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A. OBJECTE 
 
Establir les condicions tècniques que regulin la prestació dels serveis de manteniment de 
calefacció, climatització, lampisteria i gas als edificis B, C i J la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
 

B. NORMATIVA 
 
El present plec de manteniment s’ajustarà en tot moment a les exigències establertes per la 
normativa que segueix, i que per aquest plec de condicions és d’obligat compliment en els 
apartats que fan referència al manteniment a les operacions que així s’indica. 
 
-Instal·lacions elèctriques: RD 842/2002 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 

-Instal·lacions de gas: RD 919/2006 Reglament tècnic de distribució i utilització de 
combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries. 

-Instal·lacions de Calefacció, climatització, ventilació i ACS: RD 1027/2007 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis. 

- Codi Tècnic de l’Edificació 

- RD 865/2003  Prevenció i control de la legionel·losis 
 
- Reglament d’aparells a pressió RAP ( RD 1244/1979) 
 
Recull intern de funcionament dels Serveis Tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de 
Manteniment ( SSTT ). 
 
C. ABAST DEL SERVEI 
 
 
C.1. Manteniment 
 
Execució dels diferents treballs de manteniment, sigui preventiu i/o correctiu, el control 
d’instal·lacions per ordinador dels edificis objecte d’aquest manteniment i les diferents 
tasques demanades a les ordres de treball (document generat i controlat per la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment ) així com l’assistència a emergències, de calefacció, de 
climatització, fuites de gas, d’aigua, etc. 
 
Intervencions puntuals, d’acord amb la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, de petites 
millores programades o detectades com a conseqüència de les operacions de manteniment. 
 
Operació de posada en funcionament i aturada de les diferents instal·lacions d'acord amb el 
calendari establert. 
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Operació de supervisió i de control del funcionament de les instal·lacions així com de les 
maniobres d'ajust i de correcció que siguin necessàries. 
 
Operació de control periòdic mitjançant amidaments de les senyals i dels paràmetres dels 
equips així com de les diferents operacions a que obliga el RC 1618/1980, molt especialment 
el punt 22.3 (llibre de manteniment). 
 
Operació de control en la posada en funcionament i aturada de les diferents instal·lacions, 
prèvies a l'inici i a la finalització de temporada dels equips de calefacció i de climatització, així 
com de les intervencions de manteniment correctiu/preventiu. 
 
Elaboració d'un informe trimestral de l'estat de les instal·lacions i dels elements constitutius 
d'aquestes. 
 
Elaboració d’un informe anual amb l’inventari actualitzat de la producció i de la distribució 
d’energia al campus. 
 
Elaboració d'un diari d'incidències, d'avaries, d'accidents o de dificultats, associats a les 
instal·lacions, així com els horaris de posada en funcionament i aturada dels equips en 
servei. 
 
Elaboració d’un plànol actualitzat de les instal·lacions de producció i de distribució d’energia 
del campus. 
 
 
 
C.2. Manteniment preventiu 
 
Operacions periòdiques programades de revisió i posada a punt a realitzar sobre els equips i 
les instal·lacions de calefacció i de climatització tendint a aconseguir els següents objectius: 
 
- Major seguretat en el servei reduint el màxim possible les aturades per avaries. 
-  Assegurar la vida útil dels diferents elements constitutius de les instal·lacions. 
-  Estalvi d'energia mitjançant l'obtenció d'un major rendiment energètic de la instal·lació. 
-  Defensa del medi ambient mitjançant un rigorós control d'emissió de contaminants. 
 
 
C.3. Manteniment correctiu 
 
Les operacions correctives es realitzaran permanentment sobre les instal·lacions amb 
l'objecte d'aconseguir els objectius previstos, reparant o substituint els elements deteriorats i 
proposant sistemàticament l'introducció de reformes, a les quals es puguin sotmetre les 
instal·lacions, basades en els avanços tecnològics aplicables a aquest camp. 
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C.4. Petites millores 
 
Intervencions puntuals de petites millores programades o detectades com a conseqüència de 
les operacions del manteniment preventiu i/o correctiu, d'acord amb els serveis tècnics de la 
UAB. 
 
Totes aquelles feines que dins el seu àmbit els hi siguin encomanades. 
 
 
 
D. ÀMBIT ACTUACIÓ 
 
Edificis 
 

 

Relació de m2 construïts a la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 EDIFICI DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE 

CONSTRUÏDA 

Edifici B 
Facultat de: Lletres i Filosofia, Econòmiques i 
Empresarials, Ciències Polítiques i Sociologia, Psicologia 
i Dret. 

72.724 m2

Edifici C Facultat de Ciències 65.351 m2

Edifici J Aulari Central 5.236 m2

* Campus Urbanització campus 
TOTAL EDIFICIS CONSTRUÏTS 143.311 m2

 
 
* A mantenir el sistema de fontaneria i gas. 
 
 
E. INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
E.1. Instal·lacions d’aigua sanitària 
 
Manteniment i/o petites modificacions de la xarxa de distribució des del comptador de la 
companyia (inclou vàlvules, reguladors, aixetes, conduccions, etc.). 
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E.2. Instal·lacions d’aigua de sanejament 
 
Manteniment i/o millores de la xarxa de sanejament (vertical i horitzontal). Fins a la sortida 
de cada edifici. 
 
 
E.3. Instal·lacions d’aigua de reg 
 
Manteniment de la xarxa de reg distribuïda en el campus de la UAB. Inclou el reg automàtic i 
els seus elements (aspersors, electrovàlvules, etc.). 
 
 
E.4. Instal·lacions de gas natural 
 
Manteniment De la xarxa actual de distribució des del regulador fins als punts de consum 
(conduccions i vàlvules). 
 
 
 
E.5. Resum per edificis a nivell de maquinària de producció 
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Id  Edifici  Marca  Model  Nº serie  Pot fr (kW)  Pot cal (kW)  Ubicació  Superficie  Equipament 

129  B  Trane  RTAD‐115  EKN2140  393,00   B11 parell  71224  Planta Refredadora elèctrica 

141  B  Climaveneta  FOCS/LN‐1742  01059450  310,00   B7 torre i ala senar  71224  Planta Refredadora elèctrica 

140  B  Climaveneta  FOCS/LN‐2022  0909140  470,00   B7 parell  71224  Planta Refredadora elèctrica 

139  B  Climaveneta  WRAT/B‐1202  B03353C522  243,00   B5 torre senar  71224  Planta Refredadora elèctrica 

138  B  Climaveneta  WRAT/B‐1002  00883250  211,00   B5 torre parell  71224  Planta Refredadora elèctrica 

137  B  Climaveneta  WRAT/B‐0902  00899110  182,00   B5 torre parell  71224  Planta Refredadora elèctrica 

136  B  Ciatesa  IWB‐195  97P6446  38,00   B5 senar  71224  Planta Refredadora elèctrica 

135  B  Climaveneta  WRAT/LN‐0802  963960  155,00   B3 torre senars  71224  Planta Refredadora elèctrica 

134  B  Climaveneta  WRAT/B‐1002  0867460  211,00   B3 parell ala  71224  Planta Refredadora elèctrica 

76  B  Aldingas  SIMAT HX 435  1303297001   435,00  B5 parell  71224  Caldera baixa temperatura 

132  B  Ciatesa  ISW‐315  031011621E  75,00   B2 parell  71224  Planta Refredadora elèctrica 

144  B  Trane  RTAD‐115  EKR3043  393,00   B9 senar  71224  Planta Refredadora elèctrica 

128  B  Climaveneta  HRAT/B‐0604  B262743308  155,00   B1 parell  71224  Planta Refredadora elèctrica 

127  B  Trane  CGAN‐700  L854870  183,00   B1 parell  71224  Planta Refredadora elèctrica 

124  B  Trane  CGWN205  P251163  165,00   B0  71224  Planta Refredadora elèctrica 
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60  B  Aldingas  SIMAT XK 495  1304222003   495,00  B7 parell  71224  Caldera baixa temperatura 

61  B  Aldingas  SIMAT XK 495  1305114004   495,00  B7 parell  71224  Caldera baixa temperatura 

4  B  Adisa  DUPLEX 430  30002989   432,00  B1 senar  71224  Caldera baixa temperatura 

62  B  Aldingas  SIMAT XK 495  1305353004   495,00  B7 parell  71224  Caldera baixa temperatura 

63  B  Adisa  DUPLEX 430  3452   432,00  B1 senar  71224  Caldera baixa temperatura 

77  B  Aldingas  SIMAT HX 495  1303211003   495,00  B5 parell  71224  Caldera baixa temperatura 

133  B  Climaveneta  WRAT/LN‐0902  B033114282  175,00   B3 parell  71224  Planta Refredadora elèctrica 

123  B  Carrier  30GB 080940  X981943  343,00   B0  71224  Planta Refredadora elèctrica 

145  B  Climaveneta  WRAT/B‐0602  B032545325  114,00   B9 senar  71224  Planta Refredadora elèctrica 

5  B  Adisa  DUPLEX 430  5487   432,00  B1 senar  71224  Caldera baixa temperatura 

6  B  Adisa  DUPLEX 430  2765   432,00  B2 senar  71224  Caldera baixa temperatura 

7  B  Adisa  DUPLEX 430  2278   432,00  B2 senar  71224  Caldera baixa temperatura 

8  B  Adisa  DUPLEX 430  2316   432,00  B2 senar  71224  Caldera baixa temperatura 

11  B  Aldingas  SIMAT HX 435  1304182015   435,00  B5 parell  71224  Caldera baixa temperatura 

12  B  Adisa  DUPLEX 500  2085   472,00  B7 senar  71224  Caldera baixa temperatura 
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13  B  Adisa  DUPLEX 500  2083   472,00  B7 senar  71224  Caldera baixa temperatura 

143  B  Climaveneta  MACS/LN‐0152  00996350  35,00   B9 parell  71224  Planta Refredadora elèctrica 

14  B  Adisa  DUPLEX 500  2084   472,00  B7 senar  71224  Caldera baixa temperatura 

142  B  Climaveneta  FOCS/LN‐1732  00996370  329,00   B9 parell  71224  Planta Refredadora elèctrica 

15  B  Roca  AR 30/GT  A51028   35,00  B13  71224  Caldera 

18  C  Adisa  DUPLEX 430  30000906   432,00  C2 senar  64711  Caldera baixa temperatura 

17  C  Adisa  DUPLEX 430  30005648   432,00  C2 senar  64711  Caldera baixa temperatura 

19  C  Adisa  BTR HX 265  265090   278,00  C3 senar  64711  Caldera baixa temperatura 

20  C  Adisa  BTR HX 265  265087   278,00  C3 senar  64711  Caldera baixa temperatura 

21  C  Adisa  BTR HX 375  375688   392,00  C5 parell  64711  Caldera baixa temperatura 

22  C  Adisa  BTR HX 375  375686   392,00  C5 parell  64711  Caldera baixa temperatura 

23  C  Adisa  BTR HX 375  375687   392,00  C5 parell  64711  Caldera baixa temperatura 

24  C  Adisa  DUPLEX 430  4310   432,00  C7 senar  64711  Caldera baixa temperatura 

25  C  Adisa  DUPLEX 430  3000659   432,00  C7 senar  64711  Caldera baixa temperatura 

16  C  Adisa  DUPLEX 430  4314   432,00  C2 senar  64711  Caldera baixa temperatura 
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    150  C  Daikin  RXYQ22P 69,00   C1  64711  VRV 

164  C  Daikin  RSXY (VRV)     550,00   C7 senar  64711  VRV 

163  C  Climaveneta  NECS/LN‐0152  01001660  36,00   C5 senar  64711  Planta Refredadora elèctrica 

162  C  Daikin  RXYQ26M       C5 parell  64711  VRV 

160  C  Trane  CGAN‐600  MA50170  157,00   C5 parell  64711  Planta Refredadora elèctrica 

159  C  Trane  CGAN‐400  PB56636  102,00   C5 parell  64711  Planta Refredadora elèctrica 

158  C  Daikin  RXYQ10P7W1BA  2814048  30,00   C5 parell  64711  VRV 

157  C  Daikin  RXYQ10P7W1B  2803138  44,00   C5 parell  64711  VRV 

156  C  Climaveneta  HPAN/B‐0412  00866150  94,00   C3 parell sincrotro  64711  Planta Refredadora elèctrica 

155  C  Daikin  RXYQ12P7W1B  1702785  71,00  82,00  C5 parell (ICTA)  64711  VRV 

154  C  Climaveneta  NECS/SL‐0252  01004890  55,00   C2 senar RMN  64711  Planta Refredadora elèctrica 

153  C  Climaveneta  NECS/LN‐0804     187,00   C2 parell  64711  Planta Refredadora elèctrica 

85  C  Aldingas  R30/45  1307184009   41,00  C2 senar RMN  64711  Caldera condesanció 

151  C  Climaveneta  MACS/LN‐0512  961780  117,00   C1 parell  64711  Planta Refredadora elèctrica 

64  C  Adisa  DUPLEX 430  3036   432,00  C5 parell  64711  Caldera baixa temperatura 
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148  C  Carrier  30GB 080940  V983598  343,00   C0  64711  Planta Refredadora elèctrica 

88  C  Aldingas  IUPPITER HX 435  1307085014   435,00  C2 senar  64711  Caldera baixa temperatura 

149  C  Daikin  RXYQ10     62,00   C1  64711  VRV 

152  C  Ciatesa  KEYTER IPA 250     70,00   C1 Sala d'actes  64711  Roof top 

78  G  Aldingas  Slim 42/49 2M SE  A60000103/4   97,00  Sala d'actes  18565  Caldera 

59  G  Roca  TD‐120  530265   140,00  Tallers  18565  Caldera 

33  G  Roca  TD‐120  561336   140,00  Gimnàs  18565  Caldera 

31  G  Roca  TD‐120  581334   140,00  Mòdul 4  18565  Caldera 

30  G  Roca  TD‐120  561517   140,00  Mòdul 3  18565  Caldera 

29  G  Roca  TD‐120  561518   140,00  Mòdul 2  18565  Caldera 

28  G  Roca  TD‐120  561520   140,00  Mòdul 1  18565  Caldera 

  J  Wolf  Rendamax R603           242,00 Caldera 

  J  Wolf  Rendamax R602           194,00 Caldera 

  J  Climaveneta  FOCS/D0961/B           201,00 Planta refredadora elèctrica 
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E. PERSONAL, HORARI I CALENDARI LABORAL 
 
E.1. Plantilla 
 
El personal de plantilla estarà constituït per: 
 

- 1 Encarregat general 
- 1 Capatàs especialitat frigorista 
- 1 Oficial de 1ª frigorista 
- 1 Oficial de 1ª electricista  
- 2 Oficials de 1ª soldadors 
- 1 Oficial de 1ª polivalent ( calefactor-frigorista ) 
- 3 Lampistes ( personal subrogable ). 
- 1 Oficial de 1ª amb Prejubilació ( contracte de relleu ). 
 
* A l’annex 3 del present Plec es detalla la massa salarial any 2011 del 
personal subrogable en el contracte. 

 
 
 
E.2. Control de presència 
 
El control de presència es realitzarà mitjançant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, 
amb marcatge diari d’entrada i de sortida. El personal adscrit al plec efectuarà el fitxatge 
d’entrada i sortida al l’edifici Central Tèrmica. 
 
El subministrament de la tarja anirà a càrrec de la UAB, per la seva part l’empresa posarà un 
responsable de la gestió horària i assumirà el cost del manteniment del sistema. Aquest cost 
s’aplicarà de forma proporcional al número de treballadors de cada empresa. 
 
En tot cas aquest sistema, podrà ésser substituït per qualsevol altre que es pugui implantar 
per part dels serveis tècnics de la UAB. 
 
L’empresa adjudicatària suplirà les baixes produïdes per malaltia o per accident. En tal cas 
l’empresa podrà convenir amb la UAB la millor solució per suplir la manca de personal 
substituint-lo o mitjançant la recuperació de les hores amb la resta del personal, en 
qualsevol cas, les baixes seran substituïdes des del 3r dia sense cost addicional. Els 
sistemes de substitució sempre seran pactats amb el Cap de Manteniment i Instal·lacions i 
de forma escrita. ( annex 1 ). 
 
 
Les hores que excedeixin de l’horari previst i sempre d’acord amb la Unitat d’Infraestructures 
i de Manteniment, es facturaran a banda i segons el preu unitari de l’oferta econòmica 
presentada. 
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La UAB facilitarà un local destinat als següents equipaments: 
 

- taller 
- vestuari, menjador compartits 
- lavabos, WC, dutxes 

 
Així mateix es facturarà la despesa energètica (electricitat, telèfon, gas i aigua), que s’haurà 
d’abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de neteja dels espais 
comuns. 
 
En cas d’emergència, l’empresa adjudicatària restarà obligada segons Llei 4/1997 de 20 de 
maig, de Protecció Civil de Catalunya a donar servei fora de l’horari establert incloent-hi 
dissabtes, diumenges i festius, si així ho requereix la urgència. Aquests increments seran 
facturats al marge d’aquest contracte i segons preus unitaris aprovats. 
 
 
La UAB es reserva el dret de recusar al personal que l’empresa destini a complir el contracte 
justificant-ne els motius; per tant el personal estarà adscrit al domicili social de l’empresa. 
 
 
E.3. Horari 
 
Els horaris del servei, en els dies laborables i dissabtes, es faran segons quadre  i seran: 
Dies Laborals: 
 

PERSONAL PERIODE D’HIVERN PERIODE D’ESTIU 
 ( Octubre a Maig ) ( Juny a setembre ) 
1 Encarregat general 08:00 a 17:00 h 08:00 a 17:00 h 
1 Capatàs especialitat frig. 08:00 a 17:00 h 08:00 a 17:00 h 
1 Oficial de 1ª frigorista 08:00 a 17:00 h 08:00 a 17:00 h 
1 Oficial de 1ª electricista  08:00 a 17:00 h 08:00 a 17:00 h 
2 Oficials de 1ª soldadors 08:00 a 17:00 h 08:00 a 17:00 h 
1 Oficial de 1ª polivalent ( 
calefactor-frigorista ) 

06:00 a 14:00 h 08:00 a 17:00 h 

1 Lampista ( personal 
subrogable ). 

06:00 a 14:00 h 08:00 a 17:00 h 

2 Lampistes ( personal 
subrogable ). 

14:00 a 22:00 h 08:00 a 17:00 h 

 
Dissabtes: 
 

  

1 Oficial de 1ª 07:00 a 14:00 h 07:00 a 14:00 h 
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E.4. Servei d’urgències 24 hores. 
 
L’empresa adjudicatària restarà obligada a donar un servei d’urgències 24 hores, els 365 dies 
de l’any, mitjançant un telèfon mòbil d’atenció. La disponibilitat d’aquest servei anirà a càrrec 
de l’empresa adjudicatària i sense cap cost addicional al preu d’adjudicació per a la UAB. 
 
En cas d’utilització d’aquest servei d’urgències, l’empresa adjudicatària facturarà els 
materials, el cost del desplaçament i les hores emprades segons la relació de preus hora fora 
de contracte presentat a l’oferta econòmica 
 
El termini de resposta màxim en cas d’utilització d’aquest servei serà de 2 hores. 
 
 
E.5. Calendari laboral 
 
El calendari laboral s’haurà d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB. 
 
El total de dies i hores treballades al final de l’any, estarà en qualsevol cas d’acord al conveni 
laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment dels horaris 
especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre d’acord amb  els 
SSTT. 
 
El torn de vacances a l’igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran d’acord 
amb les directrius dels SSTT, i sempre s’adaptaran al calendari de la pròpia UAB, , i per tant 
l’empresa adjudicatària aportarà el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint: 
 
 

- Al torn de vacances es garantirà sempre un mínim del 25% dels tècnics de 
manteniment. 

- Els dies de permís o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i 
segons calendari laboral presentat per l’empresa adjudicatària, es garantirà el 
50% del servei de manteniment. 

 
 
 
L’empresa adjudicatària del servei s’obliga a mantenir informada a la UAB de qualsevol 
anomalia que el pugui afectar. 
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F. EINES I MATERIALS 
 
F.1. Eines 
 
Les eines útils i quants elements siguin necessaris per a l'execució de tots els treballs, seran 
aportats per l'empresa adjudicatària; de la mateixa manera, tant el manteniment d’aquestes 
com les despeses derivades de la seva utilització (recanvis, combustibles, olis, etc.) aniran 
sense cap cost addicional al preu d’adjudicació per a la UAB. 
 
F.2. Materials 
 
Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment (olis, draps, etc) aniran a 
càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a càrrec de la 
UAB ( Unitat d’Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al final de cada mes com a 
factura complementària. 
 
Sempre s’aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi l’empresa licitadora adjudicatària 
presentarà el % de baixa de materials segons llistat o referències demanades al plec tècnic ( 
punt M ). 
 
Al preu del concurs hi ha inclòs una partida per materials valorada 
aproximadament en 33.057,85 € (IVA exclòs), que s’hauran d’identificar 
mensualment, prèvia acceptació dels Serveis Tècnics de la UAB. 
 
 
 
G. DESPLAÇAMENTS I COMUNICACIONS 
 
G.1. Desplaçaments 
 
Els trasllats del personal, equipaments i materials als diferents centres d’actuació, seran per 
compte de l’empresa adjudicatària, a tal fi l’empresa adjudicatària proveirà de 4 vehicles 
tipus "furgoneta" o similar amb les següents condicions: 
 
1. Aniran a càrrec de l’empresa concessionària les avaries, el manteniment i el combustible. 
 
2. Aquest vehicle serà substituït de forma immediata per un altre de similars característiques 
es cas que quedi inoperant per qualsevol avaria. 
 
3. Fora dels horaris establerts el vehicle podrà quedar guardat als pàrkings de la UAB. 
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4. L’import d’aquest servei estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació del servei de 
manteniment objecte d’aquest plec. 
 
G.2. Comunicacions 
 
Tant en el cas de l’encarregat, com els altres tècnics, l’empresa adjudicatària aportarà l’equip 
necessari per a una bona comunicació en tot moment entre el seu personal, entre 
l’encarregat i la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment. A tal efecte l’empresa 
adjudicatària haurà d’aportar telèfon intern-extern dins el local destinat al campus i telèfon 
mòbil de contacte. 
 
El cost del servei d’intercomunicació estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació del 
servei de manteniment objecte d’aquest plec. 
 
H.  RELACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS, DE L’ADMINISTRACIÓ DE 

CENTRE I DELS RESPONSABLES DELS DIFERENTS SERVEIS AMB 
L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

 
H.1. Dependències 
 
Orgànica: 

- De l’empresa adjudicatària 
 

Funcional: 
- De la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i 

Logística,  pel que fa a manteniment preventiu i correctiu. 
 
Tècnica: 

- De la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística 

 
 
 
H.2. Representant de l’empresa concessionària 
 
L’empresa adjudicatària designarà un representant ( tècnic mitjà ) com a interlocutor amb la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, que en reunions de caràcter mensual, realitzaran 
de forma conjunta el seguiment pel bon funcionament del servei contractat. 
Així mateix es realitzaran reunions periòdiques entre el/la Responsable de la Facultat, el 
SSTT i el tècnic coordinador. 
 
I. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 
 
I.1. Manteniment general 
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Diàriament i a primera hora de la jornada de treball, el responsable (encarregat general) 
destinat al manteniment objecte d’aquest plec, rebrà a mans de la persona designada per la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, encarregada de la coordinació i del seguiment 
dels diferents equips de treball aportats per les diferents empreses concessionàries del 
manteniment, les ordres de treball (document gestionat per la Unitat d’Infraestructures i de 
Manteniment), i comunicarà al mateix les incidències pròpies del servei i les tasques 
programades del dia, per el seu coneixement i si cal aprovació. 
 
En absència d’aquest encarregat general, sigui per vacances, baixes temporals (fins al 3è dia 
que haurà d’ésser substituït (punt E2)) o altres motius, l’empresa adjudicatària designarà 
una altra persona que assumirà les seves funcions.  
 
Durant tot l’horari de treball, l’Encarregat estarà perfectament localitzable i de forma 
immediata, mitjançant l’equip de comunicació anteriorment descrit. 
 
 Abans de realitzar qualsevol tasca dins els edificis la/les persones destinades a fer la feina 
hauran de comunicar-ho al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’edifici (SLiPI) per tal de 
millorar l’organització dels treballs. 
 
 
I.2. Condicions generals 
 
Durant tot l’horari de treball, els tècnics estaran perfectament localitzables i de forma 
immediata, mitjançant l’equip de comunicació anteriorment descrit. 
 
El personal destinat per l’empresa concessionària, haurà d’estar capacitat per a treballar i 
col·laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment i el cap del SLiPI. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb 
els seus perifèrics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicació ràpida i 
fiable. Així mateix posarà els mitjans perquè la persona destinada a aquestes tasques estigui 
al dia en les noves tecnologies mitjançant cursets externs o de la pròpia empresa. El cost de 
l’equip i el seu manteniment i/o substitució estarà inclòs dintre aquesta oferta. El cost de 
connexió a la xarxa així com les possibles avaries de la mateixa, aniran a càrrec dels serveis 
tècnics de la UAB. 
 
 
J. PROGRAMA DE MANTENIMENT 
 
 
L’empresa adjudicatària obtindrà diàriament les ordres de treball correctiu, i mensualment 
les de preventiu, via el programa informàtic de gestió de manteniment de la UAB. 
 
En moments puntuals, els SSTT de la UAB podrà reclamar feines amb caràcter d’urgència. 
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Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis, que puguin provocar anomalies al 
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina 
hauran de comunicar-ho al cap de SLiPI i als responsables dels serveis que puguin quedar 
afectats, per tal de millorar l’organització dels treballs. 
 
Dins els edificis la/les persones destinades a la realització de les tasques hauran d’anar 
perfectament identificada mitjançant una tarja, on es vegi clarament la fotografia, el 
nom i cognom i el nom de l’empresa. S’adjunta model.  
L’incompliment d’aquest requisit podrà ser causa d’amonestació i/o sanció per part de la 
UAB. 

 
 

     

   
     Nom i cognoms

 

    FOTO      Empresa  

     

 
 
 
L’empresa adjudicatària aportarà com a proposta una fitxa genèrica per a cada activitat que 
consideri que cal fer dins les tasques de manteniment dels edificis, relacionada amb la seva 
especialitat, en la que constarà la relació de les principals operacions que cal realitzar i els 
períodes anuals per a fer-les; reflectint la seva freqüència (diària, setmanal, mensual, 
trimestral, semestral o anual). 
 
 
 
J.1. EXEMPLE 
 
 
TIPUS D'OPERACIÓ DE MANTENIMENT PERIODICITAT 
Unitat climatitzadora autònoma compacta de condensació per aigua D S M T 6M A
Substituir i netejar els filtres   1    
Verificar estanqueitat de les bateries      1
Netejar les bateries      1
Comprovar la fluïdesa dels desguassos i de la safata de condensació   1    
Comprovar la tensió i l'estat de les corretges de transmissió   1    
Comprovar l'alineació de les politges   1    
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Neteja i verificació dels polvoritzadors, si n'hi ha    1   
Inspecció i neteja de la reixa de retorn d'aire   1    
Inspecció i neteja de les embocadures d'aire exterior/interior      1
Verificar l'estat de la fixació      1
Verificar l'estat de la corrosió      1
Verificar l'estat dels elements antivibratoris, si n'hi ha      1
Verificació de la descàrrega de refrigerant i de les possibles fuites      1
Comprovació del consum d'energia   1    
Neteja general i verificació de estanqueitat      1
Inspecció dels aparells de maniobra i de seguretat     1  
Comprovar el nivell de l'oli   1    
Inspeccionar l'estat de la connexió elèctrica   1    
Comprovar l'estat dels contactes de força dels contactors   1    
Comprovar pressions de condensació i d'evaporació   1    
Mesurar el rescalfament      1
Mesurar el sots-refredament      1
Inspeccionar les vàlvules i els accessoris      1
Inspeccionar el manteniment del ventilador       
 
 
 
En qualsevol cas, la UAB podrà generar les fitxes específiques que consideri necessàries per 
tal de fer una programació efectiva d’aquest servei. 
 
 
K. SEGURETAT I SALUT 
 
El personal anirà equipat amb el calçat, el vestit i les proteccions que siguin necessàries, 
d’acord amb la normativa vigent per l’execució dels treballs que li siguin assignats d’acord 
amb el programa de manteniment. 
 
Quan s’hagi d’intervenir directament sobre la part elèctrica d’un element determinat, aquest 
haurà d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre 
elèctric corresponent, i en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar 
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’està manipulant 
l’element. 
 
Especial cura amb la manipulació de productes combustibles i/o inflamables. 
 
L’empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la llei 31/1995, 
de prevenció de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui 
d’aplicació. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’incloure un breu resum explicatiu de la implantació de la 
prevenció de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei 
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de prevenció pròpia, servei de prevenció aliena) i acreditar documentalment l’avaluació 
de riscos i la formació i informació dels treballadors). 
 
En matèria preventiva, l'empresa adjudicatària es coordinarà amb l’Oficina de Serveis de 
Prevenció de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d’infraestructures i de manteniment i el 
SLiPI ( Suport Logístic i Punt d’Informació). 
 
L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els treballadors destinats al campus 
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes 
d’emergència establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas 
d’activació dels plans d’autoprotecció ja sigui el general o els específics dels diferents edificis. 
 
Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el vestuari del seu personal; que estarà d’acord a la 
normativa bàsica establerta per la UAB i en la que sempre constarà el nom o logotip de 
l’empresa. 
 
L’empresa adjudicatària assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
 
a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les 
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s’hi 
utilitzin. 
b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d’aquests, de 
l’operació correcta i dels mètodes de treball. 
c.- De l’incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de l’Estat, Comunitat 
Autònoma, província o municipi, o d’altres organismes, en les matèries pròpies d’aquest plec. 
 
 
L. MEDI AMBIENT 
 
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a l’acompliment de tot el que es disposa a la 
normativa i legislació ambiental vigent. 
L’empresa adjudicatària es comprometrà a seguir les directrius i les recomanacions 
ambientals que fixi la UAB. 
 
M. LLISTAT DE MATERIALS 
 
Es presentarà a l’oferta econòmica el % de descompte dels preus de materials sobre el 
Catàleg-tarifa TARIFEC de material de fontaneria i climatització. 
 
 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), juliol de 2012 
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ANNEX 1 - SUBSTITUCIÓ DE BAIXES 
 
Amb el present document, es dona compliment al plec de clàusules administratives en el 
punt E.2. que diu les baixes seran substituïdes des del 3è dia sense cost addicional. 
 
 
Treballador/s de baixa (a partir del 3è dia): 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
 
De l’empresa ___________________________________________________________ 
Dies a substituir ______________________ hores ____________________________  
 
 
Tipus de substitució. 
Fora d’hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb una feina predeterminada 
Tipus de feina ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cost aproximat _____________________________________________________________ 
Equivalència en dies _________________________________________________________ 
 
 
El sol·licitant - Representat de l’Empresa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

Autorització - Cap Manteniment i Instal·lacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 
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Annex 2.- Massa salarial any 2011 del personal obligat a subrogar  
 
 

PERSONAL ANTIGUITAT IMPORT 
   
1 Lampista oficial de 1ª 16-05-05 33.698,99 
1 Lampista oficial de 1ª 16-05-05 32.778,64 
1 Lampista oficial de 2ª 16-05-05 32.327,88 
1 Oficial de 1ª prejubilat 20-03-90 5.029,29 

Cost empresa total anual 2011 personal subrogable 
(salari base conveni + plus + seguretat social empresa) 

103.834,8 € 
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