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I. ANTECEDENTS 

 

Parc Audiovisual de Catalunya S.L (PAC) treu a licitació el manteniment de les instal∙lacions de 

tot el complex denominat com a Parc Audiovisual de Catalunya. Aquest complex està format 

per diversos edificis/centres d’activitat on hi conviuen múltiples usos del tipus: administratiu, 

activitat industrial, pública concurrència i recreatiu i d’espectacles. 

 

 

II. DISPOSICIONS GENERALS 

 

1. Objecte  

Contractació  de  la  prestació  del  servei  de  manteniment  de  les  instal∙lacions  del  Parc 

Audiovisual de Catalunya (Terrassa), dels següents espais: 

 

1. Urbanització del recinte 

2. Oficines PAC 

3. Oficines VSN – Zona CF 

4. Oficines edifici A 

5. Cuina ‐ Restaurant 

6. Platós i Serveis Auxiliars de Platós ( Platós 1 i 2) 

7. Platós i Serveis Auxiliars de Platós ( Platós 3 i 4) 

8. Claustre/Capella 

9. Transformadors elèctrics (zona oest i zona sud). Centres de mesura – zona nord i sud. 

Quadres annexes a l’ET d’Endesa (davant oficines actuals de VSN) 

10. Línia –futura – de subministrament elèctric, entre subestació Ègara  i el PAC,    incloent 

centres  de  mesura  a  cadascun  dels  subàmbits  esmentats  i  distants  en  3Km. 

aproximadament 

11. Antigues dependències de l’Hospital del Tòrax  

12. Centre logístic 

 

2. Import màxim de licitació 

L’  import màxim de  licitació pel manteniment de  les  instal∙lacions abans esmentades serà de 

46.000 euros anuals sense  IVA, que, respecte de  la  total durada del contracte, representa  la 

quantitat màxima de 92.000€ més el seu corresponent IVA. 



Pel que es refereix al preu màxim a oferir en relació a les emergències la resolució de les quals 

no hagi  estat planificada,  aquest  vindrà determinat pel mòdul bàsic  (MB)  que  sigui objecte 

d’oferta  per  part  dels  licitadors  i  que  en  cap  cas  no  podrà  superar  la  quantitat  de  29 

euros/hora (sense IVA). 

L’empresa adjudicatària, al moment de facturar dites emergències, ho quantificarà aplicant al 

mòdul  bàsic  ofert  per  ella  els  coeficients  que  consten  en  quadre  adjunt,  en  funció  de  la 

categoria laboral així com l’horari en el que s’hagi efectuat la intervenció. 

 

CATEGORIES  LABORABLES  FESTIUS 

  
Horari Normal  
(7 a 19 H) 

Resta horari 
Horari Normal 
(7 a 19 H) 

Resta horari 

Encarregat   MB * 1   MB * 1,10 MB * 1,24 MB * 1,37 

Oficial 1a   MB * 0,75 MB * 0,82 MB * 0,93 MB * 1,03 

Ajudant   MB * 0,65 MB * 0,72 MB * 0,82 MB * 0,89 

 

Tant el mòdul bàsic ofert com els coeficients establerts en el present plec, es mantindran amb 

caràcter  inalterable durant  la vigència del contracte sense que, en cap cas, siguin objecte de 

revisió.  

 

3. Instal∙lacions i sistemes a mantenir 

Queden  especificades  a  l’Annex  2  ‐  Llibre  de  Manteniment,  de  les  instal∙lacions  del  Parc 

Audiovisual de Catalunya. 

 

4. Característiques del servei 

- El  manteniment  a  cada  edifici  i  les  corresponents  instal∙lacions,  es  farà  amb  la 

periodicitat que correspongui segons  la normativa vigent  i allò que recomana  la bona 

praxi  al  respecte.  L’empresa  adjudicatària  s’encarregarà  d’informar  a  PAC  de  les 

obligacions  normatives  referents  al  manteniment  –  com  per  exemple  revisions 

periòdiques per part dels ens de control –  i s’obliga a estar present quan aquestes es 

duguin a terme per les entitats homologades corresponents. 

 

- S’inclourà a l’oferta el servei diari, durant 8 hores, d’un tècnic/a encarregat destinat a 

Parc  Audiovisual  de  Catalunya,  tots  els  dies  laborables  de  l’any,  inclòs  període  de 

vacances. Caldrà que aquest/s tècnic/s disposin, tots ells, del carnet d’electricista  i es 

valorarà que també tinguin el d’instal∙lador de clima  i d’altres certificacions referents 



al manteniment d’instal∙lacions en general, com per exemple a la fontaneria. A més del 

control  preventiu  de  les  instal∙lacions,  aquest  tècnics  s’encarregaran  de  tasques  de 

manteniment correctiu diari, com és  la substitució de  fungibles,  reparació de petites 

avaries  i qualsevol altre treball associat al manteniment – sempre que estiguin al seu 

abast. També donaran suport en altres tasques de caire més logístic i que se li puguin 

requerir des dels responsables de Parc Audiovisual. 

 

PAC  considera  fonamental, pel bon desenvolupament diari de  l’activitat del  recinte, 

l’aptitud d’aquests tècnics –  i  la seva capacitat d’implicació  i resolució de problemes. 

Per aquesta raó, es valorarà tota la informació al respecte que les empreses ofertants 

puguin acreditar. 

 

PAC  podrà  acordar  justificadament  la  substitució  d’algun  d’aquests  tècnics  – 

mitjançant la corresponent notificació prèvia a l’empresa adjudicatària – qui ho haurà 

de fer efectiu en un període no superior a 30 dies. 

 

- L’empresa  adjudicatària  designarà  un  tècnic/a  responsable,  per  tal  que  realitzi  les 

tasques de control associades al manteniment de  les  instal∙lacions de  la  tipologia de 

les  del  Parc Audiovisual  i  segons  estableixi  la  normativa,  entre  d’altres:  coordinació 

d’activitats  preventives  i  correctives,  supervisió,  seguretat  i  salut  laboral  dels 

tècnics/proveïdors al seu càrrec, informes corresponents i validació final de les tasques 

executades. Es valorarà la formació tècnica que aquest tècnic/a acrediti.  

 

- L’empresa adjudicatària haurà de respondre, en cas d’avaria, en un termini no superior 

a 1,5 hores  (dins del servei d’urgències de 24 hores). Aquesta cobertura abastarà  les 

24h de tots els dies de l’any. 

 

- L’empresa  adjudicatària,  després  de  realitzada  cada  intervenció,  haurà  de 

complimentar i fer arribar a Parc Audiovisual de Catalunya l’informe o albarà del tècnic 

amb les anomalies o possibles millores a realitzar. 

 

- S’entendrà inclòs en el preu de manteniment tot aquell petit material que faci falta per 

a  realitzar  el  manteniment  preventiu  de  qualsevol  sistema  a  mantenir  com  per 

exemple:  filtres  per  a  climatitzadors,  greix,  soldadures, material  elèctric  fins  a  una 

intensitat de 16 A... Igualment, també s’entendrà inclosa la maquinària necessària per 



dur  a  terme  les mesures  i  controls  específics  (p.ex.  càmeres  per  les  termografies, 

analitzadors de xarxes, etc...) així com  les eines necessàries per executar  les  tasques  

concretes pertinents: voltímetres, soldadors, serres radials, martells pneumàtics, grues 

amb cistella per accedir als fanals o altres sensors/maquinària en alçada, proteccions 

necessàries per al bon compliment de les mesures de seguretat laboral,  etc... 

 

- Les  actuacions  que  l’empresa  adjudicatària  haurà  de  realitzar  s’especifiquen  en  els 

annexos  d’aquestes condicions tècniques. 

 
- PAC  habilitarà  a  favor  de  l’adjudicatari  un  espai  apte  per  el  dipòsit  de material  de 

recanvi,  tindrà  la  facultat de  reubicació de dit espai corresponent en qualsevol cas a 

l’adjudicatari complir en tot moment les mesures en quant a seguretat i protecció del  

mateix pel que es referix a l’ús i a elements dipositats.  

 

- El material de recanvi haurà de ser el mateix model que l’existent actualment o, en cas 

de no fabricar‐se, es substituirà pel que determini el fabricant amb la conformitat dels 

tècnics del Parc Audiovisual de Catalunya. Així mateix haurà de tenir  l’estoc suficient 

per  tal  de  solucionar  qualsevol  avaria  en  el  mínim  temps  possible.  L’empresa 

adjudicatària haurà de disposar d’un control actualitzat del romanent d’estoc, havent 

d’estar PAC puntualment informat. 

 
 

- Es valorarà positivament que l’empresa adjudicatària acrediti una política de compres 

centralitzades  que  repercuteixi  de  forma  favorable  en  el  preu  final  del material  a 

proveir.  

 

- PAC  podrà  recórrer  a  d’altres  proveïdors.  Aquest  fet,  no  eximirà  a  l’empresa 

adjudicatària de les seves responsabilitats referents al manteniment del recinte. 

 

- Qualsevol  intervenció d’import superior a 150€ s’haurà d’aprovar prèviament per un 

responsable tècnic del PAC. 

 

- Es  valorarà  la  realització  d’un  estudi  energètic  de  cadascun  dels  edificis/centres 

d’activitat  amb  l’aportació  de  millores  a  realitzar  per  tal  de  disminuir  el  consum 



energètic, així com  les millores en  la prestació de serveis sol∙licitats  i els protocols de 

manteniment preventiu/correctiu. 

 

- L’empresa adjudicatària coneix les circumstàncies de l’activitat del PAC, amb el que es 

compromet  a  respectar  les  normes  de  funcionament  establertes,  així  com  l’estricta 

política de confidencialitat – per part de tots els seus treballadors  i proveïdors que hi 

destini.  Segons  aquesta,  qualsevol  element  de  qualsevol  activitat  que  es  realitzi  al 

recinte és del tot confidencial i n’està prohibida la difusió audiovisual en cap mena de 

format. 

 

- A causa de  l’activitat  i els horaris que se’n deriven – sovint  imprevisibles –  l’empresa 

adjudicatària  adaptarà  les  seves  activitats  extraordinàries,  com  per  exemple 

reparacions, a la franja horària que els responsables de PAC l’indiquin. Aquesta pot ser, 

arribat el cas, durant caps de setmana o matinades. Així mateix, els horaris del tècnics 

de manteniment  també podran  veure’s modificats  segons necessitats puntuals, que 

PAC informarà amb antelació al responsable que l’empresa adjudicatària designi. 

 

 

5. Facturació 

La  facturació  serà  mensual  i  l’adjudicatari  haurà  d’adjuntar  els  corresponents  albarans 

conformats per un responsable tècnic de Parc Audiovisual de Catalunya. 

 

 

6. Termini 

El termini d’execució d’aquest servei tindrà la vigència dos anys a comptar des de la signatura 

del contracte. No serà objecte de cap pròrroga. 

 

 

7. Procediment 

 

De  conformitat  amb  el  que  s’estableix    a  l’article  29  de  les  Instruccions  Internes  de 

Contractació, el procediment de contractació  serà el procediment  simplificat amb publicitat, 

podent‐se articular per part del l’òrgan de contractació una negociació́ amb els licitadors sobre 

els  aspectes  econòmics  i  tècnics,  en  aplicació  dels  criteris  de  valoració,  que  consten  en  els 

presents plecs, als efectes d’iden ficar l’oferta econòmicament més avantatjosa.  



 

8. Mesa 

La Mesa de contractació està integrada per: 
 
1.‐ President: El Conseller Delegat de PAC; Sr. Josep Manel Rodríguez Rodríguez 

2.‐ Vice‐President: La Gerent de PAC; Sra Pietat Hernández Núñez 

3.‐ Vocal: El Coordinador de Manteniment de PAC; Sr José Orrego  Durán  

4.‐ Vocal: El Responsable Tècnic de PAC, el Sr Jordi Hernàndez Prat 

 

La  mesa  podrà  estar  assistida  per  personal  tècnic  als  efectes  de  realitzar  les  oportunes 

valoracions i tasques de suport. 

 

9. Acreditació de la solvència tècnica 

Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència tècnica mitjançant l’aportació de declaracions 

responsables que facin constar tots i cadascun dels següents punts: 

 

a. Serveis  de manteniments  similars  als  descrits  en  les  condicions  tècniques  i  

efectuats  els últims tres anys. 

b. Descripció  dels  mitjans  tècnics  i  humans  que  puguin  garantir  els  treballs 

descrits en els annexos de les condicions tècniques. 

c. Proposta de designació de la persona responsable i els tècnics proposats, amb 

indicació de la seva formació i capacitat professional. 

 

 

III. CLÀUSULES ESPECIALS DE LICITACIÓ 

 

 

10. Presentació de propostes 

Les  propostes  es  presentaran  a  les  oficines  del  Parc  Audiovisual  de  Catalunya  de  dilluns  a 

divendres, entre les 9 i 18h i abans de les 18.00 hores del dia 20 de març de 2015 (inclòs). 

 

No es podrà subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres empreses si s’ha fet ja 

individualment  ni  tampoc  es  podrà  figurar  en  més  d’una  unió  temporal.  Si  es  detecta  la 

presentació d’una mateixa empresa en diverses propostes es produirà la no admissió de totes 

les propostes presentades en les que aquesta figuri. 



 

Les  empreses  interessades podran  realitzar una  visita  guiada  a  les  instal∙lacions  el dia  6 de 

març  de  2015  a  les  10.00  hores  en  primera  convocatòria,  i  a  les  12.00  hores  en  segona 

convocatòria. 

 

11. Propostes 

 

Les propostes dels  interessats hauran d’ajustar‐se a allò previst en  les presents clàusules,  i  la 

presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de 

les anomenades clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva. 

 

La presentació de diferents proposicions per empreses vinculades produirà els efectes regulats 

en relació a l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 

 

Es consideraran empreses vinculades les que es trobin en algun dels supòsits previstos en l’art. 

42 del codi del Comerç. 

 

En  la  proposta  s’haurà  d’indicar,  com  a  partida  independent,  l’import  de  l’Impost  sobre  el 

Valor Afegit que hagi de ser repercutit. 

 

11.1. Contingut 

Les propostes hauran d’incloure en sobres separats i tancats una part administrativa, una part 

tècnica i una proposta econòmica. 

 

Cadascun dels sobre anirà numerat i identificat amb el seu corresponent títol,  la indicació del 

contracte de manteniment, així com la identificació del licitador.  

 

A. Part administrativa (SOBRE 1) 

A l’interior de la proposta s’inclouran els següents documents: 

 

1.  Documentació  acreditativa  de  la  personalitat  jurídica  del  licitador  i  dels  poders  del  seu 

representant. 

La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles,  les  persones  jurídiques  s’acreditaran 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui 

exigible conforme la legislació mercantil. Quan no ho sigui l’acreditació s’efectuarà mitjançant 



l’escriptura  o  document  de  constitució,  estatuts  o  acte  fundacional,  en  el  que  constin  les 

normes mitjançant  l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte  fundacional, en el 

que constin les normes mitjançant les quals es regula la seva activitat, inscrits, si procedeix, en 

el corresponent registre oficial. 

Els  empresaris  individuals  hauran  de  presentar  còpia  del  document  nacional  d’identitat  o 

document equivalent. 

 

Justificació documental als efectes d’acreditar, en el seu cas, el fet de tenir a  la seva plantilla 

treballadors que compleixin objectivament la condició de “beneficiari” indicada la Instrucció de 

Serveis  per  a  la  Inclusió  de  Clàusules  i  Criteris  Socials  en  la  Contractació  Pública  de 

l’Ajuntament  de  Terrassa,  així  com  la  proporcionalitat  dels  treballadors/es  “beneficiaris” 

respecte de la plantilla global de l’empresa. 

 

 

2. Acreditació, en el seu cas, de la classificació del contractista: 

 Grup P Subgrup 1 categoria D Manteniment i reparació d’equips i instal∙lacions 

elèctriques 

 Grup P Subgrup 2 categoria D Manteniment i reparació d’equips i instal∙lacions 

de fontaneria, conduccions d’aigua i gas. 

 Grup P Subgrup 3 categoria D Manteniment i reparació d’equips i instal∙lacions 

de calefacció i aire condicionat. 

 

3.  Estar  en  possessió  dels  següents  documents,  o  documentació  equivalent  que  faculti 

l’empresa a la realització de dits treballs. 

 REIE ( empresa instal∙ladora d’electricitat) 

 REITE ( empresa instal∙ladora mantenidora d’instal∙lacions tèrmiques d’edificis) 

 REIG ( empresa instal∙ladora mantenidora de gas) 

 REIF ( empresa instal∙ladora i mantenidora de Fred Industrial) 

 RECI ( empresa instal∙ladora i mantenidora d’equips contraincendis) 

 

4. Aportació d’un o diversos dels següents documents: 

 Declaracions  apropiades d’entitats  financeres o,  en  el  seu  cas,  justificant de 

l’existència  d’una  assegurança  d’indemnització  per  riscos  professionals  per 

quantia igual o superior a 500.000€. 



 

 Declaració  sobre  el  volum  global  de  negocis  referit  als  tres  últims  exercicis 

disponibles  en  funció  de  la  data  de  creació  o  d’inici  de  les  activitats  de 

l’empresari. 

 

5. Declaració  emesa  pel  licitador  en  la  que  es  compromet  que  el  personal  adscrit  al  servei 

disposarà dels carnets professionals corresponents. 

 

6. Acreditació conforme la finalitat o l’activitat dels empresaris té relació directa amb l’objecte 

del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o normes fundacionals. 

 

7.  Per  les  empreses  estrangeres,  la  declaració  de  sotmetre’s  a  la  jurisdicció  dels  jutjats  i 

tribunals  espanyols  de  qualsevol  ordre,  per  totes  les  incidències  que  de manera  directa  o 

indirecta  poguessin  sorgir  del  contracte,  amb  renúncia,  en  el  seu  cas,  al  fur  jurisdiccional 

estranger que pogués correspondre al licitant. 

 

8. Nom, adreça, telèfon i correu electrònic de la persona de contacte 

 

 

B. Referències tècniques. (SOBRE 2) 

 

S’inclouran els següents documents: 

 

1. Relació  dels  principals  serveis  o  treballs  de  les mateixes  característiques  realitzats  en  els 

últims tres anys que inclogui import, dates i destinatari públic o privat, amb indicació de: 

a. Nom de l’empresa contractant 

b. Durada del Contracte 

c. Descripció de les instal∙lacions 

d. Import del contracte 

e. Altres  dades d’interès 

 

2. Compromís  de  disposar  d’un  servei  d’emergència  24  hores  amb  una  hora  i  mitja  de 

resposta com a màxim. Amb indicació del preu/hora que s’aplicarà 

 



3. Indicació dels mitjans materials adscrits a  l’execució del contracte, així com el perfil dels 

tècnics proposats. 

 

4. Acreditació  dels  certificats  mediambientals  que  disposi  l’empresa  (ISO,  EMAS,  OHSAS 

18001). 

 

5. Pla de prevenció de riscos laborals. 

Especificar  mitjans  materials  que  es  destinaran  a  l’execució  del  contracte.  També 

s’aportarà la descripció el material de protecció personal (EPI), elevadors i d’altres equips i 

materials que puguin ser precisos per realitzar els treballs descrits. 

 

6. Pla de gestió de residus 

Memòria descriptiva de  les propostes de mesures de gestió ambiental, recollida selectiva 

de  residus de productes per utilitzar  en els  treballs, d’inversió en  costos  indirectes  i en 

instal∙lacions,  de  certificats  i  altres  documents  acreditatius  d’aquestes  propostes  que 

garanteixin els nivells de prevenció d’impactes, més enllà dels mínims exigits  legalment  i 

per contracte. 

 

7. En el  seu  cas, estudi de mesures a aplicar per  tal de  reduir el  consum energètic de  les 

instal∙lacions.  

 

8. Compromís d’estricte compliment – i metodologia per afrontar‐ho ‐  de tot el que es recull 

en aquestes clàusules i posterior annexos. 

 

9. Millores en el servei objecte de l’oferta. Als oportuns efectes valoratius el licitador podrà 

presentar/formular millores. 

 



C. Proposta Econòmica (SOBRE 3) 
 

La proposta es presentarà escrita a màquina i no s’acceptaran les que tinguin omissions, errors 

o esmenes que no permetin conèixer clarament l’oferta. 

La  proposta  econòmica  no  podrà  superar  l’import  de  licitació.  No  s’admetran  variants  o 

alternatives. 

En la proposta econòmica es podrà incloure, en full apart, la justificació dels preus unitaris per 

hora de treball, així com la valoració individual de cada edifici així com de la part elèctrica i de 

la urbanització. 

La proposta econòmica anirà signada pel representant de  l’empresa  licitadora. Les propostes 

presentades per una  UTE han de ser signades per els representants de totes les empreses que 

la composin. 

 

11.2. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 

 

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes podrà apreciar‐se, discrecionalment, per 

l’òrgan de contractació, a proposta de  la Mesa,  respecte d’aquells oferents que superin deu 

punts percentuals la mitja de les baixes dels licitadors admesos. 

A criteri de l’òrgan de contractació quan s’identifiqui una proposta que pugui ser considerada 

desproporcionada o anormal, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que 

justifiqui  la  valoració  de  l’oferta  i  precisi  les  condicions  de  la mateixa,  en  particular  en  el 

referent  a  l’estalvi  que  permeti  el  procediment  d’execució  del  contracte,  les  solucions 

tècniques adoptades  i  les condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar 

la prestació, l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte a les disposicions relatives 

a la protecció de la ocupació i les condicions de treball vigents en les que es realitzi la prestació 

o la possible obtenció d’una ajuda d’Estat. 

Si  l’oferta  és  anormalment baixa  a  causa de que  el  licitador ha obtingut una  ajuda d’Estat, 

només es podrà  rebutjar  la proposta per aquesta única causa si aquell no pot acreditar que 

l’ajuda  s’hagi  concedit  sense  contravenir  les  disposicions  comunitàries  en matèria  d’ajudes 

públiques.  

 

 

 

 

 



12. Criteris de valoració 

 

1. Oferta econòmica: 51 punts 

2. Millores en la prestació sol∙licitada en el plec tècnic:  

2.1. Estudi de millores a aplicar per optimitzar la despesa energètica del recinte: 3 

punts 

2.2. Millora en el temps de resposta en cas d’incidència: 2 punts 

2.3. Acreditar  una  política  de  compra  centralitzada  i  proveïment  de  recanvis  a 

preus competitius/de mercat: 5 punts 

2.4. Acreditar  la  formació continuada del  tècnics  i operaris destinats al  servei  : 5 

punts 

2.5. Disposar d’un sistema de gestió informàtica de control d’incidències: 7 punts 

2.6. Millores  en  la  prestació  de  serveis  sol∙licitats  (metodologia  de  control, 

protocols prevenció/actuació,  etc...): 2  punts 

3. Programa de manteniment preventiu: 20 punts  

4. Compliment de requisits per a l’aplicació de la clàusula social: 5 punts (segons clàusula 

número 20 del present plec) 

 

 

Fórmula per a la valoració de oferta econòmica 

Per obtenir  les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar  l’oferta de manera que a  la 

més  econòmica  no  incursa  en  presumpta  baixa  desproporcionada  se  li  assignen  51  punts. 

Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió. 

 

Puntuació de cada oferta= 51* preu oferta més econòmica (admesa) 

          preu oferta que puntua  

 

La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. 

Es considerarà baixa temerària tota oferta el percentatge de  la qual excedeixi en 10 unitats o 

més, a la mitja aritmètica dels percentatges de baixa de totes les proposicions admeses. 

La mesa, un cop efectuada la valoració i puntuació dels criteris 2, 3 i 4, procedirà, previ anunci 

al perfil del contractant del web de PAC, a l’obertura del SOBRE 3 corresponent a l’oferta 

econòmica.  



IV. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

13.‐ Termini d’adjudicació i documentació a aportar 

 

13.1.‐ Termini d’adjudicació 

L’adjudicació s’efectuarà en el termini màxim d’un mes des de l’obertura de les proposicions i 

es notificarà als licitadors. 

 

13.2.‐ Documentació a aportar per l’empresa que sigui proposada com a adjudicatària. 

L’empresa que  sigui proposada  com a adjudicatària haurà d’aportar en el  termini de 5 dies 

hàbils des que rebi la comunicació, la següent documentació: 

 Certificació  positiva  de  trobar‐se  al  corrent  en  el  compliment  d’obligacions 

tributàries  amb  l’Administració  General  de  l’Estat  i  amb  la  Tresoreria  de  la 

Seguretat Social 

 Acreditació  que  es  troba  al  corrent  del  pagament  de  l’Impost  d’Activitats 

Econòmiques. 

 Pòlisses d’assegurança amb una responsabilitat civil de 500.000€, així com el rebut 

acreditatiu del pagament de les primes. 

 

14.‐ Formalització del contracte 

L’adjudicatari resta obligat a subscriure, dins del termini 10 dies comptats des de l’endemà de 

la data de notificació de l’adjudicació, el corresponent document de contracte. 

 

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista dins del termini 

indicat  l’òrgan  de  contractació  podrà  resoldre  el  contracte  i  es  podrà  adjudicar  al  següent 

licitador per l’ordre d’ofertes més avantatjoses. 

 

15.‐ Declaració de fallida 

L’òrgan  de  contractació  podrà  declarar  la  fallida  de  l’adjudicació  cas  que  l’adjudicatari  no 

subscrigui el contracte o pretengui la introducció d’esmenes sobre el mateix.  

 

 

 

 

 



V. PRESTACIÓ DEL SERVEI I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

 

16. Prestació del servei i termini 

El servei haurà de prestar‐se de conformitat amb els criteris i determinacions establertes en la 

memòria elaborada segons el plec tècnic adjunt i per el preu ofert per l’adjudicatari en la seva 

proposta econòmica. 

 

En el contracte s’especificarà la data d’inici i finalització de la prestació del servei. El contracte 

s’extingirà  a  la  finalització  del  termini  per  el  que  va  ser  formalitzat  sense  que  exigeixi 

possibilitat de tàcita reconducció. 

 

Tanmateix un cop vençut aquest  i fins que no desplegui efectes el nou contracte que, en seu 

cas, es pugui  formalitzar en el seu dia,  l’adjudicatari s’obliga –amb  la  finalitat de mantenir  la 

continuïtat del servei— a seguir prestant‐lo en  les mateixes condicions fins que no desplegui 

efectes el contracte futur. 

 

17. Abonament de les factures 

L’adjudicatari emetrà les factures amb periodicitat mensual. L’entitat contractant procedirà al 

pagament als 30 dies de la data d’emissió de la factura. PAC efectuarà els pagaments el dia 25 

de cada mes.  

 

18. Obligacions de l’adjudicatari 

 

18.1. Obligacions laborals i socials 

L’adjudicatari està obligat a observar  les disposicions vigents en matèria  laboral, de seguretat 

social i de seguretat i higiene en el treball. D’aquesta obligació en respondrà també en cas que 

subcontractés alguna part específica del manteniment. 

 

18.2. Interlocutor 

Disposar d’un interlocutor responsable de l’empresa davant l’entitat contractant i per totes les 

qüestions  relacionades  amb  la  prestació  del  servei,  diferent  dels  indicats  a  l’annex  IV 

RECURSOS HUMANS del present plec. 

 

 

 



18.3. Assegurança 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de disposar i mantenir vigent fins a la finalització del termini de 

garantia del servei com a mínim, una pòlissa d’assegurança, específica per el servei adjudicat o 

que  la que  tingui  contractada ho  incorpori, que  cobreixi una  responsabilitat  civil per  import 

mínim  de  500.000€  que  cobreixi  qualsevol  dany  que  pugui  causar  per  el  seu  personal  en 

l’exercici de la prestació del servei. 

 

En cas de sinistre, de l’import de les franquícies, si n’hi ha, se’n farà càrrec l’adjudicatari. 

Figurarà com a beneficiari de l’assegurança, per als casos en que pugui resultar perjudicat: Parc 

Audiovisual de Catalunya, s.l. i Patrimoni Muncipial de Terrassa, s.l. 

 

L’adjudicatari haurà de presentar abans de  la  formalització del  contracte  còpia de  la pòlissa 

d’assegurança mencionada i dels rebuts acreditatius del seu pagament. 

 

 

18.4. Contractació 

L’entitat  adjudicatària  es  compromet  i  obliga  a  complir  tots  els  requisits  que  exigeix  la 

legislació vigent d’aplicació, en relació a totes aquelles persones contractades per la prestació 

del servei. En particular l’adjudicatària es compromet a que tot el personal que presti els seus 

serveis per l’entitat contractant es trobi en tot moment afiliat a la Seguretat Social i cobrant el 

salari corresponent al conveni col∙lectiu del sector o empresa.  

Per  el  control  de  les  obligacions  laborals  de  l’adjudicatària  aquesta  haurà  de  presentar 

mensualment els documents TC1 i TC2 liquidats, corresponents al personal assignat als treballs 

contractats. 

 

18.5. Drets i obligacions 

L’adjudicatària es compromet  i obliga a no cedir ni subrogar els drets  i obligacions dimanants 

del contracte  i a prestar servei mitjançant personal contractat en règim  laboral per  la pròpia 

empresa adjudicatària,  sense possibilitat de  subcontractar a  tercers  la prestació del  servei a 

excepció d’aquelles tasques específiques que puguin correspondre a tercers (legionel∙la, altres 

tractaments especials, etc). 

 

19. Causes de resolució del contracte 

Seran causes de resolució del contracte, a més a més de  les determinades en el present plec 

les següents: 



 Incompliment dels terminis i obligacions establerts en el plec 

 L’extinció de la personalitat jurídica de la societat adjudicatària 

 La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment 

 El mutu acord entre l’entitat contractant i l’adjudicatària. 

 

La  resolució del contracte per causa  imputable al contractista donarà dret a  la  imposició de 

penalitzacions així com la indemnització de danys i perjudicis en la quantia en que s’acreditin.  

 

 

20. Clàusula Social 

 

La  mesa,  als  efectes  de  compatibilitzar  la  determinació  de  l’oferta  econòmicament  més 

avantatjosa amb les clàusules de contingut social en la contractació, ‐‐ en  aplicació dels criteris 

de  la  Instrucció de Serveis per a  la  Inclusió de Clàusules  i Criteris Socials en  la Contractació 

Pública de  l’Ajuntament de Terrassa  i malgrat que no  forma part de  la pròpia naturalesa del 

contracte objecte de  licitació  l’assoliment de  les  finalitats de dita  Instrucció  ‐‐,  i pel que  es 

refereix  a  les  ofertes  presentades  per  empreses  que  acreditin  tenir  a  la  seva  plantilla 

treballadors/es  que  compleixin  objectivament  la  condició  de  “beneficiari”  indicada  en 

l’esmentada  Instrucció, atorgarà  la puntuació establerta en  la  clàusula 12.4 del present Plec 

comparativament  entre  les  empreses  licitadores  segons  quina  sigui,  respecte  de  cadascuna 

d’elles, la proporcionalitat del nombre de treballadors/es “beneficiaris” respecte del total de la 

plantilla de l’empresa. 

 

 

21. Règim jurídic del contracte 

Aquest contracte té caràcter privat i ambdues parts queden sotmeses als pactes del contracte 

i, subsidiàriament, a les disposicions del Codi Civil i normativa complementaria. 

Per tots els dubtes, qüestions o divergències relatius al compliment o interpretació del present 

contracte, les parts, amb renúncia al seu propi fur, si el tinguessin, es sotmeten a la jurisdicció i 

competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa. 

 

 



 

ANNEX I. MODEL PROPOSTA ECONÒMICA 

 

PROPOSTA ECONÒMICA 
 
(Nom) . . . . .  

Amb DNI . . . . .  

En representació de 

Con CIF Nº 

I Domicili a . . . .  

 

Assabentat de  les condicions  i requisits per a  l’adjudicació del contracte de serveis consistent 

en  el  manteniment  de  les  instal∙lacions  tècniques  del  Parc  Audiovisual  de  Catalunya,  

expedient nº . . . .  

 

Es  compromet  a  l’execució dels  treballs objecte de  contractació,  segons  les  condicions dels 

plecs i oferta formulada per la quantitat anual de  

 

Import base: 

Import de IVA: 

Import Total: 

 

El que representa respecte dels dos anys de contracte la suma global (IVA no inclòs) d . . . . . .  

 

Preu/hora per emergències 

 

Pel que es refereix al mòdul bàsic  (MB) per a  la determinació del preu/horari aplicable a  les 

emergències la resolució de les quals no hagi estat planificada, segons els coeficients establerts 

en el quadre de la disposició 2, és objecte d’oferta el següent: 

MB:  ........... euros/hora (sense IVA). 

 

La present oferta inclou la totalitat de les despeses i impostos que resultin d’aplicació així com 

qualsevol despesa tan directa com indirecta de l’empresa i totes aquelles que segons els plecs 

correspon assumir a l’empresa que licita. 

 

 

 

Data i signatura . . . . .  

 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX II. LLIBRE DE MANTENIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS 

 

1. Objecte i àmbit d’aplicació 

L’objecte d’aquest manteniment és  l’establiment d’una  sèrie d’actuacions organitzades  i 

sistemàtiques  que  garanteixin  el  bon  funcionament  de  les  instal∙lacions  del  Parc 

Audiovisual de Catalunya. 

 

Les instal∙lacions, sistemes i equips a mantenir i que queden afectats són: 

 

A. Urbanització 

1. Elèctric 

i)  Anell MT 

ii)  ET  Serveis  Auxiliars  1‐2  (Alta  i  Baixa  Tensió),  2  transformadors.  Incloent  sistema 

contraincendis i bateria de condensadors 

iii)  ET  Sud  (Alta  i  Baixa  Tensió),  1  transformador.  Incloent  sistema  contraincendis  i 

bateria de condensadors 

iv) Enllumenat exterior de tot el recinte 

v) Centre de mesura  ‐ a l’entrada del recinte – compartit amb Companyia elèctrica 

vi) Quadres annexes a transformador de Companyia – davant oficines actuals de VSN 

vii) Seguiment i prescripció de les revisions aplicables segons normativa vigent. 

vii) Elements d’interconnexió entre l’anell de mitja tensió i la instal∙lació corresponent 

a l’edifici del centre de Conservació fílmica de la Filmoteca de Catalunya (zona sud del 

recinte) 

viii)  Línia  elèctrica  de  connexió  entre  centre  de  mesura  de  l’entrada  i  els 

transformadors de serveis auxiliars 1‐2 

 

 

  2. Neteja de la parcel∙la 

i) Manteniment pou sorrer / Neteja embornals  

ii) Neteja vials d’elements que puguin afectar, negativament, al bon manteniment de 

les instal∙lacions 

 

3. Aigua 

i) Xarxa d’aigua contraincendis. Tots els hidrants pertanyents al recinte, incloent el que 

està a la zona nord – ja fora del tancament metàl∙lic. 



ii) Tractament per la legionel∙la general a tot el recinte i els espais en activitat (segons 

normativa) 

  iii) Xarxa pluvials 

iv) Xarxa aigua potable de tot el recinte. Incloent control periòdic dels nivells de clor i 

PH. 

vii) Seguiment i prescripció de les revisions aplicables segons normativa vigent 

 

4.‐ Línia nova de subministrament elèctric 

El Parc Audiovisual té previst, durant el 2015, posar en marxa una nova instal∙lació de 

subministrament elèctric (línia per un transport inicial de 8MW). L’empresa adjudicatària 

haurà de fer‐ne el manteniment un cop aquesta entri en funcionament. Concretament, 

dels elements: 

i) Central de mesura a la subestació Ègara (fora del recinte del PAC) 

ii) Línia de subministrament (aèria i terrestre) de 3Km. 

iii) Central de mesura – incloent l’aparellatge intern‐ situada a l’interior del recinte 

(zona sud) 

 

 

B. Espais 

1. Cuina – Restaurant 

i) Clima  

ii) BT 

iii) Contraincendis 

iv) Alarmes 

v) Energia solar  

vi) Maquinària específica (descalcificador, cambres frigorífiques, campana extractora, 

sistema extracció de fums, rentaplats, forns, fregidores...). 

vii) Revisió instal∙lació de gas (p.ex. estat de les gomes i connexions) 

viii) Buidatge dipòsit decantador de greixos 

vii) Seguiment i prescripció de les revisions aplicables segons normativa vigent 

 

 

2. Platós 1, 2, 3 i 4 

i) Clima  

ii) BT 



iii) Contraincendis 

iv) Alarmes 

v) Energia solar  

vi) Manteniment de baixants de recollida d’aigües pluvials 

vii) Grup electrogen 

viii) Patis instal∙lacions, zones d’accés via passarel∙la interior i coberta: organització i 

manteniment dels espais, conductes i/o maquinària auxiliar que s’hi troba 

vii) Seguiment i prescripció de les revisions aplicables segons normativa vigent 

 

 

3. Serveis auxiliars de Platós 1, 2, 3 i 4 

i) Clima 

ii) Sistemes automàtics de control de clima: Controlli i Roca‐York. L’adjudicatària serà 

responsable de garantir una bona gestió del software específic per part dels seus 

tècnics. 

iii) BT incloent quadres elèctrics 

iv) Contraincendis 

v) Alarmes incendis i presència 

vi) Manteniment de baixants de recollida d’aigües pluvials 

vii) SAIS 

viii) Patis instal∙lacions i coberta: organització i manteniment dels espais, conductes i/o 

maquinària auxiliar que s’hi troba 

ix) Seguiment i prescripció de les revisions aplicables segons normativa vigent 

 

 

4. Sales de Racks (a platós 1‐2, i 3‐4) 

i) BT general i quadres elèctrics 

ii) Climes específics 

iii) Sistemes específics antiincendis 

iv) Seguiment i prescripció de les revisions aplicables segons normativa vigent 

 

5. Oficines VSN (Zona CF) 

i) Clima 

ii) BT i quadres elèctrics 

iii) Contraincendis 



iv) Alarmes incendis i presència 

v) SAI 

vi) Manteniment de baixants de recollida d’aigües pluvials 

vii)  Seguiment i prescripció de les revisions aplicables segons normativa vigent 

 

6. Edifici A 

i) Clima 

ii) BT i quadres elèctrics 

iii) Contraincendis 

iv) Alarmes incendis i presència 

v) SAI 

vi) Energia solar 

vii) Manteniment de baixants de recollida d’aigües pluvials 

viii) Grup electrogen 

ix) Calderes (manòmetres, canonades, etc.) 

x) Instal∙lació de gas (gomes, connectors, etc.) 

xi) Neteja de la caldera i conductes eliminació del gas 

xii) Patis instal∙lacions i coberta: organització i manteniment dels espais, conductes 

maquinària auxiliar que s’hi troba 

xiii) Seguiment i prescripció de les revisions aplicables segons normativa vigent 

 

 

7. Oficines PAC 

i) Clima 

ii) BT i quadres elèctrics 

iii) Contraincendis 

iv) Alarmes 

v) Manteniment de baixants de recollida d’aigües pluvials 

vi) Seguiment i prescripció de les revisions aplicables segons normativa vigent 

vii) Espai tècnic interior – magatzem i rack: organització i supervisió 

viii) Les garites annexes –destinades a consergeria del recinte – així com la zona de 

recepció, també formen part d’aquest àmbit d’actuació 

 

 

 



8. Claustre/Capella 

i) Clima 

ii) BT 

iii) Contraincendis 

iv) Quadres elèctrics 

v) Seguiment i prescripció de les revisions aplicables segons normativa vigent 

vi) Unitat de lavabos (aigua, control legionel∙la) 

vii) Magatzem annex – BT i antiincendis 

 

 

9. Dependències de l’antic Hospital del Tòrax 

Aquests espais no són objecte d’activitat periòdica, però PAC pot decidir actuar‐hi de 

forma puntual, havent de rebre suport en tasques logístiques, d’electricitat, fontaneria, 

clima o paleteria. Regularment sí caldrà: 

 

i) Revisar la coberta principal de l’edifici, així com les laterals 

ii) Revisar els baixants de pluvials que travessen totes les plantes de l’edifici per tal de 

detectar‐hi fugues d’aigua 

iii) Neteja dels embornals de recollida d’aigua de totes les cobertes 

 

10. Centre Logístic 

Les condicions d’aquest espai són similars a les de l’anterior punt, amb el que s’aplicaran el 

mateix tipus de mesures 

 

11. General 

 

i) Manteniment de baixats de recollida d’aigües pluvials de totes les instal.lacions 

ii) Manteniment de tots els quadres elèctrics que estiguin en funcionament, 

mitjançant les tasques de control que siguin pertinents, com per exemple 

termografies periòdiques, mesura de terres dels transformadors, arrancada dels 

grups electrògens d’emergència, etc... 

iii) Mà d’obra per execució de petites feines de paleteria 

iv) Ordre i organització a l’hora d’executar les tasques de manteniment. Mantenir els 

espais tècnics ordenats, quadres elèctrics nets, pantalles dels projectors de llum 

netes, etc...  



v) Prescripció i seguiment de polítiques d’estalvi energètic 

vi) Seguiment i prescripció de les revisions aplicables segons normativa vigent 

 

No seran objecte d’aquest manteniment ni els parallamps ni els ascensors. 

 

És ben conegut que la rendibilitat, el bon ús i aprofitament de les instal∙lacions, passa per 

organitzar un servei de manteniment tant preventiu com correctiu, per això es valorarà el 

detall  i  eficiència  d’un  bon  pla  de  manteniment,  així  com  propostes  alternatives  que 

repercuteixin en el bon ús i estalvi econòmic.  

 

2. Documentació tècnica facilitada 

S’adjunten, en aquesta convocatòria  i en un arxiu comprimit a part  i a mode  informatiu, 

tots  els plànols d’instal∙lacions dels  espais  referits,  així  com  els plànols de  serveis de  la 

urbanització.  En  cas  de  tenir  dificultats  tècniques  a  l’hora  d’obtenir‐los,  els  interessats 

hauran  adreçar‐se  al  Parc  Audiovisual  per  tal  que  se’ls  faci  un  lliurament,  en  un  altre 

suport,  d’aquest material.  L’empresa  adjudicatària  s’encarregarà  d’inventariar  totes  les 

instal∙lacions, així com del seu manteniment, més enllà de si aquestes estan o no recollides 

als plànols lliurats. 

 

4. Manteniment preventiu 

Es  llista,  seguidament  i  a mode  de  pauta,  el mínim manteniment  preventiu  que  Parc 

Audiovisual  considera  imprescindible  de  realitzar  i  que  alhora  complementa  a  tot  l’ 

anteriorment  esmentat.  Es    valoraran  propostes  de  millora,  així  com  metodologies  i 

pràctiques que complementin – de forma positiva – el manteniment preventiu: 



 

4.1.‐ Urbanització 

4.1.1‐ Elèctric 

AT 

Verificació, Assajos i Proves 

 

Disjuntors AT 

 Revisió estat d’ancoratges, connexions, posta a terra, senyalització,... 

 Revisió nivell d’oli, reposant o substituent el mateix en cas de ser necessari. 

 Revisió control de fugues i funcionament de vàlvules per a la sortida de gasos. 

 Control de pressió de gas SF‐6 en el cas d’interruptors amb aquesta tècnica. 

 Comprovació  del  funcionament  del  accionament  i  conjunt  de  mecanismes 

existents, lubricació i ajust mecànic si és precís. 

 Confecció  i  anàlisi  del  diagrama  de  funcionament  per  a  la  determinació  del 

sincronisme  de  fases,  en  les  maniobres  de  tancament  i  obertura:  temps  de 

connexió i desconnexió. 

 Determinació de la resistència de contactes i anàlisi de la admissibilitat dels valors 

mitjos. 

 Amidament del nivell d’aïllament en càmeres, fases‐terra i entre fases. 

 Verificació de  la actuació dels electroimants de connexió  i desconnexió, així com 

de motor en cas de tenir comandament elèctric. 

 

 

Interruptors automàtics AT 

 Revisió  física d’ancoratges, bastidor, aïllament  suport, connexions, posta a  terra, 

subjeccions de fusibles, relés mecànics, contactes, elements de bufat,... 

 Efectuar maniobres d’obertura  i  tancament, observant  visualment  la pressió  i  la 

velocitat. 

 Amidament dels nivells d’aïllament entre fases i a terra. 

 Revisió dels elements mecànics i particularment els de l’accionament, efectuant‐se 

els ajustos necessaris. 

 Comprovar la correcta actuació dels elements de bufat, èmbols, bieles, pistons,.. 

 Revisió del barilles per a l’actuació de relés directes i fusibles. 



 Verificació dels relés de connexió i desconnexió, mecànica i elèctricament, així com 

del motor, en cas d’accionament motoritzat. 

 Etc...  

 

Relés de Protecció 

Relé directe 

Revisió general, neteja i lubricació. 

Verificació  funcional,  fent circular  les  intensitats que procedeixin per  l’obtenció de  la 

corba intensitat‐temps, amb l’ajustament mecànic si fos precís del propi relé o de 

les barilles de dispar corresponents 

Actuació sobre interruptor corresponent. 

 

Relé indirecte 

Idèntics apartats que en el relé directe, amb les variacions lògiques imposades per els 

diferents models existents en el mercat, d’inducció, electrònics, tèrmics per el qual 

i en general  s’obtindrà  la corba de  temps  invers,  fent circular  les  intensitats que 

procedeixin per els primaris dels transformadors d’intensitat. 

Comprovació de l’actuació de l’element instantani (protecció en cas de curtcircuits). 

Verificació dels contactes de segellat, així com de les senyalitzacions existents. 

 

Relé Direccionals, Diferencials, Tensió, A distància, Auxiliars 

En  general  i  seguint  les  pautes  marcades  en  els  apartats  anteriors,  els  treballs  a 

efectuar‐se es resumeixen en: 

Revisió física, neteja i lubricació 

Anàlisi de tarat i verificació de l’actuació segons el tarat previst 

Senyalització 

Actuació sobre el circuit d’alarma o dispar corresponent 

Accessoris de protecció 

Transformador de protecció 

Comprovació de connexions en primari  i secundari, posta a terra, circuit, ancoratges, 

pintura,... 

Transformador d’intensitat: comprovació de polaritat i relació. 

 



 

Transformadors de Distribució 

Oli:  Rigidesa  dielèctrica  dels mateixos,  realitzades  al  peu  del  transformador  segons 

normes VDE‐0370/84, és a dir amb elèctrodes tipus bolet i separació entre ells de 

2,5 mm. 

Amidament  del  nivell  d’aïllament  entre  AT  BT,  AT‐Cuba  i  BT‐Cuba,  regularitzant 

aquests  valors  en  base  a  la  influència  que  exerceixen  sobre  ells  dades  com  la 

temperatura, grau d’humitat, estat de l’oli. 

Revisió física de cuba, foso, radiadors, respiradors, vàlvules, posta a terra, ancoratges, 

connexions, ... 

Comprovació de  les proteccions pròpies, Relé Buchholz, Termòmetre o Termòstat, en 

les possibilitats d’alarma o dispar i la seva actuació corresponent sobre una alarma 

corresponent. 

 

Interruptors automàtics BT 

Revisió física, neteja i lubricació dels mecanismes. 

Verificació de l’estat de contactes, amidant la resistència en cada fase. 

Anàlisi i correcció de la velocitat de connexió i desconnexió. 

Comprovació de la tara de relés i la seva actuació mecànica i elèctrica. 

 

Seccionadors 

Estat dels ancoratges, aïllants, contactes, connexions, posta a terra,... 

Efectuar maniobres de tancament  i obertura comprovant accionament, simultaneïtat, 

penetració, pressió de contacte  i correcte funcionament de  les parts mecàniques 

en general, procedint al ajustament en cas necessari. 

 Verificació de l’enclavament en cas de ser‐hi, o estudi del sistema més adequat per 

instal∙lar‐ho, en cas de no tenir‐ho. 

 Amidament del nivell d’aïllament. 

 Lubricació de  l’accionament  i  transmissions mecànica si  fos necessari  i greixat de 

fulles. 

Fusibles 

 Revisió  de  l’estat  de  suports,  connexions,  posta  a  terra,  molles,  pressió  de 

mordaces i senyalització. 



 Comprovació del  seu estat, així  com  l’aptitud de  les  característiques  respecte al 

seu servei. 

 

Cables de potència 

 Revisió  física  d’ampolles  terminals,  connexions,  posta  a  terra,  nivell  oli  (cables 

d’oli), estat terminals,... 

 Amidament del nivell d’aïllament entre fases i contra terra 

 Comprovació  de  que  la  densitat  de  corrent  màxima,  es  troba  dins  dels  límits 

aconsellables ( anàlisi secció ‐ càrrega màxima) 

 

Embarrats 

 Revisió física d’aïlladors, connexions, passamurs, posta a terra d’aquest últim,... 

 Amidament  de  les distàncies  entre  fases  ,  entre  fases  i  terra  respecte  al  terra  i 

entre suports  (fletxa màxima), diàmetre de  la varilla per observar  l’adequació de 

les mateixes a la normativa vigent. 

 Amidament del nivell d’aïllament entre fases i fase‐terra. 

 

Xarxa de terres 

 Anàlisi general de la seva instal∙lació 

 Verificació de conductors i punts de connexió 

 Amidament sistemàtica de la resistència de terres en relació amb el terreny de les 

diferents preses i elements, especificant els seus valors en Ohms. 

 Comprovació de l’estat de piques i arquetes 

 

Neteja i lubricació 

Inicialment  i  abans  de  procedir  a  les  diverses  proves  i  assajos  que  constitueixen  la 

revisió caldrà realitzar una neteja general de tots els elements. 

De  la mateixa manera, també es procedeix a  la  lubricació dels elements  i al greixatge 

de mecanismes i elements en punts de fricció. 

 

Cargols 

Es comprova l’estat dels cargols i es reapreten a les connexions d’AT i BT, fixant‐se en 

embarrats, aïlladors, paSsatapes, connexions de cables, sortides de BT i accionaments. 



BT 

 Neteja dels centres de transformació 

 Presa de dades per a realitzar el posterior informe tècnic 

 Revisar mecanismes de maniobra de  les cel∙les, greixatge  i comprovació estat del 

gas aïllant SF6. 

 Prova de relé de protecció, injectant intensitat i prenent nota de temps de dispar i 

calibrat del mateix, així com prova de dispar exterior. 

 Realitzar proves d’aïllament en el transformador així com el reapretament, revisió 

de juntes i bornes. 

 Comprovació estat dels equips de seguretat i senyalització 

 Mesura de la resistència de les postes a terra ( neutre, ferratges) 

 Comprovació estat de l’enllumenat de la sala i proteccions del transformador 

 Realització de l’informe tècnic 

 Altres 

 
 
 

4.1.2. Neteja de la parcel∙la 

 Neteja pou sorrer i embornals amb periodicitat 2 mesos ( tardor ‐ primavera) i 

6 mesos ( hivern ‐ estiu). ( Variable en funció de les precipitacions). 

 Neteja semestral del vials i voreres de la parcel∙la. 

 

4.1.3. Aigua 

VI. Revisió anual dels equips de protecció contra incendis ( hidrants) 

VII. Prevenció  i control de  legionel∙la. Neteja  i desinfecció,  recollida de mostres amb 

posterioritat a la neteja i desinfecció, sempre en funció de la normativa vigent. 



4.2. Edificis 

 

4.2.1. ‐ Climatització: 

 Verificació visual del funcionament dels equips 

 Verificació  de l’absència de sorolls 

 Neteja o substitució de filtres 

 Neteja de les bateries del condensador i evaporador 

 Verificació de l’estat de gir dels ventiladors 

 Verificació de l’estat dels silent blocks i juntes elàstiques 

 Verificació del desgast dels rodaments 

 Control de desguassos i sifons 

 Comprovació estat general xapa 

 Comprovació connexions elèctriques 

 Presa de temperatures d’impulsió i retorn. 

 Comprovació pressions d’evaporació i condensació  

 Comprovació del nivell d’oli dels compressors 

 Comprovació del consum dels compressors 

 Control del consum dels motors. 

 Comprovació de l’alineació, tensat i estat de les transmissions 

 Greixatge dels rodaments 

 Comprovació l’estanquitat del circuit frigorífic. 

 Verificació de les resistències de calefacció. 

 Recalibratge dels controls ( un cop l’any). 

 Altres  

 

 

4.2.2. – BT 

 

Quadres 

 Comprovació i reposició de fusibles, làmpades 

 Reapretament de bornes 

 Neteja en general del quadre 

 Verificació de l’aïllament de les línies 

 Verificació de l’estat del cablejat interior  



 Bon estat de les portes i tancaments, per tal d’evitar que ningú ho pugui manipular 

de forma accidental 

 

Interruptors Automàtics Diferencials 

 Revisió visual en general 

 Revisió dels relés 

 Revisió de la tensió de la bobina d’accionament 

 Revisió dels contactes 

 Revisar dissipació en interruptors diferencials 

 Altres  

 

 

4.2.3. ‐ Contra incendis 

 

Extintors 

 Comprovació de l’accessibilitat 

 Comprovació de l’estat de conservació de precintes, seguretats, mànegues,… 

 Comprovació de l’estat de càrrega del botella ( pes i pressió) de l’extintor 

 Aplicació normativa 

 

Boques d’incendi equipades (BIE) 

 Comprovació accessibilitat i senyalització dels equips 

 Comprovació dels components 

 Accionat de boquilla 

 Lectura de pressió i comparació amb la de servei 

 Neteja del conjunt i greixatge de tancaments i bisagres en portes de l’armari 

 Proves hidràuliques de mànega  (segons normativa  corresponen  a períodes de 5 

anys) 

 

Grup de pressió 

 Comprovació estanquitat circuit hidràulic 

 Greixatge de rodaments 

 Comprovació escalfament dels rodaments 

 Comprovació  d’absència de fuites per les juntes 



 Anotar intensitat per fase i comparació amb la nominal 

 Comprovació de vibracions i estat dels ancoratges 

 Verificar vàlvula de retenció 

 Verificar estat dels acoblaments 

 Anotar pressió aspiració/ impulsió 

 Comprovació i ajust de l’alineació del motor amb la bomba 

 Comprovació estat dilatadors 

 Altres  

 

 

Detecció i alarma d’incendis ( polsadors, detectors, centraleta) 

 Comprovació del funcionament de les instal∙lacions 

 Substitució de pilots, fusibles, etc., defectuosos 

 Manteniment dels acumuladors i bateries 

 Neteja de l’equip de centrals i accessoris 

 Comprovació del funcionament de les instal∙lacions 

 Verificació d’unions roscades o soldades 

 Comprovació de tensions i intensitats 

 Verificació dels equips de transmissió d’alarma 

 Prova final de la instal∙lació amb cada font de subministrament elèctric 

 Prova i neteja periòdica dels sensors 

 Altres  

 

 
 

4.2.4.‐ SAIS 

 

4.2.5. Grups electrògens 

 

4.2.6. Energia solar tèrmica  

 



 

 

5. Manteniment correctiu 

Es repararan totes les avaries detectades en les inspeccions del control de funcionament o 

per  avís  del  personal  autoritzat  del  Parc  Audiovisual  de  Catalunya    ‐  i  amb  vist‐i‐plau 

d’aquets‐   amb  independència de qui  les hagi causades,    incloent‐hi  la mà d’obra ( no els 

materials).  

 

El  tipus de materials a utilitzar  serà de  la mateixa qualitat, marca  i model que  l’existent 

abans de produir‐se l’avaria. 

 

Les avaries que suposin un perill per Parc Audiovisual de Catalunya, ja sigui pel que fa a la 

seguretat de  les persones o  les  instal∙lacions, es repararan  immediatament un cop rebut 

l’avís o detectada l’avaria durant el control de funcionament. 

 

6. Documentació, informes i avís d’incidències greus 

L’empresa  adjudicatària  haurà  de  dur  a  terme  la  documentació  rigorosa  de  totes  les 

tasques,  per  exemple,  a  través  d’un  pla  de  manteniment  preventiu,  una  actualització 

mensual de les mesures preventives i correctives realitzades, estoc de material, etc...  

 

D’aquesta manera, elaborarà un  informe mensual que reculli  l’anteriorment esmentat. A 

banda,  les  intervencions  específiques  (termografies,  revisions  BT  i  AT,  revisions  prèvies 

abans de  la certificació per  les entitats corresponents, tractament contra  la  legionel∙losis, 

protecció  contra  incendis,  revisió dels  Sais,  revisió dels  grups electrògens,  revisió de  les 

instal∙lacions solars, transformadors elèctrics, etc... ) es recolliran per separat, en informes 

independents. Finalment i finals d’any, l’empresa adjudicatària lliurarà un informe conjunt 

anual de tot plegat.  

 

El format d’aquests informes haurà de ser digital i de forma opcional, en paper. 

 

Si durant les revisions habituals o bé específiques, es detectés alguna anomalia important 

–que  repercutís  en  el  bon  funcionament  del  recinte  o  la  seguretat  de  les  persones  –

s’alertaria de forma immediata als responsables del PAC i sense esperar a lliurar l’informe 

corresponent.  

 



 

7. Servei de Guàrdia 

S’ha de disposar d’un servei de guàrdia ininterrompuda de 24 hores del dia, tots els dies de 

l’any  per  a  solucionar  les  avaries  molt  greus  o  d’extrema  urgència  que  puguin 

comprometre l’activitat del PAC. 

 

8. Inspeccions de les EIC ( Obligatori) 

Inspecció de  les  instal∙lacions a càrrec d’una entitat concessionària de  l’administració per 

tal de detectar les deficiències i esmenes a les instal∙lacions. L’empresa concessionària serà 

la  responsable  de  gestionar  aquestes  inspeccions  segons  correspongui  a  l’estat  de  les 

instal∙lacions. 



 

 

ANNEX III. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEX 

 

L’arxiu adjunt incorpora tota la documentació gràfica necessària per a la presentació de la 

proposta de manteniment per a Parc Audiovisual de Catalunya. 

 



 

ANNEX IV. RECURSOS HUMANS  

 

Per a l’execució del contracte de manteniment Parc Audiovisual de Catalunya sol∙licita els 

següents recursos humans: 

 

Gestor Tècnic: interlocutor principal i vàlid amb Parc Audiovisual de Catalunya en relació al 

manteniment. Les funcions que haurà de desenvolupar seran les següents: 

 Implantació  i  control  de  la  realització  del  manteniment  preventiu  i  quan 

correspongui, el correctiu. Supervisió ajustada al que les normatives tècnico‐legals 

estableixin. 

 Gestió d’estocs i recanvis necessaris per a la realització del servei 

 Decisió de torns i horaris del personal de manteniment 

 Implementació  de  les  mesures  de  seguretat  laboral  dels  tècnics  i  proveïdors 

destinats 

 

Operari encarregat: Serà el responsable de la gestió del dia a dia ( avaries, manteniments 

preventius, conductius, intervencions de tercers,...) 

 

Operaris de suport  d’especialitats adequades per el correcte desenvolupament del servei. 

 

Per  al  gestor  tècnic  i  l’operari  encarregat  caldrà  presentar  una  relació  detallada  on 

s’inclogui la formació del mateix i experiència en entorns similars. 

 



ANNEX V. ACCEPTACIÓ DE COMUNICACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS  

 

 

En/Na .................................. amb DNI núm. ........................., amb domicili a efectes de 

notificació a …......................, carrer ............................, núm. ..........…, en nom propi o en 

representació de …..........................., declaro: 

 

Faig constar que accepto els mitjans electrònics per a la realització de les notificacions en 

aquest expedient de contractació, de conformitat amb les dades que s’indiquen: 

 

 

Persona autoritzada: 

 

NIF: 

 

Correu electrònic: 

 

 

Si el correu electrònic  que heu facilitat a efectes de notificació quedés en desús, heu de 

comunicar‐ho al PAC per tal fer la modificació corresponent o revocar l’autorització de 

notificació electrònica. 

 

(Lloc i data) 

 

Signatura del/de la declarant 

 

Segell de l'empresa 

 

 

 

 

 

 

Nota: Annex de complementació potestativa 


