qualificat. 

 

La propietat haurà de tenir un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada 

que s'ocupi del manteniment periòdic de la instal·lació de manera que l'usuari 

únicament haurà de realitzar una inspecció visual periòdica de la caldera i els seus 

elements. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 

oposats i reposarà les peces que siguin necessàries. 

 

PROHIBICIONS 

 

No s'emplenarà el circuit d'aigua amb la caldera calenta. 

 

No es manipularan parts interiors del cremador ni de les centraletes de programació. 

 

No es modificaran les ventilacions dels recintes on es situïn. 

 

No es posarà en marxa l'instal·lació sense haver comprovat el nivell d'aigua del circuit, 

procedint al seu ompliment si es insuficient. 

1.8.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada any: 

 



 

 

Neteja i comprovació del equip de la caldera, al final de cada temporada d'us, 

assegurant-se que no existeixen fissures, corrosions o traspuaments pels junts i que els 

accessoris de control i medició, així com els dispositius de seguretat, estiguin en bon 

funcionament. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada mes: 

 

Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 

Neteja del cremador de la caldera. 

Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i caldera. 

 

Cada 6 mesos: 

 

Una vegada a l'inici de la temporada i altra a la meitat del període d'ús, per a 

instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 KW: 

Comprovació i neteja, si és necessari, de circuits de fums de calderes. 

Revisió i neteja de filtres d'aigua. 

Revisió del sistema de control automàtic. 

 

Cada any: 

 

Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW: 

Comprovació i neteja, si és necessari, de circuits de fums de calderes. 

Neteja del cremador de la caldera. 

Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i caldera. 

Revisió general de la caldera. 

Revisió del sistema de control automàtic. 

Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 

Neteja del cremador de la caldera. 

Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i caldera. 



 

 

1.9 SISTEMES D'EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA 

COMBUSTIÓ 

1.9.1 ÚS 

PRECAUCIONS 

Els acabats de les xemeneies es mantindran sempre lliures sobre els obstacles 

confrontants, per a no perjudicar la dispersió dels fums en l'atmosfera. 

 

PRESCRIPCIONS 

Haurà de realitzar-se un estudi previ i serà necessària l'adreça d'un tècnic competent per 

a qualsevol modificació d'aquesta instal·lació, per canvi de combustible, potències 

d'aparells, canvi d'emplaçament o de normativa. 

 

L'usuari haurà de realitzar una inspecció visual periòdica d'aquelles parts vistes dels 

conductes i els seus elements. 

 

L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció d'anomalies com 

fugues, corrosions o deteriorament de les subjeccions. 

 

Després de la reparació de qualsevol desperfecte, haurà d'efectuar-se una prova de 

servei. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 

defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

 

PROHIBICIONS 

No es col·locaran en els conductes elements de regulació de tir. 

No es connectaran els conductes d'evacuació dels productes de la combustió amb els de 

ventilació forçada. 

1.9.2 MANTENIMENT 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

Cada any: 

 



 

 

Comprovació del funcionament i de l'estat de conservació dels conductes, aspiradores 

estàtiques i barrets. 

Comprovació dels elements de subjecció i ancoratge. 

 

Cada 5 anys: 

 

Comprovació de l'estanquitat de l'escomesa del conducte d'evacuació a la xemeneia. 

Neteja de la xemeneia dels aparells que utilitzen combustible sòlid. 

1.10 SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIGUA 

1.10.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclús en els períodes de no funcionament, 

per evitar oxidacions per entrada de aire. 

 

La bomba acceleradora es posarà en marxa prèviament a l'encès de la caldera i s'aturarà 

desprès d'apagada aquesta. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Haurà de vigilar-se el nivell d'omplert del circuit de calefacció, emplenant-lo quan fos 

necessari. 

 

Si s'observés que els emplenats de la instal·lació s'han de realitzar amb alguna 

freqüència, haurà d'avisar-se a l'empresa o instal·lador autoritzat que resolgui la fuita. 

 

Haurà de comprovar-se diàriament, mitjançant inspecció visual, la temperatura del 

circuit secundari dels captadors tèrmics. 

 

L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció de qualsevol 

anomalia. 

 



 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 

defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

 

PROHIBICIONS 

 

No s'utilitzaran les canonades de l'estesa de calefacció o altres conductes metàl·lics en 

cap concepte com presa de terra. 

 

No es manipularà cap element de la instal·lació tals com claus o vàlvules. 

 

No es modificaran les condicions exteriors de seguretat previstes en la instal·lació 

original, salvo amb un projecte específic, desenvolupat per un tècnic competent. 

1.10.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada any: 

 

Inspecció visual de les canonades, l'aïllament i del sistema d'omplert del circuit primari 

per a comprovar l'absència d'humitats i fugides. 

Inspecció visual de les canonades i l'aïllament del circuit secundari dels captadors 

tèrmics per a comprovar l'absència d'humitats i fugides. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada mes: 

 

Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 

Revisió del vas d'expansió. 

Comprovació de nivells d'aigua en circuits. 

Comprovació de tara d'elements de seguretat. 

Revisió de bombes. 

Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària. 

 



 

 

Cada 3 mesos: 

 

Buidat de l'aire del flascó del purgador manual. 

Purgat de l’acumulació de fang de la part inferior del dipòsit acumulador solar. 

 

Cada 6 mesos: 

 

Revisió i neteja de filtres d'aigua, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat del 

període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 KW. 

 

Cada any: 

 

Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW: 

Revisió del vas d'expansió. 

Comprovació de nivells d'aigua en circuits. 

Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària. 

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 

Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 

Comprovació d’estanqueïtat de circuits de canonades. 

Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic. 

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 

1.11 EMISSORS PER AIGUA PER A CLIMATITZACIÓ 

1.11.1 ÚS 

PRECAUCIONS 

 

La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclòs en els períodes de no funcionament, 

per evitar oxidacions per l'entrada d'aire. 

 

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells. 

 

PRESCRIPCIONS 

 



 

 

Excepte els comandaments del frontal, qualsevol altra manipulació haurà de realitzar-la 

un professional qualificat. 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

 

Els radiadors de xapa d'acer, de ferro colat, d'alumini i de panells de xapa d'acer haurien 

de purgar-se davant una caiguda anòmala de la temperatura. 

 

Els radiadors d'alumini haurien de purgar-se cada setmana en les dues primeres 

temporades de calefacció, per a evitar l'acumulació de gasos generats pel radiador. 

 

Els purgadors dels radiadors haurien de muntar-se amb les seves peces especials. 

 

Després de qualsevol reparació en la instal·lació, haurien de purgar-se eles elements 

emissors. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 

defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

 

PROHIBICIONS 

 

Els elements emissors no es taparan ni cobriran parcialment. 

 

No es carregarà sobre ells cap tipus de pes. 

1.11.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada any: 

 

Purgat dels radiadors de ferro colat, xapa d'acer i alumini, al principi de la temporada de 

calefacció. 



 

 

Inspecció visual de fuites i comprovació del tancat total dels purgadors dels radiadors. 

Ajust de la potència d'emissió per mitjà de la clau de regulació en radiadors de ferro fos, 

xapa d'acer i alumini. 

 

Cada 5 anys: 

 

Pintat dels radiadors de ferro colat i xapa d'acer, sempre quan estiguin freds. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 2 anys: 

 

Revisió completa de la instal·lació i del circuit de radiadors. 

1.12 CAPTACIÓ SOLAR 

1.12.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

S'evitaran les agressions contra els captadors. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

L'usuari haurà de mantenir les condicions de seguretat especificades en el projecte del 

mateix i es posarà en contacte amb el Servei de Manteniment davant l'aparició de 

qualsevol anomalia. 

 

La propietat haurà de posseir un contracte de manteniment amb una empresa 

autoritzada que s'ocupi del manteniment periòdic de la instal·lació, de manera que 

l'usuari únicament realitzarà la inspecció visual dels paràmetres funcionals principals de 

la instal·lació. 

 

El pla de manteniment haurà de realitzar-se per personal tècnic competent que conegui 

la tecnologia solar tèrmica i les instal·lacions mecàniques en general. La instal·lació 



 

 

tindrà un llibre de manteniment en el qual es reflecteixin totes les operacions 

realitzades així com el manteniment correctiu 

 

El sosteniment haurà d'incloure totes les operacions de manteniment i substitució 

d'elements fungibles o desgastats per l'ús, necessàries per a assegurar que el sistema 

funcioni correctament durant la seva vida útil. 

 

Durant les operacions de manteniment hauran d'eliminar-se les fulles i altres elements 

dipositats en el cèrcol d'estanquitat del captador, per a permetre a l'aigua de pluja 

discórrer lliurement. 

 

PROHIBICIONS 

 

No es manipularà cap element de la instal·lació. 

 

No es netejaran els cristalls del captador amb productes agressius. 

1.12.2 MANTENIMENT 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 6 mesos: 

 

Revisió per instal·lacions amb superfície de captació superior a 20 m². 

Inspecció visual dels següents elements: 

Captadors. 

Condensacions i brutícia en els vidres en els cristalls. 

Esquerdaments i deformacions en juntes. 

Corrosió i deformacions en l'absorbidor. 

Deformació, oscil·lacions i finestres de respiració en la carcassa. 

Aparició de fuites en les connexions. 

Degradació, indicis de corrosió i collada de cargols en l'estructura. 

 

Cada any: 

 



 

 

Revisió de la instal·lació per a instal·lacions amb superfície de captació inferior a 20 m². 

Comprovació de la presència de llots en el fons del dipòsit del sistema de acumulació. 

Comprovació del nivell de desgast i del bon funcionament dels ànodes del sistema 

d'acumulació. 

Comprovació de la presència d'humitat en l'aïllament. 

Control de funcionament i neteja del intercanviador de plaques i del serpentí. 

Inspecció visual i control de funcionament en el fluid refrigerant, aïllament, purgador, 

bomba, got d'expansió, sistema d'omplert i vàlvules. 

Control de funcionament del quadre elèctric, del control diferencial, del termòstat i del 

sistema de mesura. 

Control de funcionament del sistema auxiliar i de les sondes de temperatura. 

1.13 DISPOSITIUS DE CONTROL CENTRALITZAT 

1.13.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Haurà de realitzar-se un estudi previ per un tècnic competent per a qualsevol 

modificació en la instal·lació. 

 

La propietat haurà de posseir un contracte de manteniment amb una empresa 

autoritzada que s'ocupi del manteniment periòdic de la instal·lació, de manera que 

l'usuari únicament realitzarà la inspecció visual dels dispositius i els seus elements. 

 

PROHIBICIONS 

 

No s'obstaculitzarà mai el moviment de l'aire en els difusores o reixetes de l'equip 

 



 

 

1.13.2 MANTENIMENT 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada any: 

 

Revisió del sistema de control automàtic, per a instal·lacions de potència tèrmica 

nominal <= 70 KW. 

 

Cada 6 mesos: 

 

Revisió del sistema de control automàtic, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat 

del període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 KW. 

1.14 SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE 

1.14.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

Es tindrà especial cura en la manipulació de les reixetes i difusors d'aire. 

 

PRESCRIPCIONS 

La propietat haurà de rebre al lliurament de l’edifici, els plànols definitius del recorregut 

dels conductes que formen part de la instal·lació de climatització i indicació de les 

principals característiques de la mateixa. La documentació inclourà raó social i domicili 

de l'empresa instal·ladora. 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

 

El manteniment de la instal·lació haurà de ser realitzat per un instal·lador autoritzat de 

l'empresa responsable. 

 



 

 

L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció de qualsevol 

anomalia. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 

defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

 

Hauran de reflectir-se en els plànols de la propietat totes aquelles modificacions que es 

produeixin com a conseqüència dels treballs de reparació de la instal·lació. 

1.14.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

Cada 6 mesos: 

 

Preferiblement abans la temporada d'utilització: 

Comprovació en els conductes de l'estat del seu aïllament, punts d'ancoratge, 

connexions i neteja. 

 

Neteja dels difusors d'aire. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada mes: 

 

Revisió de ventiladors, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 KW. 

 

Cada 6 mesos: 

 

Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire, una a l'inici de la temporada i altra a la 

meitat del període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 KW. 

 

Cada any: 

 

Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire, per a instal·lacions de potència tèrmica 

nominal <= 70 kW. 



 

 

1.15 UNITATS CENTRALITZADES DE CLIMATITZACIÓ 

1.15.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

L'usuari tindrà la precaució deguda davant forats en paraments per a no afectar a les 

possibles conduccions. 

 

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Si s'observés que els compressors treballen en buit o amb càrrega baixa, haurà de parar-

se la instal·lació fins l'arribada del servei tècnic. 

 

En les instal·lacions amb màquines de condensació per aire (particularment les 

individuals), es comprovarà que la zona d'expulsió d'aire es manté lliure d'obstacles i 

que l'aparell pot realitzar descarrega lliure. 

 

Ha de fer-se un ús racional de l'energia mitjançant una programació adequada del 

sistema, de manera que no s'haurien de programar temperatures inferiors als 23°C en 

estiu ni superiors aquesta xifra en hivern. 

 

En cas de tractament de la humitat, la seva programació ha de estar compresa entre el 

40% i el 60% de la humitat relativa. 

 

La propietat haurà de tenir un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada 

que s'ocupi del manteniment periòdic de la instal·lació de manera que l'usuari 

únicament haurà de realitzar una inspecció visual periòdica de la unitat i els seus 

elements. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 

defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

 



 

 

PROHIBICIONS 

 

No s'obstaculitzarà mai el moviment de l'aire en les difusores o reixetes de l'equip 

 

No es compatibilitzarà el funcionament del sistema amb l'obertura dels buits exteriors 

practicables. 

1.15.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada 6 mesos: 

 

Preferiblement abans la temporada d'utilització: 

Inspecció visual d'aquelles parts vistes i la possible detecció d'anomalies com fuites, 

condensacions, corrosions o pèrdua d'aïllament, amb el fi de donar avis a la empresa 

mantenidora. 

Neteja exterior dels equips de producció sense productes abrasius ni dissolvents dels 

materials plàstics de la seva carcassa. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada mes: 

 

Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 

Comprovació d’estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. 

Comprovació de nivells d'aigua en circuits. 

Comprovació de tara d'elements de seguretat. 

Revisió i neteja de filtres d'aire. 

 

Cada 6 mesos: 

 

Una vegada a l'inici de la temporada i altra a la meitat del període d'ús, per a 

instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 KW: 

Revisió i neteja de filtres d'aigua. 



 

 

 

Cada any: 

 

Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW: 

Comprovació d’estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. 

Comprovació de nivells d'aigua en circuits. 

Revisió i neteja de filtres d'aire. 

1.16 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE 

(CLIMATITZADORES) 

1.16.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

L'usuari tindrà la precaució deguda davant forats en paraments per a no afectar a les 

possibles conduccions. 

 

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Haurà de comprovar-se durant la posada en marxa d'hivern o estiu que no hi ha bosses 

d'aire en la bateria. 

 

Hauran de comprovar-se les possibles fugues del circuit hidràulic. 

 

Ha de fer-se un ús racional de l'energia mitjançant una programació adequada del 

sistema, de manera que no s'haurien de programar temperatures inferiors als 23°C en 

estiu ni superiors aquesta xifra en hivern. 

 

En cas de tractament de la humitat, la seva programació ha de estar compresa entre el 

40% i el 60% de la humitat relativa. 

 



 

 

Els elements i equips de la instal·lació hauran de ser manipulats solament pel personal 

del servei tècnic. 

 

L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció de qualsevol 

anomalia. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 

defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

 

PROHIBICIONS 

 

No s'obstaculitzarà mai el moviment de l'aire en les comportes de l'equip. 

 

No es compatibilitzarà el funcionament del sistema amb l'obertura dels buits exteriors 

practicables. 

1.16.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada any: 

 

Abans de la temporada d'utilització: 

Neteja i eliminació de corrosions de les superfícies exteriors. 

Verificació de la inexistència de fugides d'aire per juntes de panells, portes i registres. 

Inspecció dels filtres d'aire. 

Eliminació d'incrustacions de sals i llots. 

Verificació de l'estat i estanqueïtat de connexions d'aigua. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada any: 

 

Inspecció, verificació, neteja, comprovació, substitució, mesurament de cabals d'aire, de 

consums, realització d'anàlisi de l'aigua d'aquestes unitats de tractament d'aire quant a 



 

 

aspectes generals, seccions de refrigeració, comportes, filtres, seccions de recuperació 

d'energia, seccions de humidificació per injecció de vapor, seccions de humidificació per 

contacte, filtres d'aire, bateries de tractament d'aire i ventiladors i els seus motors. 

1.17 INSTAL·LACIONS SALUBRITAT CONDUCTES 

D'ADMISSIÓ I EXTRACCIÓ PER A VENTILACIÓ 

1.17.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

La sortida a la coberta per al manteniment dels conductes serà realitzada exclusivament 

per personal especialitzat, amb les degudes condicions de seguretat. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

En cas de ser observada l'aparició d'esquerdes o fissures en els conductes, s'haurà de 

consultar a un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si escau, les 

mesures a implementar. Es repararan els desperfectes i es procedirà a realitzar una nova 

prova de servei. 

 

Les obertures s'hauran de netejar amb productes que no danyin ni el material del que 

estan fetes ni els seus acabats 

 

Si els conductes són vistos i apareixen símptomes d'òxids o de picat dels esmalts o 

galvanitzacions, s'haurà d'avisar a un professional qualificat. 

 

Hauran de reparar-se aquelles peces que apareguin trencades o amb defectes. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, o abans si fos apreciada una anomalia, es 

repararan els defectes trobats per un instal·lador autoritzat i, en cas de que sigui 

necessari, es substituiran les peces que ho precisin. 

 

PROHIBICIONS 



 

 

 

No s'utilitzaran els conductes d'extracció per a un altre ús que no sigui, específica i 

absolutament, el de conducció de l'aire extret dels locals interiors de l'edifici. 

 

No s'eliminaran ni obturaran els conductes ni es connectaran a ells reixetes de ventilació 

de locals. 

 

Les obertures no s'ocultaran en cap cas, sigui de forma temporal o permanent. 

 

No s'obturaran les sortides dels aspiradors ni es disminuirà la seva alçada. 

1.17.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada 6 mesos: 

 

Observació de l'estat de les obertures i neteja de les mateixes. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada any: 

 

Comprovació de que no existeixin problemes de funcionament en els conductes 

d'extracció i de que els aparells que evacuen en aquestes no pateixen anomalies en la 

evacuació (falta o excés de tir). 

Comprovació del funcionament adequat de l'aspiració. 

Inspecció visual de l'estat del aspirador. 

 

Cada 5 anys: 

 

Comprovació de l'estanquitat dels conductes d'extracció. 

Neteja dels conductes d'extracció. 

Neteja de l'aspirador, eliminant aquells elements que s'hagin pogut fixar sobre ell, amb 

cura que no caiguin restes a l'interior dels conductes. 



 

 

Neteja de les obertures. 

 

Cada 10 anys: 

 

Completa revisió de la instal·lació. 

 

 

 

  



 

 

2 CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

2.1 CONNEXIÓ A TERRA 

2.1.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

Es procurarà que qualsevol nova instal·lació (parallamps, antena de TV i FM, endolls 

elèctrics, masses metàl·liques dels banys petits i banys, fontaneria, gas, calefacció, 

dipòsits, calderes, guies d'aparells elevadors) i, en general, tot element metàl·lic 

important, estigui connectat a la xarxa de connexió a terra de l'edifici. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la instal·lació de presa de 

terra, de manera que en aquest plànol quedin reflectides els diferents components de la 

instal·lació: línies principals de terra, arqueta de connexió i elèctrodes de presa de terra, 

mitjançant un símbol i/o número específic. 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

 

Tots els electrodomèstics i lluminàries que incorporin la connexió corresponent es 

connectaran a la xarxa de terra. 

 

El punt de posada a terra i la seva arqueta haurien d'estar lliures d'obstacles que 

impedeixin la seva accessibilitat. Davant una sequedat extraordinària del terreny, es 

realitzarà una humectació periòdica de la xarxa de preses de terra (sempre que el 

mesurament de la resistència de terra ho demandi i sota la supervisió de professional 

qualificat). 



 

 

 

PROHIBICIONS 

No s'interrompran o tallaran les connexions de la xarxa de terra. 

No s’utilitzaran les conduccions metàl·liques com elements de presa a terra d'aparells. 

2.1.2 MANTENIMENT 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada any: 

 

En l'època que el terreny estigui més sec i després de cada descàrrega elèctrica, 

comprovació de la continuïtat elèctrica i reparació dels defectes oposats en els següents 

punts de posada a terra: 

Instal·lació de parallamps. 

Instal·lació d'antena col·lectiva de TV i FM. 

Endolls elèctrics i masses metàl·liques dels serveis. 

Instal·lacions de lampisteria, gas i calefacció, dipòsits, calderes, guies d'aparells 

elevadors i, en general, tot element metàl·lic important. 

Estructures metàl·liques i armadures de murs i suports de formigó. 

 

Cada 2 anys: 

 

Comprovació de la línia principal i derivades de terra, mitjançant inspecció visual de 

totes les connexions i el seu estat enfront de la corrosió, així com la continuïtat de les 

línies. Reparació dels defectes trobats. 

Comprovació que el valor de la resistència de terra continua sent inferior a 20 Ohm. En 

el cas que els valors obtinguts de resistència a terra fossin superiors a l'indicat, es 

suplementaran elèctrodes en contacte amb el terreny fins restablir els valors de 

resistència a terra de projecte. 

 

Cada 5 anys: 

 



 

 

Comprovació de l'aïllament de la instal·lació interior (entre cada conductor i terra i entre 

cada dos conductors no haurà d'ésser inferior a 250.000 Ohm). Reparació dels defectes 

trobats. 

Comprovació del conductor de protecció i de la continuïtat de les connexions 

equipotencials entre masses i elements conductors, especialment si s'han realitzat obres 

en lavabos, que haguessin pogut donar lloc al tall dels conductors. Reparació dels 

defectes trobats. 

 

 

  



 

 

2.2 LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ 

2.2.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

Abans de realitzar un forat en un parament situat en zona comuna, es comprovarà que 

en aquest punt no existeix una canalització elèctrica que pugui provocar un accident. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

 

PROHIBICIONS 

 

No es manipularà la línia en cap punt del seu recorregut per zona comú. 

 

2.2.2 MANTENIMENT 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 2 anys: 

 

Comprovació de l'estat dels borns de cordi de la línia general d'alimentació en la CGP, 

mitjançant inspecció visual. 

 

Cada 5 anys: 

 

Comprovació de l'aïllament entre fases i entre cada fase i neutre. 

 

 



 

 

  



 

 

2.3 COMPTADORS 

2.3.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

Abans de realitzar un forat en un parament de l'armari o habitació de comptadors sobre 

el que es recolzen els mateixos es comprovarà que en aquest punt no existeix cap 

canalització elèctrica encastada que pugui provocar un accident. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

 

PROHIBICIONS 

 

No es col·locaran elements no prevists en el recinte on se situen els comptadors. 

 

2.3.2 MANTENIMENT 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 2 anys: 

 

Comprovació de les condicions de ventilació i il·luminació, així com d'obertura i 

accessibilitat a l'habitació o armari de comptadors. 

 

Cada 5 anys: 

 

Verificació de l'estat de l'interruptor de tall en càrrega, comprovant-se la seva estabilitat 

i posició. 



 

 

 

 

  



 

 

2.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

2.4.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

S'evitarà l'obstrucció de les tapes de registre. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

 

PROHIBICIONS 

 

No es passarà cap tipus d'instal·lació pels buits i canals que discorren per zones d'ús 

comú. 

 

2.4.2 MANTENIMENT 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 5 anys: 

 

Comprovació de l'aïllament entre fases i entre cada fase i neutre. 

 

2.5 INSTAL·LACIONS INTERIORS 

 



 

 

2.5.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

Cada vegada que s'abandoni l'edifici per un període llarg de temps, es desconnectarà 

l'interruptor general, comprovant que no afecti cap aparell electrodomèstic. 

 

Abans de realitzar un forat en un parament, ha de assegurar-se de que en aquest punt 

no existeix una canalització elèctrica encastada que pugui provocar un accident. 

 

Qualsevol aparell o receptor que es vagi a connectar a la xarxa deurà portar les clavilles 

adequades per la perfecta connexió, amb la seva corresponent presa de terra. 

 

A l'utilitzar o connectar algun aparell elèctric, es tindran sempre les mans seques i 

s'evitarà estar descalç o amb els peus humits. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

 

Quan salti algun interruptor automàtic, es localitzarà la causa que ho va produir abans 

de procedir al seu rearmament. Si es va originar a causa de la connexió d'algun aparell 

defectuós, aquest es desendollarà. Si, a pesar d'això, el mecanisme no es deixa rearmar 

o la incidència està motivada per qualsevol altra causa complexa, s'avisarà a un 

professional qualificat. 

 

Després de produir-se algun incident en la instal·lació, es comprovarà mitjançant 

inspecció visual l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de protecció, l'estat enfront 

de la corrosió de la porta de l'armari i la continuïtat del conductor de posada a terra del 

marc metàl·lic de la mateixa. 

 

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la instal·lació elèctrica 

comú de l’edifici, de manera que en aquest plànol quedin reflectides els diferents 



 

 

components de la instal·lació, com quadre general de distribució, circuits interiors i 

punts de llum, mitjançant un símbol i/o número específic. 

 

Abans de posar en marxa un aparell elèctric nou, haurà d'assegurar-se de que la tensió 

d'alimentació coincideix amb la que subministri la xarxa. 

 

Abans de manipular qualsevol aparell elèctric, es desconnectarà de la xarxa. 

 

Si un aparell dona corrent, es deu desendollar immediatament i avisar a un tècnic o 

instal·lador autoritzat. Si l'operació de desconnexió pot resultar perillosa, convé 

desconnectar l'interruptor general abans de procedir a la desconnexió de l'aparell. 

 

Les clavilles que posseeixin presa de terra es connectaran exclusivament a una presa de 

corrent amb presa de terra, perquè el receptor que es connecti a través d'ella quedi 

protegit i amb això al seu torn es protegeixi la integritat de l'usuari. 

 

Es obligatòria la connexió a la xarxa de terra de tots els electrodomèstics i lluminàries 

que incorporen la connexió corresponent. Tot receptor que tingui clavilla amb connexió 

a terra haurà de ser connectat exclusivament en preses amb dita connexió a terra. 

 

Es mantindran desconnectats de la xarxa durant la seva neteja els aparells elèctrics i els 

mecanismes. 

 

Els aparells elèctrics es desendollaran llençant de la clavilla, mai del cable. El bon 

manteniment ha d'incloure l'absència de cops i trencaments. Davant qualsevol 

símptoma de foguejat (cremada per altes temperatures a causa de connexions 

defectuoses), se substituirà la clavilla (i l'endoll, si també estigués afectat). 

 

PROHIBICIONS 

 

No es tocarà el quadre de comandament i protecció amb les mans mullades o humides, 

ni s'accionarà cap dels seus mecanismes. 

 

No se suprimiran ni pontejaran, sota cap motiu, els fusibles i interruptors diferencials. 

 



 

 

No se suprimiran ni s'augmentarà unilateralment la intensitat dels interruptors 

magneto-tèrmics. 

 

No es permetrà la prolongació incontrolada d'una línia elèctrica mitjançant mànega 

subjecta a la paret o tiratge al sòl. 

 

No es manipularan els cables dels circuits ni les seves caixes de connexió o derivació. 

 

No es tocarà mai cap aparell elèctric estant dintre de la banyera o la dutxa i, en general, 

dintre del volum de prohibició de cambres de bany. 

 

No s'endollarà una clavilla les espigues de la qual no estiguin perfectament afermades 

als alvèols de la presa de corrent, ja que aquest fet origina avaries que poden arribar a 

ser molt greus. 

 

No es forçarà la introducció d'una clavilla en una presa inadequada de menors 

dimensions. 

 

No es connectaran clavilles amb preses múltiples o lladres, tret que incorporin les seves 

proteccions específiques. 

 

No es tocaran ni les clavilles ni els receptors elèctrics amb les mans mullades o humides. 

 

L'usuari no manipularà els fils dels cables, pel que mai connectarà cap aparell que no 

posseeixi la clavilla corresponent. 

 

No es premerà repetida i innecessàriament els mecanismes interiors, ja que amb 

independència dels perjudicis que pogués ocasionar al receptor al que s'alimenti s'està 

fatigant prematurament el mecanisme. 

 

No es connectaran aparells de llum o qualsevol altre receptor que arribi a els 220 watts 

de potència, ja que la conseqüència immediata és possibilitar l'inici d'un incendi en el 

mecanisme. 

 

L'usuari no retirarà ni manipularà els mecanismes de la instal·lació. 

 



 

 

No es manipularan els alvèols de les preses de corrent amb cap objecte ni es tocaran 

amb líquids o humitats. 

 

No es connectaran receptors que superin la potència de la pròpia presa ni es 

connectaran endolls múltiples o "lladres" la potència total dels quals superi a la de la 

pròpia presa. 

 

2.5.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada 3 mesos: 

 

Inspecció visual de mecanismes interiors per a possible detecció d'anomalies visibles i 

donar avís al professional. 

 

Cada any: 

 

Comprovació del correcte funcionament de l'interruptor diferencial del quadre general 

de distribució, mitjançant el següent procediment: 

Acció manual sobre el botó de prova que inclou el propi interruptor diferencial. 

Desconnexió automàtica del pas de la corrent elèctrica mitjançant la recuperació de la 

posició de repòs (0) de comandament de connexió - desconnexió. 

Acció manual sobre el mateix comandament per col·locar-lo a la seva posició de 

connexió (1) per recuperar el subministrament elèctric. 

Comprovació del correcte funcionament dels interruptors magnetotèrmics. Quan per 

sobreintensitat o curtcircuit saltés un interruptor magnetotèrmic hauria que actuar de la 

següent manera: 

Desconnexió d'aquell receptor elèctric amb el qual es va produir l'avaria o, si escau, 

desconnectar el corresponent interruptor. 

Rearmament (o activat) del magnetotérmic de la fallada per a recuperar el 

subministrament habitual. 

Revisió del receptor elèctric que ha originat el problema o, si escau, comprovació que la 

seva potència és menor que la qual suporta el magnetotérmic. 



 

 

Inspecció visual per a comprovar el bon estat dels endolls a través del bon contacte amb 

les espigues de les clavilles que suporti i de l'absència de possibles foguejats dels seus 

alvèols. 

Neteja superficial dels endolls amb un drap sec. 

 

Cada 5 anys: 

 

Neteja superficial de les clavilles i receptors elèctrics, sempre amb baietes seques i en 

estat de desconnexió. 

Neteja superficial dels mecanismes, sempre amb baietes seques i preferiblement amb 

desconnexió prèvia de la corrent elèctrica. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada any: 

 

Comprovació del funcionament de tots els interruptors del quadre de comandament i 

protecció, verificant que son estables en les seves posicions d'obert i tancat. 

Revisió de les instal·lacions de garatges per instal·ladors autoritzats lliurement triats pels 

propietaris o usuaris de la instal·lació. L'instal·lador estendrà un butlletí de 

reconeixement de la indicada revisió, que serà lliurat al propietari de la instal·lació. 

 

Cada 2 anys: 

 

Revisió general, comprovant l'estat del quadre de comandament i protecció, els 

mecanismes allotjats i connexions. 

Comprovació mitjançant inspecció visual de l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles 

de protecció, l'estat enfront de la corrosió de la porta de l'armari i la continuïtat del 

conductor de posada a terra del marc metàl·lic de la mateixa. 

Verificació de l'estat de conservació de les cobertes aïllants dels interruptors i bases 

d'endoll de la instal·lació, reparant-se els defectes oposats. 

 

Cada 5 anys: 

 



 

 

Comprovació dels dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 

indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels 

conductors que protegeixen, reparant-se els defectes trobats. 

Revisió de la rigidesa dielèctrica entre els conductors. 

 

Cada 10 anys: 

 

Revisió general de la instal·lació. Tots els temes de cablejat son exclusius de la empresa 

autoritzada. 

2.6 EQUIPS PER CORREGIR EL FACTOR DE POTÈNCIA 

2.6.1 ÚS 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Abans d'efectuar qualsevol manipulació dels elements de la bateria, s'haurà de treure 

l'alimentació de l'equip i deixar transcórrer 5 minuts per deixar descarregar els 

condensadors. 

2.6.2 MANTENIMENT 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada mes: 

 

Inspecció visual dels condensadors. 

Comprovació que les proteccions estan en bon estat. 

Control de la temperatura. 

Control de la tensió de servei. 

Revisió dels borns i connexions. 

 

Cada any: 

 



 

 

Revisió de l'estat dels contactes dels contactors. 

Verificació de la intensitat nominal dels condensadors. 

Verificació del reajustat de les connexions dels borns. 

Neteja dels borns i aïlladors dels condensadors. 

 

 

 

2.7 GENERADORS D'ENERGIA ELÈCTRICA 

 

2.7.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

Abans de la seva posada en marxa, es llegirà amb deteniment el manual d'ús 

subministrat pel proveïdor. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

L'oli i els filtres d'oli del motor, hauran de canviar-se en l'interval de temps recomanat. 

 

Quan l'indicador ho adverteixi, haurà de substituir-se el filtre de l'aire del motor. 

 

Haurà de prestar-se una atenció periòdica a l'estat dels debanaments, especialment 

quan els generadors hagin estat inactius durant un llarg temps. 

 

Haurà de comprovar-se periòdicament el desgast o pèrdua d'oli dels coixinets, 

reemplaçant-los si fos necessari i en qualsevol cas, seran substituïts després de 40000 

hores en servei. 

 

S'examinarà la posició de les escombretes, havent de substituir-se quan s'hagi gastat 

una quarta part de la seva longitud. 

 



 

 

Els anells de contacte haurien de netejar-se de forma cíclica, traient-los tota la pols o 

brutícia que els cobreixi, especialment quan es canvien les escombretes. 

 

La bateria haurà d'emplenar-se, ja que l'ús normal i la càrrega de bateries tindrà com 

efecte una evaporació de l'aigua. 

 

PROHIBICIONS 

 

Està prohibit manipular, modificar, o reparar la instal·lació per personal que no sigui 

instal·lador autoritzat. 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 MANTENIMENT 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada any: 

 

Control del nivell de l'oli del motor. 

Comprovació i ajust de les corretges d'elements auxiliars. 

Substitució del refrigerant i rentat del sistema de refrigeració en el mateix moment. 

Substitució del filtre de combustible. 

Omplert de les bateries. 

Comprovació de la càrrega de la bateria mitjançant un densímetre. 



 

 

3 INSTAL·LACIONS FONTANERIA  

3.1 CONNEXIONS DE SERVEI 

3.1.1 ÚS 

 

PRESCRIPCIONS 

 

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves 

prestacions. 

 

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia 

subministradora. 

 

Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació, o 

que estiguin parades temporalment, haurien de tancar-se en la conducció de 

proveïment. 

 

Les escomeses que no s'utilitzin durant un any haurien de ser taponades. 

 

Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun ramal o part de la instal·lació, haurà de 

seguir a les recomanacions que faci l'especialista en la matèria, fonamentalment en els 

aspectes concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar. 

 

Si hi ha fugida, haurà de canviar-se l’aïllament. 

 

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en 

el qual es trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de 

desguàs. Quan s'hagi realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del 

sector. 

 

PROHIBICIONS 

 



 

 

Al ser propietat de la companyia subministradora, no serà manipulable per l'usuari. 

 

No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials en les 

mateixes. 

 

No es deixarà la xarxa sense aigua. 

 

No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de fontaneria com conductors per a la 

instal·lació de posada a terra. 

 

Encara que discorrin per trams interiors, no s'eliminaran els aïllaments que les 

protegeixen. 

 

3.1.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada any: 

 

Neteja de les arquetes, al final de l'estiu. 

Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus. 

 

Cada 2 anys: 

 

Revisió de les claus, en general. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada any: 

 

Inspecció i neteja de la clau de general de l'escomesa, amb lubricació de les parts mòbils 

sobre l'eix de la claveguera i empunyadura si aquell estigués engarrotat. 

Verificació de l'absència de degoteig. 

 



 

 

Cada 2 anys: 

 

Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica 

tals com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de 

funcionament, sota la supervisió d'un tècnic competent 

3.2 TUBS D'ALIMENTACIÓ 

3.2.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les 

seves condicions normals recomanades per el fabricant. Per això seguirà les instruccions 

indicades al catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que 

podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves 

prestacions. 

 

Qualsevol modificació que es desitgi realitzar en el tub d'alimentació haurà de comptar 

amb l'assessorament d'un tècnic competent. 

 

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia 

subministradora. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 

que puguin presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris 

i resta d'equips. En cas que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 

 

En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 

setmanes des del seu termini, o aquelles que romanguin fora de servei més de 6 mesos, 

es tancarà la seva connexió i es passarà al seu buidat. 



 

 

 

Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i 

buidades provisionalment haurien de rentar-se a fons per a la nova posada en servei. 

 

Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà de 

seguir a les recomanacions que faci l'especialista en la matèria, fonamentalment en els 

aspectes concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar. 

 

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en 

el qual es trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de 

desguàs. Quan s'hagi realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del 

sector. 

 

PROHIBICIONS 

 

No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials en les 

mateixes. 

 

No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de fontaneria com conductors per a la 

instal·lació de posada a terra. 

 

3.2.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada any: 

 

Neteja de les arquetes, al final de l'estiu. 

Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus. 

Comprovació d'absència de corrosió i incrustacions excessives. 

Comprovació de l'absència de cops d'ariet. 

 

Cada 2 anys: 

 



 

 

Revisió de les claus, en general. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 2 anys: 

 

Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica 

tals com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de 

funcionament, sota la supervisió d'un tècnic competent. 

3.3 COMPTADORS 

3.3.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

Quan els comptadors d'aigua siguin propietat de la companyia subministradora, no 

seran manipulats pels usuaris. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves 

prestacions. 

 

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia 

subministradora. 

 

Qualsevol sol·licitud de revisió del funcionament de l'equip haurà de dirigir-se a la 

empresa encarregada de la seva lectura. 

 

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en 

el qual es trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de 

desguàs. Quan s'hagi realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del 

sector. 

 



 

 

Un professional qualificat haurà de verificar periòdicament el correcte funcionament i la 

neteja dels dispositius que el comptador incorpori tals com filtres i vàlvules antiretorn. 

 

Els elements en mal estat seran substituïts periòdicament per un professional qualificat. 

 

L'estat de la bateria de comptadors serà comprovat periòdicament per un professional 

qualificat. 

 

PROHIBICIONS 

 

Mai s'alterarà la lectura dels mateixos. 

3.3.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada any: 

 

Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus. 

 

Cada 2 anys: 

 

Revisió de les claus, en general. 

3.4 SISTEMES DE TRACTAMENT D'AIGUA 

3.4.1 ÚS 

 

PRESCRIPCIONS 

 

L'usuari haurà de conèixer les característiques de funcionament del descalcificador, 

facilitades pel fabricant, per al seu correcte ús. 

 



 

 

L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció de qualsevol 

anomalia. 

 

Sempre que es revisi el descalcificador, hauran de reparar-se els defectes trobats per un 

instal·lador autoritzat i en cas que sigui necessari, es reposaran les peces que ho 

precisin, seguint les instruccions del fabricant. 

 

3.4.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada 3 mesos: 

 

Recàrrega de la sal del dipòsit del descalcificador. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 6 mesos: 

 

Recanvi del material filtrant. 

 

Cada 6 anys: 

 

Canvi de la resina 

3.5 DIPÒSITS/GRUPS DE PRESSIÓ 

3.5.1 ÚS 

PRECAUCIONS 

Es mantindrà el dipòsit protegit contra la brutícia. 

 

PRESCRIPCIONS 



 

 

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves 

prestacions. 

 

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia 

subministradora. 

 

Com a norma general ha de deixar-se la cura i manteniment dels equips de grups de 

pressió a càrrec de professional qualificat. 

 

L'espai que circumda la bomba haurà de mantenir-se expedit per a facilitar la ventilació 

de la mateixa. 

 

Hauran de seguir-se les instruccions del fabricant per a la lubricació del motor, tipus d'oli 

o recanvi de juntes. 

 

Si el grup està compost per dos o més bombes, haurà de realitzar-se el canvi de les 

mateixes, almenys, amb periodicitat setmanal o quinzenal, sent recomanable 

l'alternança de les mateixes de forma automàtica cada vegada que sigui requerida la 

seva posada en funcionament. 

 

Una vegada a la setmana haurà de verificar-se l'absència de degoteig per l'eix del rotor, 

així com l'alineació correcta de l'eix del motor amb l'eix del rodet. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 

que puguin presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris 

i resta d'equips. 

 

PROHIBICIONS 

L'usuari no manipularà cap element de la instal·lació, tals com claus, vàlvules, 

pressòstats, regulacions ni qualsevol altre dispositiu. 

No es netejarà el dipòsit amb productes agressius o tòxics. 

No s'utilitzarà la cambra que allotja el grup de pressió com magatzem. 

No es deixarà que la bomba treballi en buit. 

 



 

 

3.5.2 MANTENIMENT 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 6 mesos: 

 

Inspecció i neteja del dipòsit atmosfèric si aquest contingués algun tipus de dipòsits o 

brutícia. 

Comprovació del correcte funcionament del grup de pressió, revisant els valors de la 

pressió de referència, la pressió d'aspiració i el correcte funcionament de l'equipament 

de control. 

Verificació de l'absència d'humitat, el correcte connexionat elèctric i el nivell d'aïllament 

en el grup de pressió. 

Comprovació del correcte règim de revolucions del motor de la bomba (o bombes) i de 

l'absència de vibracions. 

 

Cada any: 

 

Inspecció de possibles fuites en algun punt del dipòsit auxiliar d'alimentació deficiències 

en el funcionament de nivells o problemes en l'aspiració de la bomba. 

Inspecció de possibles fuites en algun punt del grup de pressió, existència de sorolls 

anòmals en motor o tanc de pressió, absència de moviment en els nivells de pressió en 

manòmetres, falta de pressió en punts de consum. 

Reglatge i control dels nivells del dipòsit auxiliar d'alimentació. 

Reglatge i control dels components del grup de pressió. 

Comprovació dels límits mínims i màxims de pressió en el dipòsit de membrana. 

Comprovació del funcionament i estanquitat de les claus de tall i de la vàlvula (o 

vàlvules) antiretorn. 

 

Cada 5 anys: 

 

Neteja i arranjament, si escau, dels elements susceptibles de major deterioració. 

 



 

 

3.6 MUNTANTS 

3.6.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les 

seves condicions normals recomanades per el fabricant. Per això seguirà les instruccions 

indicades al catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que 

podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves 

prestacions. 

 

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la instal·lació dels 

muntants, de forma que en dit plànol quedin reflectits els diferents components de la 

instal·lació, mitjançant un símbol i/o número específic. 

 

S'haurà de comptar amb l'assessorament d'un tècnic competent per a qualsevol 

modificació que es vulgui realitzar en les xarxes de distribució d'aigua. 

 

En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 

setmanes des del seu termini, o aquelles que romanguin fora de servei més de 6 mesos, 

es tancarà la seva connexió i es passarà al seu buidat. 

 

Las instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i 

buidades provisionalment han d'ésser netejades a fons per a la nova posta en marxa. 

 

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia 

subministradora. 

 



 

 

Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà 

d'atendre's a les recomanacions que faci l'especialista en la matèria, fonamentalment en 

els aspectes concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 

que puguin presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris 

i resta d'equips. 

 

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en 

el qual es trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de 

desguàs. Quan s'hagi realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del 

sector. 

 

PROHIBICIONS 

No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials. 

No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de fontaneria com conductors per a la 

instal·lació de posada a terra. 

No es fixarà cap tipus d'element a la instal·lació. 

 

3.6.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

Cada any: 

 

Comprovació de: 

L'absència de fugides d'aigua en cap punt de la xarxa. 

Condicions dels suports de subjecció. 

L'absència de humitat i goteig. 

Absència de deformacions a causa de les dilatacions. 

Indicis de corrosió o incrustacions excessives. 

Absència de retrunys. 

Que la clau de seguretat actuï, verificant així mateix l'absència de dipòsits en la mateixa i 

procedint a la seva neteja, si es el cas. 

Funcionament d'obertura o tancament de les claus. 



 

 

 

Cada 2 anys: 

 

Revisió de les claus, en general. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 2 anys: 

 

Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica 

tals com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de 

funcionament, sota la supervisió d'un tècnic competent. 

3.7 INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

3.7.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

Es tancarà la clau general cada vegada que no s’utilitzi la instal·lació si és per un període 

llarg de temps. 

 

L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les 

seves condicions normals recomanades per el fabricant. Per això seguirà les instruccions 

indicades al catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que 

podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves 

prestacions. 

 

Qualsevol modificació que es vulgui realitzar en les xarxes de distribució d'aigua haurà 

de comptar amb l'assessorament d'un tècnic competent, especialment pel que fa 

referència a variació al alça d'un 15% de la pressió inicial, reducció de forma constant de 



 

 

mes del 10% del cabal subministrat o ampliació parcial de la instal·lació en mes del 20% 

dels serveis o necessitats. 

 

En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 

setmanes des del seu termini, es tancarà la connexió i es passarà al seu buidat. 

 

Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i 

buidades provisionalment haurien de rentar-se a fons per a la nova posada en servei. 

 

Si ha passat un període de temps sense utilitzar la instal·lació s'haurà de deixar córrer 

l'aigua abans de beure o cuinar. 

 

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia 

subministradora. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 

que puguin presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris 

i resta d'equips. 

 

Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà 

d'atendre's a les recomanacions que faci l'especialista en la matèria, fonamentalment en 

els aspectes concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar. 

 

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en 

el qual es trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de 

desguàs. Quan s'hagi realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del 

sector. 

 

PROHIBICIONS 

 

No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials. 

 

No es deixarà la xarxa sense aigua. 

 

No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de fontaneria com conductors per a la 

instal·lació de posada a terra. 



 

 

 

No s'eliminaran els aïllaments. 

 

3.7.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada any: 

 

Comprovació de: 

L'absència de fugides d'aigua en cap punt de la xarxa. 

Condicions dels suports de subjecció. 

L'absència d'humitat i goteig, així com de condensacions. 

El bon estat d'aïllament tèrmic. 

Absència de deformacions a causa de les dilatacions. 

Indicis de corrosió o incrustacions excessives. 

Absència de retrunys. 

L'existència i bon funcionament de les vàlvules de purga situades en els punts més alts 

de la instal·lació (fonamentalment que no existeixin dipòsits calcaris que obstrueixin la 

sortida de l'aire), procedint a la seva neteja, si fos necessari. 

 

Cada 2 anys: 

 

Revisió de les claus, en general. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 2 anys: 

 

Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica 

tals com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de 

funcionament, sota la supervisió d'un tècnic competent. 

 

Cada 4 anys: 



 

 

 

Realització d'una prova d'estanqueïtat i funcionament. 

 



 

 

4 CONDICIONS DE MANTENIMENT EN 

INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ  

4.1 D’IL·LUMINACIÓ INTERIOR 

4.1.1 ÚS 

PRECAUCIONS 

 

Durant les fases de realització del manteniment (tant en la reposició dels llums com 

durant la neteja dels equips) es mantindran desconnectats els interruptors automàtics 

corresponents als circuits de la instal·lació d'enllumenat. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destinació de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ i certificar la idoneïtat de la mateixa d'acord 

amb la normativa vigent. 

 

La reposició dels llums dels equips d'enllumenat haurà d'efectuar-se quan aquestes 

arribin a la seva durada mitja mínima o en el cas que s'apreciïn reduccions de flux 

importants. Aquesta reposició s'efectuarà preferentment per grups d'equips complets i 

àrees d'il·luminació. 

 

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves 

prestacions. 

 

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia 

subministradora. 

 

Totes les llums de recanvi seran de les mateixes característiques que les reemplaçades. 

 



 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 

detectats i reposarà les peces que siguin necessàries. 

 

 

 

 

 

PROHIBICIONS 

 

Els llums o qualsevol altre element d'il·luminació no se suspendran directament dels 

cables corresponents a un punt de llum. Solament amb caràcter provisional, s'utilitzaran 

com suport d'una bombeta. 

 

No es col·locarà en cap cambra humida (tals com lavabos i/o banys), un punt de llum 

que no sigui de doble aïllament dintre de la zona de protecció. 

 

No s'impedirà la bona refrigeració de la lluminària mitjançant objectes que la tapin 

parcial o totalment, per a evitar possibles incendis. 

 

Encara que el llum estigui fred, no es tocaran amb els dits els llums halogenats o de 

quars-iode, per no perjudicar l'estructura de quars de la seva ampolla, salvat que sigui 

un format de doble embolcall en què existeix una ampolla exterior de vidre normal. En 

qualsevol cas, no s'ha de col·locar cap objecte sobre el llum. 

 

En locals amb ús continuat de persones no s'utilitzaran llums fluorescents amb un índex 

de rendiment de color menor del 70%. 

 

4.1.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada any: 

 

Neteja dels llums, preferentment en sec. 



 

 

Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua sabonosa, assecant-se 

posteriorment amb drap de “gamuza” o similar. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 2 anys: 

 

Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees 

d'il·luminació, en oficines. 

 

Cada 3 anys: 

 

Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees 

d'il·luminació, en zones comunes i garatges.  



 

 

4.2 IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 

4.2.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

Durant les fases de realització del manteniment, tant en la reposició de les llums com 

durant la neteja dels equips, es mantindran desconnectats els interruptors automàtics 

corresponents als circuits de la instal·lació d’enllumenat. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Un especialista haurà de portar a terme un estudi previ que certifiqui la idoneïtat de la 

instal·lació d'acord amb la normativa vigent, davant qualsevol modificació en la mateixa 

o en les seves condicions d'ús. 

 

Els llums utilitzats per a reposició haurien de ser de les mateixes característiques que les 

reemplaçades. 

 

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves 

prestacions. 

 

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia 

subministradora. 

 

La neteja es realitzarà preferentment en sec, utilitzant draps o esponges que no ratllin la 

superfície. 

 

Per a la neteja de lluminàries d'alumini anoditzat haurien d'utilitzar-se solucions 

sabonoses no alcalines. 

 

PROHIBICIONS 

 

No es manipularà, modificarà o repararà cap element elèctric de l'enllumenat exterior 

per personal que no sigui instal·lador autoritzat. 



 

 

 

  



 

 

4.2.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada any: 

 

Neteja dels llums, preferentment en sec. 

Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua sabonosa, assecant-se 

posteriorment amb drap de “gamuza” o similar. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 2 anys: 

 

Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees 

d'il·luminació, en zones exteriors. 

4.3 SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ 

4.3.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

Durant les fases de realització del manteniment, es mantindran desconnectats els 

interruptors automàtics corresponents als circuits de la instal·lació d'enllumenat. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destinació de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ i certificar la idoneïtat de la mateixa d'acord 

amb la normativa vigent. 

 



 

 

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves 

prestacions. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 

detectats i reposarà les peces que siguin necessàries. 

 

4.3.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada any: 

 

Neteja mitjançant drap humitejat en aigua sabonosa, assecant-se posteriorment amb 

drap de “gamuza” o similar. 

 

 



 

 

5 CONDICIONS DE MANTENIMENT 

D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS  

5.1 DETECCIÓ I ALARMA 

5.1.1 ÚS 

PRECAUCIONS 

 

S'evitarà l'ús indegut dels elements components dels sistemes manuals d'alarma 

d'incendis (polsadors d'alarma). 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

 

L'usuari haurà de consultar i seguir sempre les instruccions d'ús lliurades en la compra 

dels aparells i equips. 

 

Substitució de pilots i fusibles, en cas d'estar defectuosos. 

 

PROHIBICIONS 

 

No es manipularà cap dels elements que formen el conjunt del sistema. 

 

5.1.2 MANTENIMENT 

PER L'USUARI 

 

Cada 3 mesos: 

 



 

 

Comprovació del funcionament dels sistemes automàtics de detecció i alarma d'incendis 

(amb cada font de subministrament). 

Manteniment d'acumuladors dels sistemes automàtics de detecció i alarma d'incendis 

(neteja de borns i reposició d'aigua destil·lada). 

 

Cada 6 mesos: 

 

Comprovació del funcionament del sistema manual d'alarma d'incendis (amb cada font 

de subministrament). 

Manteniment d'acumuladors del sistema manual d'alarma d'incendis (neteja de borns i 

reposició d'aigua destil·lada). 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 3 mesos: 

 

Comprovar el funcionament dels sistemes automàtics i del sistema manual, amb cada 

font de subministrament. 

 

Cada any: 

 

Verificar integralment la instal·lació i netejar els components dels sistemes automàtics i 

del sistema manual. 

Verificar les unions roscades o soldades dels sistemes automàtics i del sistema manual. 

Netejar i regular els relés dels sistemes automàtics. 

Regular les tensions i intensitats dels sistemes automàtics. 

Verificar els equips de transmissió d'alarma dels sistemes automàtics. 

Es farà una prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric en els 

sistemes automàtics i del sistema manual. 

 

5.2 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 

5.2.1 ÚS 

 



 

 

PRECAUCIONS 

 

Es mantindran desconnectats els interruptors automàtics corresponents als circuits de la 

instal·lació d'enllumenat, durant les fases de realització del manteniment, tant en la 

reposició dels llums com durant la neteja dels equips. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destinació de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ i certificar la idoneïtat de la mateixa d'acord 

amb la normativa vigent. 

 

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves 

prestacions. 

 

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia 

subministradora. 

 

Totes les llums de recanvi seran de les mateixes característiques que les reemplaçades. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 

oposats i reposarà les peces que siguin necessàries. 

 

La reposició dels llums dels equips s'haurà d'efectuar abans que esgotin la seva vida útil. 

Aquesta reposició s'efectuarà preferentment per grups d'equips complets i àrees 

d'il·luminació. 

 

5.2.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada any: 

 



 

 

Neteja dels llums, preferentment en sec. 

Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua sabonosa, assecant-se 

posteriorment amb drap de “gamuza” o similar. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 3 mesos: 

 

Verificació dels acumuladors. 

 

Cada 3 anys: 

 

Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees 

d'il·luminació. 

 

 

  



 

 

5.3 SENYALITZACIÓ 

5.3.1 ÚS 

PRESCRIPCIONS 

 

Si s'observés el deteriorament dels rètols i plaques de senyalització, haurà de substituir-

se per altres d'anàlogues característiques. 

 

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a la neteja periòdica dels rètols i plaques, 

eliminant la brutícia i residus de pol·lució, preferentment en sec, amb draps o esponges 

que no ratllin la superfície. 

 

Sempre que es revisin els elements de senyalització, s'haurien de reparar els defectes 

oposats i, en cas que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin. Tots els 

elements seran de les mateixes característiques que els reemplaçats. 

 

PROHIBICIONS 

 

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja. 

 

No es penjaran elements sobre els elements de senyalització ni s'impedirà la seva 

perfecta visualització 

5.4 SISTEMES DE ABASTAMENT D'AIGUA 

5.4.1 ÚS 

PRESCRIPCIONS 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

 

L'usuari haurà de consultar i seguir sempre les instruccions d'ús lliurades en la compra 

dels aparells i equips. 



 

 

 

PROHIBICIONS 

 

No es col·locarà cap objecte que obstaculitzi l'accés a la boca d'incendis. 

 

5.4.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

Cada 3 mesos: 

 

En les boques d'incendi equipades (BIE), comprovació de: 

La bona accessibilitat i senyalització dels equips. 

La pressió de servei, per lectura del manòmetre 

La neteja del conjunt i greixatge de tanques i frontisses en portes de l'armari. 

L'estat de tots els components, procedint a desenrotllar la mànega en tota la seva 

extensió i a accionar el filtre, en cas de tenir diverses posicions. 

En el sistema de proveïment d'aigua contra incendis, comprovació de: 

La verificació de la inspecció de tots els elements i la seva accessibilitat. 

El funcionament automàtic i manual de la instal·lació. 

El manteniment d'acumuladors, neteja de borns. 

La verificació dels nivells (combustible, aigua). 

 

Cada 6 mesos: 

 

En el sistema de proveïment d'aigua contra incendis, comprovació de: 

Accionament i greixatge de vàlvules. 

Verificació i ajustament de premsaestopes i de la velocitat dels motors amb diferents 

càrregues. 

Comprovació de l'alimentació elèctrica de la línies de protecció. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 3 mesos: 

 



 

 

En el sistema de proveïment d'aigua contra incendis: 

Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, 

alarmes, motobombes, accessoris i senyals. 

Comprovació del funcionament automàtic i manual de la instal·lació d'acord amb les 

instruccions del fabricant o instal·lador. 

Manteniment d'acumuladors (neteja de borns i reposició d'aigua destil·lada). 

Verificació de nivells (combustible, aigua u oli). 

Verificació d'accessibilitat a elements, neteja general i ventilació de sales de bombes. 

 

Cada 6 mesos: 

 

En el sistema de proveïment d'aigua contra incendis: 

Accionament i greixatge de vàlvules. 

Verificació i ajustament de premsaestopes. 

Verificació de velocitat de motors amb diferents càrregues. 

Comprovació d'alimentació elèctrica, línies i proteccions. 

 

Cada any: 

 

En les boques d'incendi equipades (BIE): 

Verificació i ajustament de premsaestopes. 

Comprovació del correcte funcionament del broquet en les seves diferents posicions i 

del sistema de tancament. 

Comprovació d’estanqueïtat dels ràcords i mànega i estat dels junts. 

Comprovació de l'indicació del manòmetre amb altre de referència (patró) acoblat en el 

ràcord de connexió de la mànega. 

En el sistema de proveïment d'aigua contra incendis: 

Comprovació de motors i bombes en correspondència amb les instruccions del fabricant. 

Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en alimentació d'aigua. 

Prova del estat de càrrega de bateries i electròlit d'acord amb les instruccions del 

fabricant. 

Prova, en les condicions de la seva recepció, amb realització de corbes del abastament 

amb cada font d'aigua i d'energia. 

 

Cada 5 anys: 

 



 

 

Comprovació de la mànega a una pressió de prova de 15 kg/cm², en les boques d'incendi 

equipades (BIE). 

 

5.5 SISTEMES D'EXTINCIÓ FIXOS 

5.5.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

S'evitarà l'ús indegut dels elements components del sistema. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

 

L'usuari haurà de consultar i seguir sempre les instruccions d'ús lliurades en la compra 

dels aparells i equips. 

 

PROHIBICIONS 

 

No es manipularà cap dels elements que formen el conjunt del sistema. 

 

5.5.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada 3 mesos: 

 

Comprovació del bon estat dels ruixadors, lliures d'obstacles per al seu correcte 

funcionament. 



 

 

Comprovació del bon estat dels components del sistema, especialment de la vàlvula de 

prova en els sistemes de ruixadors, o els comandaments manuals de la instal·lació dels 

sistemes de pols o els agents extintors gasosos 

Comprovació de l'estat de càrrega de la instal·lació dels sistemes de pols (anhídrid 

carbònic, o hidrocarburs halogenats i de les ampolles de gas impulsor quan existeixin). 

En els sistemes amb indicacions de control, comprovació dels circuits de senyalització i 

pilots. 

Neteja general de tots els seus components. 

 

 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada any: 

 

Verificació dels components del sistema, especialment els dispositius de disparament i 

alarma. 

Comprovació de la càrrega d'agent extintor i de l'indicador de la mateixa (mesura 

alternativa del pes o pressió). 

Comprovació de l'estat de l'agent extintor. 

Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció. 

 

  



 

 

5.6 EXTINTORS 

5.6.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

En cas d'utilitzar un extintor, es recarregarà immediatament. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 

de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 

matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

 

L'usuari haurà de consultar i seguir sempre les instruccions d'ús lliurades en la compra 

dels aparells i equips. 

 

En aquesta revisió anual no serà necessària l'obertura dels extintors portàtils de pols 

amb pressió permanent, salvat que en les comprovacions que es citen s'hagin observat 

anomalies que ho justifiquin. En el cas d'obertura de l'extintor, l'empresa mantenidora 

situarà a l'exterior del mateix un sistema indicatiu que acrediti que s'ha realitzat la 

revisió interior del aparell. Com exemple de sistema indicatiu de que s'ha realitzat 

l'obertura i revisió interior del extintor, es pot fer servir una etiqueta indeleble, en forma 

d'anell que es col·loca en el coll de l'ampolla abans del tancament de l'extintor i que no 

pot ser retirada sense que es produeixi la destrucció o deteriorament de la mateixa. 

 

PROHIBICIONS 

 

No es retirarà l'element de seguretat o precinte de l'extintor si no és per a usar-lo tot 

seguit. 

 

No es canviarà l'emplaçament dels extintors, ja que respon a criteris normatius. 

 

  



 

 

5.6.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada 3 mesos: 

 

Comprovació de la seva accessibilitat, el bon estat de conservació, fiadors, precintes, 

inscripcions i mànega. 

Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) de l'extintor i del flascó de gas impulsor 

(si existeix) i l'estat de les parts mecàniques (broquet, vàlvules i mànega), reposant-les 

en cas necessari. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada 3 mesos: 

 

Comprovació de l'accessibilitat, senyalització i bon estat aparent de conservació. 

Inspecció ocular de segurs, precintes e inscripcions. 

Comprovació del pes i pressió, en el seu cas. 

Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques (broquet, vàlvula i mànega). 

 

Cada any: 

 

Comprovació del pes i pressió, en el seu cas. 

En el cas d'extintors de pols amb flascons de gas d'impulsió, comprovació del bon estat 

de l'agent extintor i del pes i aspecte extern del flascó. 

Inspecció ocular de l'estat de la mànega, broquet o llança, vàlvules i parts mecàniques. 

 

Cada 5 anys: 

 

Retimbrat de l'extintor, a partir de la data de timbrat, i per tres vegades. 

 

 

  



 

 

5.7 PROTECCIÓ PASIVA CONTRA INCENDIS 

5.7.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents, sobre els 

junts i segellats. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Si el material de segellat resultés danyat com a conseqüència de circumstàncies 

imprevistes, haurien de reparar-se immediatament els desperfectes. 

 

En cas de trencament o falta d'eficàcia del material de segellat, haurà de ser substituït 

per altre material del mateix tipus. 

 

PROHIBICIONS 

 

No es col·locaran elements que perforin els junts i segellats. 

 

5.7.2 MANTENIMENT 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada any: 

 

Revisió de les juntes, reparant desperfectes que s'observen. 

 

 

  



 

 

6 CONDICIONS D’ÚS I MANTENIMENT 

INSTAL·LACIONS TRANSPORT ASCENSORS 

 

6.1.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

L'ús de la clau d'obertura de les portes en cas d'emergència es limitarà exclusivament a 

operacions de rescat en moments d'avaries. 

 

La il·luminació del recinte de l'ascensor haurà d'estar apagada, excepte quan es 

procedeixi a reparacions en el interior del mateix. 

 

La cambra de màquines serà accessible únicament a la persona encarregada del servei 

ordinari i al personal de la empresa conservadora. 

 

L'empresa instal·ladora facilitarà una clau per l'obertura de portes en cas de emergència 

a la persona encarregada del servei ordinari dels ascensors. 

 

L'ús d'aquesta clau es limitarà exclusivament a les operacions de rescat de les persones 

que viatgessin en la cabina d'ascensor en el moment de l'avaria. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

Si alguna de les comprovacions realitzades per l'usuari fos desfavorable i observés 

alguna altra anomalia en el funcionament de l'ascensor, haurà de deixar aquest anés de 

servei tallant l'interruptor d'alimentació del mateix, col·locarà en cada accés cartells 

indicatius de "No Funciona" i avisarà a l'empresa conservadora. 

 

Si l'anomalia observada és que pot obrir-se una porta d'accés a l'ascensor sense estar 

davant d'ella el recinte, a més del rètol de "No Funciona", s'haurà de deixar fora de 

servei l'ascensor i precintar la porta, impedint la seva obertura. 



 

 

 

Qualsevol deficiència o abandonament en la deguda conservació de la instal·lació haurà 

de denunciar-se davant la Delegació d'Indústria corresponent, a través del propietari o 

administrador de l'immoble. 

 

Haurà de conservar-se en bon estat el llibre de registre de revisions. 

 

Sempre que es revisin les instal·lacions (atenció d'avisos, greixatges i ajustaments, 

reparació o recanvi de qualsevol component del conjunt), un instal·lador autoritzat 

haurà de reparar els defectes trobats i reposar les peces que així ho precisin. 

 

Els elements i equips de la instal·lació haurien de ser manipulats única i exclusivament 

pel personal de l'empresa fabricadora o pel servei de manteniment contractat per a tal 

efecte (empresa conservadora, autoritzada pels Serveis Territorials de l'Administració 

Pública). 

 

PROHIBICIONS 

 

No s'utilitzarà la cabina d'ascensor per un número de persones superior al indicat en la 

placa de càrrega ni per una càrrega superior a la que figura en la mateixa. 

 

No s'accionarà el polsador d'alarma, excepte en cas d'emergència. 

 

No es farà ús indiscriminat del botó de parada, havent-se d'utilitzar únicament en cas 

d'emergència. 

 

No se saltarà ni es realitzaran altres moviments violents. 

 

No s'obstruiran les guies de la porta. 

 

No s'utilitzarà quan, directa o indirectament, es tingui coneixement que no reuneix les 

degudes condicions de seguretat. 

 

No s'utilitzarà com a muntacàrregues, per a evitar la seva deterioració. 

 

No es maltractaran els seus acabats ni la seva botonera. 



 

 

 

No s'obstaculitzarà el tancament de les seves portes. 

6.1.2 MANTENIMENT 

 

PER L'USUARI 

 

Cada 6 mesos: 

 

Comprovació de: 

El compliment de les instruccions de l'empresa conservadora. 

El bon funcionament de l'ascensor. 

El correcte funcionament de les portes. 

L'anivellació del cambril en totes les plantes 

Baixant a peu, es comprovarà en totes les plantes que les portes semiautomàtiques no 

es poden obrir sense que estigui la cabina d'ascensor parada en aquesta planta. 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada mes: 

 

Neteja de la fossa del recinte de l'ascensor. 

Comprovació del funcionament de la instal·lació d'enllumenat del recinte de l'ascensor, 

reparant-se els defectes trobats. 

Comprovació del funcionament del telèfon interior. 

Neteja de la cambra de màquines evitant que caigui brutícia al recinte. 

 

Cada 6 mesos: 

 

Revisió i subsanació dels problemes que sorgeixin en els ascensors elèctrics, almenys en 

els següents elements: 

Portes d'accés i el seu enclavament 

Cable de tracció i els seus amarraments. 

Grup tractor i mecanisme de fre. 

Paracaigudes i limitador de velocitat. 



 

 

Topalls elàstics i amortidors 

Alarma i parada d'emergència. 

Cabina i el seu accés. 

Contrapès. 

Circuits elèctrics de seguretat, senyalització i maniobres que afectin a la seguretat. 

Forat de l'ascensor. 

Revisió i subsanació dels problemes que sorgeixin en els ascensors hidràulics, almenys 

en els següents elements: 

Portes d'accés i el seu enclavament 

Cable de tracció, si n'hi hagués, i els seus amarraments. 

Grup tractor. 

Topalls elàstics i amortidors 

Alarma i parada d'emergència. 

Cabina i el seu accés. 

Circuits elèctrics de seguretat, senyalització i maniobres que afectin a la seguretat. 

Forat de l'ascensor. 

 

Cada 6 anys: 

 

Inspecció i comprovació de la instal·lació completa. 

 



 

 

7 CONDICIONS D’ÚS I MANTENIMENT 

INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS MEGAFONIA 

(FIL MUSICAL) 

7.1.1 ÚS 

 

PRECAUCIONS 

 

S'evitarà realitzar la connexió a la presa de senyal per altaveus des de connectors no 

normalitzats. 

 

PRESCRIPCIONS 

 

La propietat haurà de rebre al lliurament de la instal·lació plànols definitius del 

muntatge de la instal·lació, així com diagrames esquemàtics dels circuits existents, amb 

indicació de les zones a les quals presten servei, nombre i característiques dels altaveus 

connectats, codificació d'identificació de les seves línies, codis d'identificació i 

localització de les caixes de distribució, derivació i seccionament, així com tensió de 

distribució i potència d'excitació. La documentació inclourà raó social i domicili de 

l'empresa instal·ladora. 

 

L'usuari haurà de conèixer les característiques de funcionament dels aparells, facilitades 

pel fabricant, per al seu correcte ús. 

 

L'usuari haurà de verificar el funcionament de la instal·lació i comprovar visualment la 

fixació i l'estat dels comandaments d'actuació (interruptors, reguladors, selector de 

programes o altaveus). 

 

Davant qualsevol anomalia, haurà d'avisar-se un professional qualificat. 

 

Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades 

per un professional qualificat. 

 



 

 

PROHIBICIONS 

 

No es realitzaran modificacions de la instal·lació ni de les seves condicions d'us sense 

l'intervenció d'instal·lador especialitzat. 

 

7.1.2 MANTENIMENT 

 

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

 

Cada any: 

 

Comprovació dels següents elements: 

Funcionament de les unitats amplificadores, tenint especial cura en els següents 

aspectes: 

Fixació de les diferents unitats. 

Estat de cables i connexions en línies d'entrada i sortida. 

Inspecció i neteja de reixetes de ventilació i greixatge dels elements de ventilació 

forçada en cas d'existir. 

Comprovació de la posada a terra del equip. 

Fixació de borns o regletes i l'estat de les connexions, així com l'aïllament entre línies 

pertanyents a circuits distints de la caixa general de distribució. 

Fixació de les bases i dels suports per a subjecció dels tubs i l'estat dels diferents 

elements que componen la instal·lació. 

Funcionament, fixació i estat dels comandaments d'actuació d'interruptors, reguladors 

de nivell sonor i selector de programes. 

Fixacions d'altaveus i caixes acústiques, les reixetes i l'estat de les connexions. 

 

 
 

  



 

 

8 CONDICIONS D’ÚS I MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS DE LA PISICINA 

8.1 OPERACIONS DE MANTENIMENT 
Les operacions mínimes a realitzar sobre els diferents elements d'una piscina d'ús 

col·lectiu per garantir la seguretat i higiene dels usuaris i personal de manteniment, així 

com optimitzar els costos d'explotació són les següents: 

 

Vas: S'entenen com vasos totes aquelles formes constructives capaces de contenir en el 

seu interior un volum determinat d'aigua destinada a la immersió d'usuaris. Ha de 

disposar d'elements de captació d'aigua en fons i superfície, així com de mitjans de 

retorn d'aigua tractada a l'interior del vas. 

 

El primer que s’ha de realitzar si el vas es  buida. Es netejar d'aigua bruta i amb una 

mànega anar arrossegant els llots dipositats a mesura que es va buidant el mateix. És 

important no deixar assecar els fangs, ja que la seva retirada serà molt més costosa. 

Convé no atacar directament el revestiment del vas amb llances d'alta pressió ja que el 

fàcil serà que el revestiment es desprengui i calgui col·locar de nou. 

 

Un cop neta de fangs s'aconsella desincrustar amb productes àcids. S'haurà d'evitar 

utilitzar salfumant, ja que la seva agressivitat amb els materials fa que la vida útil del 

revestiment es redueixi, ataca la junta del mateix obligant a rejuntar amb el cost en mà 

d'obra, temps i material que suposa, no oblidant-nos dels riscos que suposa per al 

manipulador seu ús pels vapors que desprèn i les cremades que produeix el seu contacte 

amb la pell i mucoses. 

 

Amb el vas net i desincrustat es desinfectarà per destruir les possibles restes d'algues 

que al humitejar puguin aflorar de nou donant problemes, així com garantir la seguretat 

microbiològica del vas.  

 

Ja desincrustat i desinfectat el vas s'ha d'observar si la junta es troba en condicions 

suficients.  

 

Abans de procedir a l'emplenat del vas a principi de temporada es considera molt 

interessant aplicar la dosi inicial de antialgues. 



 

 

 

S'omplirà tractant l'aigua des del principi amb desinfectant i regulador del pH si cal i es 

procedirà a realitzar el manteniment dels filtres com es detalla en el punt. 

 

La neteja dels vasos prefabricats tipus liner es realitzarà amb sabó neutre, ja que els 

productes 

utilitzats en altres gots que deteriorarien: 

 

Vas d'acer amb revestiment sintètic tipus liner 

Operació Freqüència 

Neteja del fons    Diària   

 Comprovar la solidesa de la reixa del desbordant    Diària   

 Neteja i/o raspallat de les parets    Setmanal   

 Neteja i desinfecció  de la reixa del desbordant    Setmanal   

 Comprovar el correcte funcionament dels impulsors    Mensual   

 Neteja- desinfecció de la canal del desbordant amb hipoclorit rebaixat    Mensual   

 Comprovar l'estanquitat del vas, cargols i contraforts  Mensual   

 Desgreixatge del vas amb sabó neutre  Anual   

 Repàs amb antialgues  Anual   

 Revisar absència de talls en el liner o la manca d'estanquitat en les juntes 
termosegellades  Anual   

 Neteja de l'acer exterior del vas  Anual   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8.2 SISTEMA DE RECIRCULACIÓ I TRACTAMENT D’AIGÜES 
 

Filtre: Element capaç de retenir els sòlids suspesos en l'aigua pel seu pas a través d'un 

medi porós. El filtre és un dipòsit a l'interior s'allotja el material filtrant i un conjunt de 

elements capaços d'optimitzar el seu rendiment. 

 

El manteniment anual a principi de temporada dels filtres de sorra s realitzarà segons el 

descrit en la taula, encara que es considera necessari detallar les tasques per garantir 

seva correcta execució donada la importància d'aquests elements en el funcionament 

final de la instal·lació. 

 

Amb el vas net i ple a principi de temporada, s'obriran els filtres i s'inspeccionarà: 

 

1. L'estat de l'ancoratge dels difusors, repensant-los si fos necessari.  

 

2. L'estat de la sorra. Serà homogeni i sense incrustacions. Si no és així, s'aplicarà 

desincrustant àcid de piscines (evitar el salfumant perquè deteriora la sorra), es 

deixarà al costat amb la sorra del filtre i l'aigua que hi ha al seu interior, amb les 

claus de pas tancades i la tapa superior oberta durant 24 hores 

aproximadament, es tancarà i es realitzarà un rentat i esbandida abans de 

començar a filtrar. 

 

3.  El nivell de sorra. Habitualment el material filtrant taparà gairebé tot el tub 

d'entrada d'aigua al filtre, només deixant visible la cota superior del mateix. Si 

fos necessari, s'ha d'aportar material filtrant. 

 

4. El difusor inferior, en no ser accessible no se sol revisar. Si es fa malbé 

observarem sorra a el fons del vas als voltants als impulsors. S'haurà buidar el 

material filtrant i procedir a la substitució de la totalitat dels braços col·lectors. 

 

5. Aprofitarem per revisar que els manòmetres i purgues dels filtres actuen tal com 

han d’actuar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro de sorra 

Operació Freqüència 

 Purga de circuits manòmetres    Diària   

 Comprovar pressió de treball    Diària   

 Purga de aire    Diària   

 Comprovar l'estanquitat de connexions  Setmanal   

 Comprovar estanquitat dipòsit sorra  Mensual   

 Comprovar nivell sorra, reposició si cal  Anual   

Comprovar estat i granulometria de sorra, substitució si fos necessari.  Anual   

 Comprovar l'homogeneïtat de sorra  Anual   

 Comprovar estat i ancoratge de difusors  Anual   

 Neteja de sorra de filtre 

 S / 

Necessitat   

 

Bombes: Grup format per cos (motor) i rodet, capaç de dotar a l'aigua d'inèrcia i moure-

la a 

través de les conduccions per tot el sistema de filtrat i recirculació. 

Bombes centrífugues de filtratge 
 

Operació Freqüència 

Inspeccionar visualment l'estanquitat en connexions d'aspiració i impulsió 
 

Diària 

Comprovar el correcte tancament de les vàlvules d'aspiració i la impulsió 
 

Setmanal 

Comprovar el cabal i la pressió proporcionada pel grup de bombament 
 

Setmanal 

Neteja del prefiltre, revisant el seu estat 
 

Diària 



 

 

Comprovar el lliure gir del ventilador posterior 
 

Setmanal 

Comprovar l'absència de sorolls durant el seu funcionament 
 

Diària 

Comprovar el lliure gir de l'eix motor 
 

Mensual 

Prendre lectures de consums elèctrics, anotar i analitzar la seva evolució 
 

Mensual 

Comprovar l'estanquitat de la caixa de borns i la seva escomesa 
 

Anual 

Revisar l'estanquitat del tancament mecànic 
 

Anual 

Comprovar el correcte funcionament dels rodaments 
 

Anual 

Comprovar l'estat de pintura del cos motor 
 

Anual 

Comprovar, revisar, i reajustar les connexions elèctriques 
 

Anual 

 

Equips de dosificació i control: Instal·lacions encarregades de la lectura, regulació i / o 

dosificació de desinfectants, reguladors de pH i qualsevol altre producte necessari per al 

tractament de aigües. Poden ser manuals o comandades per una centraleta, amb una 

cèl · lula de lectura que mantindrà els paràmetres consignats. Habitualment els equips 

de control més utilitzats per a piscines són equips redox, però s'estan obrint pas en el 

mercat analitzadors fotomètrics que asseguren una major precisió de les lectures encara 

requereixin de reactius que caldrà reposar periòdicament. 

 

Dipòsits d'emmagatzematge de producte químic 
Operació Freqüència 

 inspeccionar visualment l'estanquitat del dipòsit  Diària   

 Comprovar que el nivell de producte químic en el dipòsit és 
suficient  Diària   

 Comprovar el bon tancament del tap d'ompliment  Diària   

Revisar l'entrada lliure d'aire al dipòsit  Mensual   

 

 

Equips de lectura i control redox-pH 
Operació Freqüència 



 

 

 Comprovar absència d'alarmes  Diària   

Comprovar la desviació de lectures  Diària   

 Neteja de elèctrodes-sondes  Setmanal   

 Calibratge d'elèctrodes-sondes. Substitució si escau  Setmanal   

 Neteja del filtre del cartutx  Setmanal   

 Comprovar atur-marxa automàtic de les bombes dosificadores / 
obertura-tancament vàlvula motoritzada o del clorador-bromador.  Setmanal   

 Comprovar el correcte flux de l'aigua a la càmera de lectura  Setmanal   

 

  



 

 

8.2.1 ELEMENTS PER A LA DOSIFICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS 

 

Productes líquids: Bombes dosificadors (de membrana o peristàltiques) 

 

Bombes dosificadors d'impulsos 
Operació Freqüència 

Inspeccionar visualment l'estanquitat en connexions d'aspiració i la 
impulsió  Diària   

Comprovar l'estanquitat de la conducció en aspiració i la impulsió  Diària   

Comprovar l'absència d'aire al circuit d'aspiració, purgar si fos necessari  Diària   

 Comprovar el cabal i la pressió proporcionada pel grup de dosificació  Setmanal   

 Desmuntatge i neteja dels elements d'injecció en canonada de 
producte químic  Setmanal   

Comprovar l'estanquitat dels elements de picatge a canonada, enllaços 
i collarets  Setmanal   

 Comprovar la impossibilitat de funcionament si la bomba de filtrat està 
parada  Setmanal   

 Desmuntatge i neteja del filtre d'aspiració  Mensual   

 Comprovar el bon estat dels broquets (2) situades al capçal  Bimensual   

 Comprovar l'absència d'esquerdes en la membrana  Anual   

 Substitució de la conducció d'aspiració i la impulsió  Anual   

 Comprovar, revisar, i reajustar les connexions elèctriques  Anual   

 

 

Productes sòlids: Cloradors-bromadores. 

 

Clorador-bromador 

Operació Freqüència 

 Omplert amb la dosi diària   Diària   

Comprovar l'estanquitat del dipòsit   Diària   

 Revisar l'estat de la junta tòrica   Diària   

 Comprovar l'absència d'esquerdes a la tapa  Setmanal   

 Comprovar el correcte funcionament de la vàlvula de 

seguretat  Setmanal   

 Comprovar l'estat de la conducció entrada-sortida d'aigua  Setmanal   

 Comprovar l'estat interior  Mensual   

 



 

 

 

 



 

 

ANNEX VI PROGRAMA DE NETEJA DE LA INSTAL·LACIÓ 

Els termes descrits a continuació conformaran els requisits generals mínims que 
l’adjudicatària haurà de complir en relació a la neteja de les instal·lacions.  
 
L’adjudicatària haurà de realitzar pel seu compte i càrrec la neteja de la totalitat de 
dependències de les instal·lacions, zones  enjardinades i entorns  d’influència.  
 
L’objectiu de la programació de les tasques de neteja ha de ser que les instal·lacions es 
trobin en tot moment en perfecte estat de neteja per l’ús continuat dels /de les 
usuaris/es. 
 
Com a criteri general, les tasques de neteja no podran afectar als/a les usuaris/es de la 
instal·lació.  
 
Totes les dependències o espais que s’utilitzin a diari es netejaran com a mínim 
diàriament. 
 
L’adjudicatària  haurà d’organitzar la presència durant tot l’horari d’obertura de la 
instal·lació de personal amb funcions e neteja, que pugui cobri deficiències puntuals.  
 
L’adjudicatària complirà estrictament els criteris e recollida selectiva de deixalles 
establert per l’Ajuntament  de  l’Arboç, i s’hi adaptarà contínuament en funció de les 
variacions que s’estableixin. 
 
Tots els productes utilitzats hauran de complir les normatives vigents en aquesta 
matèria i es procurarà en la mesura que sigui possible i sempre que existeixin en el 
mercat, la utilització de productes biodegradables i envasats en materials  reciclables.  
 
En tots els espais i zones de: vestidors, dutxes, serveis, passadissos de calçat humit, 
platges, saunes, ... s’utilitzaran productes germicides i bactericides. El/la adjudicatari/a 
haurà de variar trimestralment aquests productes per evitar la resistència dels gèrmens i 
bactèries.  
 
En les zones de: serveis, vestidors, saunes i hidromassatges i zones de fitnes, el/la 
adjudicatari/a haurà de realitzar tractaments continuats  de desodorització. 
 
En tot els lavabos femenins el/la adjudicatari/a instal·larà de forma permanent 
contenidors  per residus higiènics amb tractament bactericida incorporat. 
 
Anualment hauran de realitzar-se tractaments específics d desratització i desinsectació.  
 
En la proposta de programa de neteja de les instal·lacions que oferti, el/la licitador/a 
haurà d’incloure com a mínim les següents dades:  
 

• Descripció general del programa de neteja de les instal·lacions 



 

 

• Calendari diari, setmanal, mensual i anual en funció d la periodicitat de les  
tasques que es realitzaran i horaris d realització 

• Relació de personal que s’adscriurà (funcions, horaris, ...) 

• Equipament, maquinària i productes que s’utilitzaran. Es valorarà el nivell de 
mecanització de les tasques que proposi el/la en la seva oferta de programa de 
neteja.  

 



 

 

ANNEX VII PROGRAMA D’ATENCIÓ ALS/A LES 
USUARIS/ÀRIES 

 
Els termes descrits a continuació conformaran els requisits generals mínims que 
l’adjudicatària haurà de complir en relació a l’atenció als/a les usuaris/àries de la 
instal·lació i persones en general.  
 
Encara que el control d’accés a la instal·lació estigui mecanitzar, l’adjudicatària 
organitzarà la presència de personal d’informació i control en aquest punt durant tota la 
franja horària d’obertura de la instal·lació. 
 
El servei d’atenció al públic per la realització de tràmits administratius, contractació de 
serveis, rebre atenció personalitzada, ... haurà d’estar organitzar de tal forma que 
cobreixi com a mínim el 60% de la franja horària d’obertura de la instal·lació . 
 
L’adjudicatària  haurà de instal·lar de forma fixa en el vestíbul de la instal·lació, en lloc 
visible i de fàcil accés per els persones usuàries la següent informació: 
 

- Relació de serveis i els respectius preus 
- Horaris de funcionament de tots els serveis 
- Horari d’informació i atenció al públic 
- Telèfon d’informació i atenció al públic 
- Capacitat màxima de la instal·lació i dels seus serveis 
- Trets bàsics del  Reglament de règim intern 
- Informació que sigui preceptiva per llei 
- Temperatura de l’aigua dels diferents vasos 
- Anàlisi químics de l’aigua, amb dades presses dos cops al dia ( nivell 

de clor lliure, nivell de clor total, nivell del pH) 
- Nivell de concurrència de la instal·lació 

 
En la proposta del pla de qualitat que oferti, caldrà incloure com a mínim un apartat 
d’atenció als/a les usuari/àries amb les següents especificacions: 
 

• Descripció general de la programació i pla de treball per l’organització del servei. 

• Relació de personal que s’adscriurà a aquestes tasques /((funcions, horaris, 
formació,...) 

• Proposta d’horari d’atenció.  

• Descripció de programa de mecanització de les tasques administratives, de 
venda de productes i informació a las/a les usuaris/àries. 

• Descripció del control d’accessos i control d’usos que s’implementarà 
 
 
  



 

 

ANNEX VIII PERSONAL  

 

DEPARTAMENT 
JORNADA LABORAL  

 SOU BRUT  
MENSUAL 

Manteniment 20        744,63 €  

Manteniment 40    1.319,34 €  

Tasques exteriors 40        300,00 €  

Recepció i atenció al públic  30    1.131,05 €  

Recepció i atenció al públic  35    1.120,40 €  

Recepció i atenció al públic  12        366,99 €  

Monitor 4        243,84 €  

Monitor 2        162,56 €  

Monitor 2        176,16 €  

Monitor 1 60,96 € 

Monitor 6        528,48 €  

Monitor 32        978,65 €  

Monitor 4        243,84 €  

Monitor 2        121,92 € 

Monitor 2,5        96,39 € 

Monitor 14,5 559,06 € 

Socorrista 36    1.116,27 €  

Socorrista i monitor aigua 30       917,48 €  

Direcció Tècnica 40    2.129,54 €  
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