
 

 

 

 

 

 

MANTENIMENT GENERAL 

INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 

  



 

CONTINGUT 

 INTRODUCCIÓ................................................................................................................ 4 

 ANTECEDENTS NORMATIUS I IMPLICACIONS DE L’ACTUAL MARC LEGAL.................... 8 

 LLIBRE DE L’EDIFICI ...................................................................................................... 21 

 CONTINGUT DEL LLIBRE DE L’EDIFICI .......................................................................... 23 

 MANTENIMENT ........................................................................................................... 32 

1.5.1 ESTRATÈGIES DE MANTENIMENT ........................................................................ 32 

1.5.1.1 MANTENIMENT REGRESSIU ............................................................................ 32 

1.5.1.2 MANTENIMENT REACTIU ................................................................................ 33 

1.5.1.3 MANTENIMENT PREVENTIU ............................................................................ 33 

1. MANTENIMENT SISTEMÀTIC: .............................................................................. 33 

2. MANTENIMENT DE RONDA: ................................................................................ 34 

3. TÈCNIC-LEGAL: ..................................................................................................... 34 

4. CONDUCTIU: ........................................................................................................ 34 

1.5.1.4 MANTENIMENT PREDICTIU ............................................................................. 35 

1.5.1.5 MANTENIMENT PROACTIU ............................................................................. 35 

1. DE MILLORA: ........................................................................................................ 35 

2. DE MODERNITZACIÓ: .......................................................................................... 36 

1.5.2 POLÍTICA DE MANTENIMENT .............................................................................. 37 

1.5.3 PLA DE MANTENIMENT ....................................................................................... 38 

1.5.3.1 RECULL D'INFORMACIÓ TÈCNICA .................................................................... 38 

1.5.3.2 INVENTARI D'INSTAL·LACIONS ........................................................................ 38 

1. QUÈ ÉS GMAO? ................................................................................................... 38 

1.5.3.3 COMPLIMENT DE FITXES TÈCNIQUES .............................................................. 39 

1.5.3.4 SELECCIÓ DE GAMES O PROTOCOLS ............................................................... 42 

1.5.3.5 DEFINICIÓ D'INTERVENCIONS I FREQÜÈNCIA ................................................. 42 

1.5.3.6 PLANTEJAMENT D'ACTUACIÓ .......................................................................... 43 

1.5.3.7 PRINCIPALS OBJECTIUS DEL PLA DE MANTENIMENT ...................................... 43 

 MANTENIMENT I ESTALVI ENERGÈTIC ........................................................................ 45 

 ETAPES DE LA FUNCIÓ TAXA D'ERRORS ...................................................................... 45 

 VIDA ÚTIL DE LES INSTAL·LACIONS .............................................................................. 47 

 SOBRE CANAL EMPRESA.............................................................................................. 48 

 MANTENIMENT TÈCNIC-LEGALS ................................................................................. 49 



 
1.10.1 MODEL ACTUAL DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL D'INSTAL·LACIONS A 

CATALUNYA (2014-...) ......................................................................................................... 49 

1.10.1.1 DEFINICIONS, QUI ES QUI: ........................................................................... 49 

1.10.1.2 ALTA, MODIFICACIÓ O BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ AL RITSIC ..................... 50 

1.10.1.3 INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT 

INDUSTRIAL DE CATALUNYA D’INSTAL·LACIONS JA EXISTENTS ...................................... 50 

1.10.1.4 AGENTS DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL ..................................................... 50 

1.10.1.5 REGISTRE D’AGENTS DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA 

(RASIC)  ..................................................................................................................... 52 

1. ELS ORGANISMES DE CONTROL .......................................................................... 52 

2. EMPRESA INSTAL·LADORA, MANTENIDORA I/O REPARADORA D'INSTAL·LACIONS 

INDUSTRIALS ............................................................................................................... 52 

3. CATEGORIES ........................................................................................................ 53 

 GAMMES TÈCNIC-LEGALS............................................................................................ 54 

1.11.1 BAIXA TENSIÓ ...................................................................................................... 54 

1.11.2 ALTA TENSIÓ ........................................................................................................ 54 

1.11.3 GENERADORS DE CALOR ..................................................................................... 55 

1.11.4 GENERADORS DE FRED ........................................................................................ 55 

1.11.5 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES .............................................................................. 55 

1.11.6 DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ DE COMBUSTIBLES GASOSOS ................................. 56 

1.11.7 COMBUSTIBLES LÍQUIDS ..................................................................................... 56 

1.11.8 AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA (LEGIONELA) ............................................. 57 

1.11.9 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ........................................................................... 58 

1.11.10 APARELLS ELEVADORS ..................................................................................... 60 

1.11.11 PARALLAMPS ................................................................................................... 61 

1.11.12 TELECOMUNICACIONS .................................................................................... 61 

1.11.13 PRODUCTES QUÍMICS ...................................................................................... 64 

 

 

  



 
 INTRODUCCIÓ 

Un edifici en bon estat ha de ser segur i evitar qualsevol risc que pugui afectar els seus ocupants.  

Els edificis a mesura que envelleixen presenten perills:  

fuites de gas,  

descàrregues elèctriques,  

despreniments en façanes, ...  

Un edifici en bon estat de conservació elimina perills i augmenta la seguretat, dura més, 

envelleix més dignament i permet utilitzar-lo més anys, evitant les elevades despeses que caldria 

efectuar si, de sobte, fos necessari fer reparacions importants originades per un problema que 

s'hagi anat agreujant amb el temps.  

A més, un bon aïllament tèrmic i un bon funcionament de les instal·lacions d'electricitat, gas, 

calefacció o aire condicionat permeten un important estalvi energètic, col·laborant amb la 

conservació del medi ambient 

Un edifici ha de ser confortable i si és possible comptar amb les màximes prestacions de tots els 

seus equips i instal·lacions, la qual cosa produirà un nivell òptim de confort en un ambient de 

temperatura i humitat adequada, suficient aïllament acústic i òptima il·luminació i ventilació.  

En resum, un edifici en bon estat de conservació, pot millorar la qualitat de vida als seus usuaris. 

El manteniment ha adquirit una importància creixent en el curs de les últimes dècades, 

principalment a causa de la sofisticació de les instal·lacions del edifici.  

Un edifici d'habitatges, docent, hospitalari, oficines, comercial, ... es dissenya per a una vida útil 

operativa de 50 anys, encara que a Espanya realment arriben a molts més, ja que no és habitual 

veure demolicions d'edificis amb una antiguitat inferior a 70 anys. 

A la figura 1.1 s'ha representat les diferents etapes de la vida útil d'un edifici i es pot observar 

com el procés de disseny i construcció representa molt poc temps respecte al procés de 

funcionament, i no obstant això les conseqüències d'un incorrecte disseny o d'una elecció 

inconvenient materials, ocasiona problemes i deficiències que s'arrosseguen durant la resta de 

la vida útil de l'edifici. 

 



 

 

Figura 1.1. Etapes de la vida útil d’un edifici 

Si s'analitza un edifici des d'una perspectiva dels costos operatius durant seva vida útil, es pot 

observar que el 5% del seu cost correspon al projecte, el 20% a la construcció, el 65% dels costos 

correspon al manteniment i despeses de explotació i el 10% restant al cost de la rehabilitació o 

enderrocament, segons les conclusions del Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica 

Superior d'Edificació de Barcelona. 

Encara que una part dels problemes habituals en l'edificació provenen de un incorrecte disseny 

dels edificis i de les seves instal·lacions, la manca o l'inadequat manteniment és un problema 

que afecta una gran part del parc immobiliari existent a Catalunya. 

Això fa que el manteniment es converteixi en l'element que permet que s'arribi o es superi 

adequadament el període de vida útil de l'edifici en condicions òptimes de funcionament , i és 

l'eina imprescindible en els edificis per garantir les condicions de disseny, sobretot pel que fa a 

gestió de la despesa energètica. 

La posada en marxa d'un edifici és una fase molt important, i sens dubte  condiciona el 

rendiment, la disponibilitat i per descomptat, el seu manteniment.  

És evident que un bon disseny de la instal·lació, una correcta elecció d'equips i una bona 

execució del projecte són aspectes absolutament bàsics. I també és evident la gran influència 

que té l'operació i el manteniment per a la obtenció d'aquests resultats. 

La importància de la gestió del manteniment deriva de la problemàtica del deteriorament dels 

equips i de les conseqüències que comporta aquest deteriorament pel que fa a la fiabilitat de 

les activitats de l'edifici, que poden arribar a afectar la seguretat dels usuaris. 

El manteniment es defineix segons la norma UNE-EN-13306, com el conjunt d'activitats 

tècniques, administratives i de gestió per a allargar la vida útil d'un edifici o d'un element en 

concret, amb la finalitat de conservar-lo o tornar-lo a un estat en el qual pugui desenvolupar la 

funció requerida.  

 



 
No obstant això, la norma francesa AFNOR NF-X-60-000, tot i que defineix de forma semblant al 

manteniment, afegeix un matís econòmic, al definir-lo com el conjunt d'accions que permeten 

mantenir o restablir un bé en un estat específic o en la mesura d'assegurar un servei determinat, 

assegurant les operacions al cost global òptim.  

En el cas d'edificis, aquest matís econòmic és un dels requisits de disseny que s'ha de tenir en 

compte pensant en la seva posterior explotació. 

Pel que fa a instal·lacions d'edificis d'ús públic, les instal·lacions de climatització, calefacció, 

ventilació i aire condicionat són la que més recursos consumeixen, seguit de l'electricitat (baixa 

tensió i il·luminació) i la fontaneria. 

A la figura 1.2 es pot observar la incidència mitjana de les instal·lacions dels edificis, expressat 

en% sobre el total, per famílies de manteniment. 

 

 

 

Figura 1.2. Incidència de las instal·lacions en el cost de manteniment 

 

Els edificis s'han de mantenir adequadament ja que els equips, instal·lacions i béns es deterioren 

amb el temps, és més rendible mantenir un bé d'adquirir un altre nou, és una forma de garantir 

la seguretat dels equips i gràcies al manteniment es pot controlar l'impacte ambiental del 

producte i complint així els tres objectius bàsics del manteniment:  

La eficiència,  

la disponibilitat  



 
la perdurabilitat dels actius i instal·lacions. 

 

La inexistència de documentació específica, així com la falta de referències escrites sobre 

planificació del manteniment i de les instal·lacions dels edificis, ha propiciat l'aplicació de criteris 

heterodoxos en l'establiment de plans de manteniment, basats fonamentalment en 

l'experiència i en el bon fer dels mantenidors i en normes de bona pràctica no escrites, 

permetent un escenari desordenat que s'ha prolongat al llarg del temps. 

 

  



 
 

 ANTECEDENTS NORMATIUS I IMPLICACIONS DE L’ACTUAL MARC 

LEGAL 

A Catalunya, el Llibre de l’Edifici apareix amb la Llei 24/1991 de l’habitatge com a document que 

ha de lliurar el promotor a l’adquirent d’un habitatge de nova construcció o resultant d’una gran 

rehabilitació i on ha de figurar tota la informació relativa a l’edifici,  

des del projecte executat,  

agents intervinents en el procés constructiu,  

règim jurídic, etc.  

fins les tasques de manteniment i les incidències que es produeixin durant la vida útil de 

l’edifici.  

La Llei, però, establia en el seu art. 25 que el Llibre de l’edifici havia de ser regulat per Reglament, 

ajornant la seva obligatorietat fins aleshores.  

Aquest Reglament va ser aprovat mitjançant el Decret 206/1992, d’aplicació als edificis amb 

data de certificat final d’obra posterior al 7/04/1993, el qual establia que el Llibre de l’Edifici 

havia de constar de tres parts:  

Quadern de registre,  

Document d’especificacions tècniques (DET) i  

Arxiu de documents.  

Posteriorment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va publicar, amb caràcter 

divulgador i per al coneixement general, un Manual d’ús i manteniment en l’annex 2 de l’Ordre 

de 9 setembre de 1997 de desplegament del D. 158/1997 pel qual es regula el Llibre de l’Edifici 

dels habitatges existents.  

Malgrat ser opcional i tot i que el D. 158/1997 al qual desplegava ja ha estat derogat (amb la 

qual cosa deixa de ser obligatòria la formalització del Llibre de l’Edifici en els edificis d’habitatges 

existents acollits als ajuts a la rehabilitació del DPTOP). La publicació d’aquest model de Manual 

ha generalitzat la seva utilització.  

La Llei 24/1991 de l’habitatge ha estat derogada recentment per la Llei 18/2007 del Dret a 

l’habitatge la qual senyala els aspectes que s’han d’incloure en el Llibre de l’Edifici. El model i 

el contingut pormenoritzat del mateix s’han d’establir per Reglament (encara no publicat) per la 

qual cosa, fins aleshores, continua vigent l’antic Decret 206/1992.  

En el cas d’habitatges, al contingut mínim indicat en el seu text s’hauria d’afegir la documentació 

justificativa dels paràmetres d’ecoeficiència, ja que així ho va fixar posteriorment el D. 21/2006. 

Amb l’aparició de la Ley 38/1999 d’Ordenación de l’Edificación (LOE) i del Real Decreto 314/2006 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) l’obligatorietat de lliurar a 

l’adquirent el Llibre de l’Edifici s’ha estès a tots els edificis, dintre i fora de Catalunya, amb un 



 
contingut similar al de la Llei catalana però sense cap model ni regulació de l’organització de la 

informació continguda en el Llibre.  

 

• Actualment amb l’aparició del Decret 67/2015 ITE I llibre de l’edifici que Deroga el 

Decret 206/1992, en el seu Art. 18 explica que el llibre de l’edifici dels edificis 

d’habitatges de nova construcció o resultants d’una gran rehabilitació, d’acord amb la 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, ha d’incloure com a mínim els 

aspectes i la documentació que indiquen l’article 25.1 i 25.2 de la Llei esmentada, la 

secció primera d’aquest capítol i l’annex 2. 

 

Finalment, hi ha algunes normes més que també afecten a la conformació del Llibre de l’Edifici: 

 - La Ley 8/2007 del Suelo per la qual, en les escriptures de declaració d’obra nova, els notaris 

han d’exigir l’acreditació documental del compliment de tots els requisits establerts per al 

lliurament als usuaris  

- El Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción, que obliga al contractista a lliurar al Director 

d’obra una còpia del Llibre de Subcontractació per incorporar-lo al Llibre de l’Edifici  

- El Real Decreto 47/2007 por el que se regula el Procedimiento básico para la Certificación 

energética de los edificios de nueva construcción, que obliga a que s’inclogui el Certificat 

d’eficiència energètica de l’edifici acabat en el Llibre de l’Edifici  

- El Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios (RITE), que especifica la informació sobre la instal·lació tèrmica de l’edifici que ha 

d’incloure el Llibre de l’Edifici, igual a la demanada per l’anterior RITE (aprovat pel RD 

1751/1998) el qual deroga i, finalment,  

- Altres normes que afecten instal·lacions específiques (electricitat, ascensors, infraestructures 

comuns de telecomunicació). 

  



 
Normativa 

autonòmica: Edificis 

d’habitatge 

Entrada en vigor Implicacions 

Llei 24/1991 de 

l’habitatge 

16/5/1992 

(certificat final 

d’obra) 

 

 

 

 

 

 

 

Derogada des del 

9/4/2008 

- Apareix el Llibre de l’Edifici com a document 

que ha de lliurar el promotor a l’adquirent d’un 

habitatge de nova construcció o resultant d’una 

gran rehabilitació i on ha de figurar tota la 

informació relativa a l’edifici, des dels agents 

que han intervingut en el procés constructiu, 

règim jurídic, projecte executat, etc. fins les 

tasques de manteniment i les incidències que es 

produeixin durant la vida útil de l’edifici. Però 

ajornava l’obligatorietat de formalitzar-lo fins 

que el seu contingut fos regulat per Reglament 

(posterior D. 206/1992)  

- També estableix que per obtenir la llicència de 

1a ocupació s’ha de presentar a l’Ajuntament la 

documentació tècnica relativa al manteniment i 

conservació del ‘habitatge  

- Derogada per la Llei 18/2007 del Dret a 

l’habitatge 

Decret 206/1992 pel 

qual es regula el Llibre 

de l’Edifici  (DOGC 

7/10/1992) 

8 /4/1993 (certificat 

final d’obra) 

- Regula el contingut del Llibre de l’Edifici, que 

passa a ser obligatori. 

L’art. 9.1 indica que el promotor l’ha de 

formalitzar de la manera següent:  

 Quadern de registre, amb tres capítols 

diferenciats: 

  Dades inicials: referents a 

l’edifici, als agents que han 

intervingut en el procés 

constructiu, a les llicències i 

règim jurídic de l’edifici i a les 

garanties  

 Registre d’incidències (a 

emplenar posteriorment pel 

propietari) i  

 Registre d’operacions de 

manteniment (a emplenar 

posteriorment pel propietari)  

 Document d’especificacions tècniques 

(DET), signat per tècnic competent i 

conformat per  



 
 la documentació tècnica de 

l’edifici acabat (plànols a 1/100, 

materials utilitzats, etc), i  

 les Instruccions d’ús i 

manteniment que conformaran 

el Manual d’ús i manteniment  

 Arxiu de documents, on s’hi inclouran 

tots els documents relacionats amb 

l’edifici (llicències, escriptures, 

garanties, etc). La inclusió d’aquests 

documents ha d’estar signada pel 

promotor  

- El promotor ha de lliurar el Llibre a l’adquirent 

en l’acte de transmissió de la propietat. En 

règim de propietat horitzontal el lliurarà al 

president de la comunitat de propietaris, el qual 

signarà la seva recepció. Quan l’edifici quedi 

com a propietat del promotor, el Llibre s’ha de 

formalitzar abans de tres mesos des de 

l’acabament de les obres 

Ordre de 9/9/1997 de 

desplegament del D 

158/1997 pel qual es 

regula el Llibre de 

l’Edifici dels 

habitatges existents 

(DOGC 13/10/1997) 

14/10/1997 - Inclou un model orientatiu de Manual d’ús i 

manteniment (annex 2) amb els següents 

apartats: 

 Instruccions d’ús  

 Ús i funcionament de 

l’edificació  

 Neteja domèstica  

 Evacuació i accions en cas 

d’emergència  

 Instruccions de manteniment  

 Inspeccions tècniques generals  

 Manteniment en cas 

d’incidències  

 Pla de manteniment, amb les 

operacions que poden fer 

directament els propietaris o 

usuaris, les que ha de fer 

personal no especialitzat, les 

que ha de fer personal 

especialitzat, i les normatives 

de compliment obligat 



 
Decret 21/2006 pel 

qual es regula 

l’adopció de criteris 

ambientals i 

d’ecoeficiència en els 

edificis (DOGC 

16/2/2006) 

16/8/2006 (data de 

visat) 

- En el cas d’habitatges, la documentació 

justificativa dels paràmetres d’ecoeficiència així 

com les recomanacions sobre l’ús i 

manteniment de l’edifici formaran part del 

Llibre de l’edifici (art. 8) 

Llei 18/2007 del Dret a 

l’habitatge (DOGC 

9/1/2008) 

9/4/2008 (certificat 

final d’obra) 

- Deroga la Llei 24/1991 de l’habitatge  

- Aspectes a incloure en el Llibre de l’edifici (art. 

25): 

 a) Documentació bàsica d’identificació de 

l’edifici i del règim legal, i també les 

modificacions successives  

 b) Documentació de l’obra executada i de les 

successives obres de reforma o canvi d’ús que 

s’executin 

 c) Documentació sobre conservació, ús i 

manteniment i la que generin la gestió de 

l’edifici i els controls tècnics periòdics 

obligatoris  

- El model i el contingut detallat del Llibre s’han 

d’establir per Reglament, encara no publicat 

(art. 25.2). Fins llavors, es continua emprant el 

model establert pel Decret 206/1992  

- Els habitatges resultants d’un procés de gran 

rehabilitació han de formalitzar el Llibre de 

l’edifici corresponent (art. 64)  

- Gran rehabilitació: conjunt d’obres que 

consisteixen en l’enderrocament d’un edifici 

salvant-ne únicament les façanes o 

constitueixen una actuació global que afecta 

l’estructura o l’ús general de l’edifici o 

l’habitatge rehabilitat (art. 3.h)  

- El promotor ha de lliurar als adquirents (art. 50 

i 65): 

 a) Plànol de situación 

 b) Plànol de l’habitatge, especificant sup. útil i 

construïda, en cas d’habitatges de nova 

construcció, amb els mesuraments acreditats 



 
per tècnics competents. Si hi ha annexos, els 

mesuraments han d’ésser diferenciats 

 c) La memòria de qualitats 

 d) La cèdula d’habitabilitat o la cèdula de 

qualificació definitiva en el cas d’un habitatge 

amb protecció oficial 

 e) El certificat d’aptitud en el cas que l’edifici 

hagi estat obligat a passar la inspecció tècnica 

de l’edifici 

 f) Nota simple informativa del Registre de la 

Propietat, actualitzada 

 g) La documentació relativa a les garanties de 

l’habitatge, amb l’especificació dels garants, els 

titulars de la garantia, els drets dels titulars i el 

termini de durada 

 h) La documentació relativa a la hipoteca, si 

s’ha constituït 

 i) L’escriptura de declaració d’obra nova i 

divisió horitzontal, i dels estatuts de la 

comunitat de propietaris, si ja han estat 

atorgats, si s’escau 

 j) La documentació necessària per a contractar 

els serveis i els subministraments de l’habitatge 

En cas d’autopromoció l’obligació correspon als 

constructors  

- El promotor o el propietari únic de l’edifici ha 

de dipositar una còpia del Llibre de l’Edifici (en 

paper o en suport informàtic) a l’oficina del 

Registre de la Propietat on estigui inscrit 

l’edifici, on restarà arxivada durant la vida útil 

de l’edifici (art. 25.4)  

- Els notaris han d’exigir el compliment de les 

disposicions d’aquesta Llei, especialment que 

l’edifici disposi del Llibre de l’edifici, llevat dels 

casos d’edificis ja existents que encara no hagin 

estat sotmesos a aquesta obligació (art. 132.b) 

- L’art. 30 indica l’obligació d’utilitzar i conservar 

l’edifici d’acord amb el que estableix la LOE, és 

a dir, de conformitat amb les Instruccions d’ús i 

manteniment 



 
DECRET 67/2015, de 5 

de maig, per al foment 

del deure de 

conservació, 

manteniment i 

rehabilitació dels 

edificis d'habitatges, 

mitjançant les 

inspeccions tècniques 

i el llibre de l'edifici 

 

 27 de maig de 2015 - Deroga el Decret 206/1992 

- (Art. 18) El llibre de l’edifici dels edificis 

d’habitatges de nova construcció o resultants 

d’una gran rehabilitació, d’acord amb la Llei 

18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l’habitatge, ha d’incloure com a mínim els 

aspectes i la documentació que indiquen 

l’article 25.1 i 25.2 de la Llei esmentada, la 

secció primera d’aquest capítol i l’annex 2. 

   

  



 
      

Normativa estatal: 

Edificis de qualsevol 

ús 

Entrada en vigor Implicacions 

Ley 38/1999 de 

Ordenación de la 

Edificación (LOE) 

(BOE 6/11/1999) 

6/5/2000 (sol·licitud 

llicència) 

- Indica la “Documentació de l’obra executada”, 

que constituirà el Llibre de l’Edifici (art. 7):  

 El projecte amb les seves modificacions 

degudament aprovades,  

 L’acta de recepció, signada pel 

promotor i el constructor, i 

acompanyada del certificat final d’obra 

signat pel director d’obra i el director de 

l’execució de l’obra (art. 6)  

 La relació identificativa dels agents que 

han intervingut en el procés 

d’edificació, i  

 La relativa a les instruccions d’ús i 

manteniment de l’edifici i les seves 

instal·lacions  

- El promotor ha de lliurar a l’adquirent la 

documentació de l’obra executada o qualsevol 

altre document exigible per las Administracions 

competents (art. 9)  

- L’art. 19 estableix el règim de garanties 

exigibles per danys materials ocasionats per 

vicis i defectes de la construcció, tot i que la 

Disposició addicional segona limita la seva 

obligatorietat, de moment, als vicis o defectes 

produïts en edificis d’habitatge i que tinguin el 

seu origen o afectin als fonaments, suports, 

bigues, forjats, murs de càrrega o altres 

elements estructurals  

- Els subministradors de productes han de 

facilitar, si s’escau, les instruccions d’ús i 

manteniment dels productes subministrats, així 

com les garanties de qualitat corresponents per 

a la seva inclusió en la documentació de l’obra 

executada (art. 15)  

- Els propietaris han de conservar l’edificació en 

bon estat mitjançant un adequat ús i 

manteniment així com rebre, conservar i 

transmetre la documentació de l‘obra 



 
executada i les seves assegurances i garanties 

(art. 16) 

- Els usuaris, siguin o no propietaris, han 

d’utilitzar adequadament els edificis, de 

conformitat amb les Instruccions d’us i 

manteniment (art. 16) 



 
RD 314/2006 por el 

que se aprueba el 

Código Técnico de la 

Edificación (CTE)  

(BOE 28/3/2006) 

29/3/2006  

(sol·licitud llicència) 

- Obliga a incorporar, ja en el Projecte, les 

Instruccions d’ús i manteniment de l’edifici (art. 

6)  

- Amplia el contingut del Llibre de l’Edifici indicat 

a la LOE amb (art 8.1):  

 Allò establert en els DB per al 

compliment de les exigències bàsiques 

del CTE.  

 La documentació relativa al control de 

recepció en obra de productes, equips i 

sistemes (art. 7), consistent en:  

a) Control de la documentació 

(documents d’origen, full de 

subministrament, certificat de garantia 

del fabricant signat per persona física i 

documents de conformitat o 

autoritzacions administratives, inclòs el 

marcatge CE quan sigui pertinent)  

b) Control de distintius de qualitat i 

d’avaluacions d’idoneïtat tècnica per a 

l’ús previst  

c) Control mitjançant assaigs  

 Les Instruccions d’ús i manteniment de 

l’edifici, incloent-hi un Pla de 

manteniment amb la planificació de les 

operacions programades per al 

manteniment de l’edifici i les seves 

instal·lacions 

- Estableix obligacions per a propietaris i usuaris 

(art. 8.2): 

 Utilitzar l’edifici adequadament i segons 

les Instruccions d’ús 

  Portar a terme el Pla de manteniment, 

encarregant a un tècnic competent les 

operacions programades 

 Realitzar les inspeccions 

reglamentàriament establertes i 

conservar la documentació 

corresponent 

 Documentar al llarg de la vida útil de 

l’edifici totes les intervencions de 

reparació, reforma o rehabilitació, 

consignant-les en el Llibre de l’Edifici  



 
Ley 8/2007 del Suelo  

(BOE 29/5/2007) 

1/7/2007 - En les escriptures de declaració d’obra nova els 

notaris exigiran l’acreditació documental del 

compliment dels requisits establerts per la 

legislació reguladora de l’edificació per al seu 

lliurament als usuaris (art. 19)  

- Igualment els registradors ho exigiran per a la 

inscripció de les escriptures en el Registre  

 

Cal recordar que el Director d’Obra només ha 

d’elaborar els documents establerts a la LOE i el 

CTE per tal que el promotor els afegeixi al Llibre 

de l’Edifici, del qual ell és responsable. A tal 

efecte, s’ha elaborat una fórmula anomenada 

“Diligència de Documentació del Llibre de 

l’Edifici” amb la qual s’acredita que la 

documentació que el Director d’Obra lliura al 

promotor forma part del Llibre de l’Edifici i que 

es correspon amb l’obra executada 

RD 1109/2007 por el 

que se desarrolla la 

Ley 32/2006 

reguladora de la 

subcontratación en el 

sector de la 

construcción (+) (BOE 

25/8/2007) 

26/8/2007 - El Llibre de l’Edifici ha de contenir una còpia 

del Llibre de Subcontractació en els edificis 

afectats per la LOE (sol·licitud de llicència 

d’obres del 6/5/2000 o posterior) i on s’hi hagin 

produït subcontractacions a partir del 26 

d’agost de 2007. Aquesta còpia l’ha de lliurar el 

contractista al Director d’Obra (art. 16.3) 

RD 47/2007 por el que 

se regula el 

Procedimiento básico 

para la Certificación 

energética de los 

edificios de nueva 

construcción (+) (BOE 

31/1/2007) 

31/10/2007 

(sol·licitud llicència) 

- En el Llibre de l’Edifici s’ha d’incloure el 

Certificat d’eficiència energètica de l’edifici 

acabat (art. 7.5) 

RD 1027/2007 por el 

que se aprueba el 

Reglamento de 

Instalaciones 

Térmicas en los 

Edificios (RITE) (+) 

(BOE 29/8/2007) 

29/2/2008 

(sol·licitud llicència) 

- Deroga l’anterior RITE (aprovat pel RD 

1751/1998, BOE 5/08/1998) el qual, tot i no fer 

referència al Llibre de l’Edifici llavors inexistent 

en l’àmbit estatal, relacionava la documentació 

que l’instal·lador havia de lliurar, pràcticament 

igual a la indicada en el nou RITE  

- L’instal·lador autoritzat (o el director de la 

instal·lació, si cal) lliurarà al titular de la 



 
instal·lació la següent documentació per 

incorporar-la al Llibre de l’Edifici (art. 24):  

 El projecte o la memòria tècnica de la 

instal·lació realment executada  

 El Manual d’ús i manteniment de la 

instal·lació realment executada, el qual 

ha de contenir (art. 26):  

 Les instruccions de seguretat, ús i 

maniobra de la instal·lació, i  

 Els programes de funcionament, 

manteniment preventiu i gestió 

energètica  

 Relació dels materials i equips realment 

instal·lats, indicant les seves 

característiques tècniques i de 

funcionament, amb la corresponent 

documentació d’origen i garantia  

 Els resultats de les proves de posada en 

servei realitzades d’acord amb la 

Instrucció Tècnica IT 2  

 El certificat de la instal·lació, registrat 

en l’òrgan competent de la Comunitat 

Autònoma  

 El certificat de la inspecció inicial, quan 

sigui preceptiu  

- El titular de la instal·lació està obligat a (art. 

25):  

 Encarregar a una empresa el 

manteniment de la instal·lació tèrmica  

 Realitzar les inspeccions obligatòries i 

conservar la documentació 

corresponent  

 Conservar la documentació de totes les 

actuacions, ja siguin de reparació o de 

reforma, realitzades en la instal·lació 

tèrmica, així com les relacionades amb 

la fi de la seva vida útil o dels seus 

equips, consignant-les en el Llibre de 

l’Edifici 



 
Decret 21/2006 pel 

qual es regula 

l’adopció de criteris 

ambientals i 

d’ecoeficiència en els 

edificis (DOGC 

16/2/2006) 

16/8/2006 (data de 

visat) 

- La documentació justificativa dels paràmetres 

d’ecoeficiència així com les recomanacions 

sobre l’ús i manteniment de l’edifici formaran 

part del Llibre de l’edifici (art. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 LLIBRE DE L’EDIFICI 

Per facilitar l’organització del Llibre, sigui o no habitatge, els documents que el conformen s’han 

estructurat segons els apartats establerts al Decret 67/2015 de la Generalitat pel qual es regula 

el Llibre de l’edifici (dels habitatges) tot i que fora de Catalunya o en edificis d’altres usos aquesta 

estructuració no és obligatòria: 

Parts Capítols Observacions 
A omplir 
per: 

Amb la 
documentació 
facilitada per: 

QR 
Quadern 
de 
Registre 
 

Dades 
Inicials 

 On es relacionen 
dades d’identificació 
de l’edifici, agents que 
han intervingut en el 
procés constructiu, 
règim jurídic, 
llicències, garanties, 
etc. 

 Els documents als 
quals es fa referència 
restaran a l’Arxiu de 
Documents 

DEO Promotor 

Registre 
d’incidències 

   

----------- 

 Durant la vida útil de 
l’edifici 

 Els documents als 
quals es fa referència 
restaran a l’Arxiu de 
Documents 

Promot
or 
Usuari 

Registre 
d’operacions 
de 
manteniment
, reparació i 
control 

 Durant la vida útil de 
l’edifici  

 Els documents als 
quals es fa referència 
restaran a l’Arxiu de 
Documents 

Usuari 

----------- 

DET 
Document 
d’Especifi
cacions 
Tècnique
s 
 

I Documen
tació 
tècnica 
de l’obra 
executad
a 

 Ha d’incloure la 
documentació de 
l’obra realment 
executada.  

DO 
DEO  

Director d’obra  
Dtor. exec. d’obra 
Instal·ladors 

II Documen
tació 
tècnica 

 Documentació tècnica 
que es generi durant 
la vida útil de l’edifici 

Usuari Tècnics que hi 
intervinguin 



 

modificad
a 

II
I 

Manual 
d’ús i 
manteni
ment 

 Instruccions d’ús i 
manteniment  

DO 
Usuari 

Inicialment, agents 
intervinents en el 
procés d’obra. 
 
Durant la vida útil 
de l’edifici, tècnics 
que hi intervinguin 
o usuari 

 Instruccions en cas 
d’emergència/ 
incidències 
extraordinàries  

DO 
Usuari 

 Pla de manteniment  DEO 
Usuari 

I
V 

Documen
tació de 
l’activitat 

 Expedient de l’activitat 
que es desenvolupi a 
l’edifici (projecte, 
llicències, etc).  

DEO 
 
Usuari 

Tècnic competent  
 
Durant la vida útil 
de l’edifici, tècnics 
que hi intervinguin 

 Pla d’Autoprotecció o 
Pla d’emergència en 
cas d’incendi 

AD 
Arxiu de 
Document
s  

Instruccions 
per arxivar 
els 
documents 

 Per facilitar a l’usuari 
l’arxiu posterior dels 
documents 

DEO  

Índex de 
documents 

 Amb numeració 
correlativa dels 
documents inclosos 

DEO 
Usuari 

 

Documents  Documents originals 
(llicències, certificats, 
garanties, etc) o 
còpies reconegudes 
per la persona que té 
el Llibre al seu càrrec 

DEO 
 
Usuari 

Agents 
intervinents en el 
procés d’obra 
i durant la vida útil 
de l’edifici 

 

  

Comentado [ 1]:  
Durant la vida útil de l’edifici, l’usuari incorporarà els 
documents que modifiquin, ampliïn o substitueixin el 
Manual inicial  

Comentado [ 2]:  
Tècnics, instal·ladors, subministradors, etc. 

Comentado [ 3]:  
Promotor, Tècnics, Contractistes, Subcontractistes, 
Instal·ladors, Subministradors, etc. 



 
 CONTINGUT DEL LLIBRE DE L’EDIFICI 

I    Quadern de registre (QR) 
 

Cal assenyalar les caselles de verificació corresponents a la informació i els documents que 

s’adjuntin (en negre les obligatòries i en gris clar les opcionals). La relació de documents restant 

és indicativa per a l’usuari. 

Qualsevol comentari que es consideri necessari s’inclourà a l’apartat d’Observacions. 

 

 I   QUADERN DE REGISTRE (QR) 

INSTRUCCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT I SEGUIMENT DEL QR 

 El Quadern de Registre consta dels capítols següents: 

I      Dades inicials de l’edifici 
Cal relacionar les dades d’identificació i construcció de l’edifici, les dels intervinents en el procés 
constructiu, les referents a llicències, règim jurídic, garanties, etc.  
II     Registre d’incidències 
Espais en blanc on la persona que tingui al seu càrrec el Llibre de l’Edifici detallarà d’una manera 
successiva les incidències que es produeixin a l’edifici durant la seva vida útil (canvis de 
titularitat i/o d’ús, ajuts i beneficis, assegurances, noves llicències, etc.) 
En cada incidència s’ha de fer un breu enunciat de l’assumpte tractat, la data i la seva 
descripció. 
Les incidències aniran signades pel propietari o per la persona en qui delegui. 
III    Registre d’operacions de manteniment i reparació 
Espais en blanc on la persona que tingui al seu càrrec el Llibre de l’Edifici detallarà d’una manera 
successiva les operacions de manteniment, revisió, reparació, etc. que es realitzin durant la 
vida útil de l’edifici 
Cada registre inclourà la data de la seva execució i les dades de les empreses que les duguin a 
terme. 
Els registres aniran signats pel propietari o per la persona en qui delegui. 
 Les inscripcions d’incidències i d’operacions de manteniment s’haurien de fer dins del 

termini d’un mes després d’haver-se produït o executat.  

Els documents als que es fa referència en el Quadern de Registre restaran a l’Arxiu de 

Documents.   

Documents a incloure 

  Dades 
inicials  

 1. Identificació i 
construcció de 
l’edifici 

 Adreça, denominació i núm. de referència cadastral 

 Plànol d’emplaçament incloent les coordenades 

 Fotografia de la façana principal 

 Dates de construcció: inici i acabament de les obres 



 

 2. Agents 
intervinents en la 
construcció de 
l’edifici 

 Gerent d’obra: nom  

 Promotor: nom o raó social, NIF i domicili 

 Autors del projecte: nom, titulació i núm. de col·legiat 

 Direcció de l’obra: nom dels facultatius, titulació i núm. 
de col·legiat 

 Direcció d’execució de l’obra: nom dels facultatius, 
titulació i núm. de col·legiat 

 Coordinador de seguretat i salut 

 Constructor: nom o raó social, NIF i domicili 

 Principals industrials de les instal·lacions de l’edifici: nom 
o raó social, NIF i domicili 

 Altres industrials o empreses subministradores de 
productes 

 Entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació.  

Dades 
inicials 
(cont.) 

 3. Agents 
intervinents en la 
fase d’ús de l’edifici 

 Gestor de l’edfici. 

 Altres agents intervinents 

 4. Relació de 
llicències, declaració 
d’obra nova i règim 
jurídic 

 
Llicències:  
data de 
concessió 
i/o, si 
s’escau, de 
sol·licitud 

 de construcció 

 de 1a ocupació 

 d’instal·lacions comunes 

 d’activitat, llicència/comunicació ambiental 

 d’altres 

 Declaració d’obra nova 
 Nom del notari que ha atorgat l’escriptura de declaració 

d’obra nova, núm. de protocol i data 
 Dades d’inscripció en el Registre de l’escriptura de 

declaració d’obra nova  

 Règim de propietat de l’edifici i, si s’escau, dades de les 
escriptures de divisió en propietat horitzontal 

 Règims especials que gaudeixi l’edifici, amb expressió del 
seu document acreditatiu (de limitació d’ús de l’edifici, 
incorporació a catàleg de protecció, etc.)  

 Càrregues reals, si s’escau, que suporta l’edifici, amb 
expressió dels documents que les acrediten (hipoteques, 
drets de pas, mancomunitat de patis, etc)  

 5. Relació de 
Garanties 

 Garanties específiques relacionades amb l’edifici 
expressant la data de venciment i el número de la pòlissa o 
altre document acreditatiu de l’atorgament de la pòlissa 

Comentado [ 4]:  
Caldrà incloure el principal i els col·laboradors de la 
Direcció d’obra que hi participin. 

Comentado [ 5]:  
Caldrà incloure principal i els col·laboradors de la 
Direcció d’execució de l’obra que hi participin. 

Comentado [ 6]:  
Només és una relació amb les dades. Les llicències 
referenciades s’inclouran a l’Arxiu de Documents, 
excepte la llicència d’activitat que s’incorporarà a 
l’apartat IV del DET 



 

 Garanties específiques de les instal·lacions, expressant la 
data de venciment i el número de la pòlissa o altre document 
acreditatiu de l’atorgament de la pòlissa 

 6. Observacions  Tot allò que, a criteri del promotor, es consideri rellevant 
per a un millor coneixement de l’edifici (companyies 
subministradores de serveis, empreses contractades pel 
manteniment de les instal·lacions, etc) 

  
Registre 
d’Incidènc
ies 

 Acte de lliurament del Llibre de l’Edifici del promotor al propietari i usuari 

Designació de tècnic competent per portar a terme les operacions de manteniment 

Canvis de la titularitat de la propietat de l’edifici 

Reformes, rehabilitacions i canvis de destinació fets a l’edifici que afectin el seu 
estat original 

Dades complementàries o que modifiquin les inicialment consignades al Llibre 
(llicències, etc) 

Ajuts i beneficis atorgats a l’edifici 

Assegurances contractades que afectin la totalitat de l’edifici o les seves parts 
comunes 

  

Registre 
d’operaci
ons 
de 
mantenim
. 
reparació 
i control  

Operacions de manteniment i de revisió, reglamentàriament obligatòries 

Inspeccions periòdiques relatives a l’activitat 

Operacions de reparació  

Altres operacions que la propietat consideri adient registrar 

 
OBSERVACIONS:   



 
II    Document d’Especificacions Tècniques (DET) 
 
Cal assenyalar les caselles de verificació corresponents a la informació i els documents que 
s’adjuntin. La relació de documents restant és indicativa per a l’usuari. 
Qualsevol comentari que es consideri necessari s’inclourà a l’apartat d’Observacions. 
Cal remarcar la importància de que tota la documentació que s’inclogui en aquest apartat ha 
d’estar actualitzada a l’estat final de l’obra i ha de ser coherent entre les diferents parts 
(memòria, documentació gràfica, legalitzacions, etc.) 
A l’annex 1 d’aquest Manual es concreta amb més detall la documentació a lliurar.  

 

 II   DOCUMENT D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES (DET) 

INSTRUCCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT I SEGUIMENT DEL DET: 

 La documentació del DET ha d’estar continguda en capses de dimensions per a documents 

en format DIN A3. Sobre cada capsa es fixarà una etiqueta indicadora del seu contingut 

 El DET està format pels documents següents: 

I      Documentació tècnica de l’obra executada 
Formada pel projecte amb la incorporació, si s’escau, de les modificacions realitzades durant 
l’execució de l’obra. 
II    Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn la Documentació tècnica de l’obra 
executada com a resultat d’incidències produïdes durant la vida útil de l’edifici 
On la persona que tingui al seu càrrec el Llibre de l’Edifici inclourà la Documentació tècnica que 
es generi durant l’ús de l’edifici 
III     Manual d’ús i manteniment  
Amb les Instruccions d’ús i manteniment, les d’emergència/incidències extraordinàries i el Pla 
de manteniment. 
Durant la vida útil de l’edifici, la persona que tingui al seu càrrec el Llibre de l’Edifici afegirà els 
documents que el modifiquin, substitueixin o ampliïn.  
IV    Documentació de l’activitat  
Format per l’expedient de l’activitat que es desenvolupi a l’edifici (projecte, llicències, etc). 
Inclourà Pla d’autoprotecció o Pla d’emergència en cas d’incendi, si s’escau.  
Durant la vida útil de l’edifici, la persona que tingui al seu càrrec el Llibre de l’Edifici afegirà els 

documents que el modifiquin, substitueixin o ampliïn. 

Documents a incloure 

    I  
Documentació 
tècnica de 
l’obra 
executada 
 

 Documentació tècnica de l’obra realment executada 
Ha d’incloure la justificació del compliment dels paràmetres d’ecoeficiència 

 
Documentació 
tècnica 
d’instal·lacions 
objecte de 
legalització 

 Doc. tècnica de les instal·lacions tèrmiques: projecte o 
memòria tècnica de la instal·lació executada, que ha d’incloure 
la relació dels materials i equips col·locats 

 Doc. tècnica de les instal·lacions elèctriques: projecte o 
memòria tècnica de la instal·lació executada 

 Doc. tècnica de la instal·lació d’ascensors i/o altres aparells 
elevadors (projecte) 

Comentado [ 7]:  
Per tal de fer-lo més operatiu per a l’usuari, el DET s’ha 
desglossat en quatre parts. 

Comentado [ 8]:  
A recopilar per la Direcció d’execució de l’obra. 
En el cas de disposar de resultats de proves finals 
sobre les instal·lacions, només s’han d’incloure les que 
obtinguin valors favorables. 



 

 Doc. tècnica de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions (projecte amb les modificacions d’obra, si 
s’escau) 

 Doc. tècnica d’altres instal·lacions de l’edifici: combustibles, 
incendis, etc 

Documentació 
tècnica de 
l’obra 
executada 
(cont.) 
 

 Control de qualitat: Documentació del control de recepció realitzat a 
Productes, Equips i Sistemes (fulls de subministrament, fitxes tècniques, 
marcatges CE, distintius de qualitat, resultats d’assaigs, etc)   

 Recull fotogràfic de seguiment de l’obra 

 Recull d’actes de visites d’obra i reunions 

     II 
Documentació 
tècnica 
modificada 

Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn la Documentació tècnica de 
l’obra executada com a resultat d’incidències produïdes durant la vida útil de 
l’edifici 

    III 
Manual d’ús i 
manteniment 

  Instruccions 
d’ús i 
manteniment   

 de l’edifici i els seus espais annexes, incloses les de 
productes, equips i sistemes (PEiS), segons recomanacions 
dels fabricants   

 de la instal·lació tèrmica realment executada 

 de la instal·lació elèctrica realment executada 

 d’altres instal·lacions de l’edifici: combustibles, incendis, 
etc  

Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn les Instruccions d’ús i 
manteniment 

 Instruccions en cas d’emergència/ incidències extraordinàries (vendaval, 
nevada, incendi, sisme, col·lapse estructural, explosions, fuites d’aigua, 
atrapaments, etc) 

Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn les Instruccions en cas 
d’emergència 

 Pla de 
manteniment  

 de l’edifici i els seus espais annexes 

 de la instal·lació tèrmica realment executada 

 d’altres instal·lacions 

Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn el Pla de  manteniment 

    IV 
Documentació 
de l’activitat 

 Expedient de l’activitat que es desenvolupi a l’edifici (projecte, llicències, etc)  

Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn l’expedient d’activitat, 
inclosos els controls realitzats durant la vida útil de l’edifici  

 Pla d’autoprotecció o Pla d’emergència si s’escau 

 

OBSERVACIONS:  

Comentado [ 9]:  
Documentació de control de recepció relacionada a 
l’art. 7.2 del CTE, segons indica l’art. 8.1.2 de la 
mateixa norma. La documentació de control d’execució 
i d’obra acabada serà la inclosa a l’annex B del 
Certificat final d’obra i restarà a l’Arxiu de documents 

Comentado [ 10]:  
Els resultats a incloure han de ser els favorables i 
vigents. En cas de que no siguin favorables i hagin 
estat acceptats, hauran d’adjuntar la corresponent 
justificació d’acceptació per part del tècnic. 

Comentado [ 11]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 

Comentado [ 12]:  
Instruccions inicials lliurades per la Direcció de l’obra. 
Poden ser documents diferenciats (edifici, 
instal·lacions...).  
La Direcció d’execució de l’obra afegirà les instruccions 
dels PEiS 

Comentado [ 13]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 

Comentado [ 14]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 

Comentado [ 15]:  
Pla inicial a càrrec de la Direcció d’execució de l’obra 
tenint en compte les instruccions d’ús i manteniment de 
l’edifici acabat. 
Si s’escau poden ser documents diferenciats (edifici, 
estructura, instal·lacions...) 
Quan el Pla de manteniment a redactar sigui d’una 
concessió, caldrà seguir el document corresponent al 
Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció dels Plans inicials de conservació i 
manteniment de projectes d’edificació - PLP-43v01. 

Comentado [ 16]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 

Comentado [ 17]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 

Comentado [ 18]:  
En cas de modificacions, els nous documents 
substituiran els antics. 



 
  



 
 

III    Arxiu de Documents (AD) 
 

Cal assenyalar les caselles de verificació corresponents a la informació i els documents que 

s’adjuntin (en negre les obligatòries i en gris clar les opcionals). La relació de documents restant 

és indicativa per a l’usuari. 

Qualsevol comentari que es consideri necessari s’inclourà a l’apartat d’Observacions. 

 

 III   ARXIU DE DOCUMENTS (AD) 

INSTRUCCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT I SEGUIMENT DEL AD: 

 L’Arxiu de Documents està format per un arxivador DIN A3 amb tots els documents DIN 

A3 ó DIN A4 numerats seguint l’índex inicial  

 Els documents seran originals o còpies reconegudes per la persona que té al seu càrrec la 

custòdia del Llibre de l’Edifici 

 Cal incloure tota la documentació relacionada en el capítol de dades inicials del Quadern 

de Registre i signar la seva inclusió en aquest Arxiu de Documents 

 Desprès del lliurament del Llibre de l’Edifici a l’adquirent/s de l’edifici, aquest/s han de ser 

els responsables de portar-lo al dia, incorporant la documentació que correspongui 

 Tota incorporació de documentació a l’Arxiu de Documents ha d’estar signada pel 

propietari de l’edifici o, si s’escau, per la persona en qui el propietari delegui. La inclusió 

de la documentació hauria de fer-se dins el termini d’un mes després d’haver-se obtingut. 

 En general, l’arxiu contindrà: 

 Documents que complementin dades que hagin de figurar en el Quadern de Registre i que, 
per la seva complexitat, és millor que es detallin independentment: llicències, certificats, 
escriptures, documents acreditatius de les garanties atorgades, pòlisses d’assegurances 
que afectin la globalitat de l’edifici o les seves parts comunes, etc 

 Cèdules de declaració de règims jurídics especials, de protecció o d’altres tipus, si s’escau 
 Documents on constin les càrregues reals existents en l’edifici, si s’escau (drets de pas, 

mancomunitat de patis, etc) 
 Documents acreditatius del ajuts i beneficis atorgats a l’edifici 

Documents que justifiquin la realització d’operacions de reparació, manteniment i rehabilitació 

de caràcter obligatori 

Documents a incloure 

 Nota amb instruccions per arxivar els documents 

 Índex enumeratiu dels documents que inclou 

 Llicències indicades en les dades inicials 

 Certificat final d’obra amb: 
 Annex A (modificacions durant l’obra) 
 Annex B (relació dels controls realitzats durant l’obra i els seus resultats) 

Comentado [ 19]:  
La llicència d’activitats s’inclourà en l’expedient 
d’activitat (apartat IV del DET) 

Comentado [ 20]:  
Segons punt 3.3 de l’Annex II del CTE. 



 

 Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat 

 Acta de recepció de l’edifici acabat 

 Còpia del Llibre de subcontractació 

 Documentació complementària de la instal·lació tèrmica:  
 Documentació d’origen i garantia dels materials i equips col·locats, resultats de les proves 

de posada en servei, certificat de la instal·lació registrat en l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma i certificat de la inspecció inicial, quan sigui preceptiu  

 Contracte de manteniment, si s’escau 

 Documentació complementària de la instal·lació elèctrica:  
 Certificat de la empresa instal·ladora, Certificat final signat pel Director de la instal·lació (si 

s’escau), proves finals, etc., registrats en l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma 
 Contracte de manteniment si s’escau 

 Documentació complementària de la instal·lació d’ascensors: 
 Certificat de la empresa instal·ladora, proves finals, etc., registrats en l’òrgan competent de 

la Comunitat Autònoma 
 Contracte de manteniment 

 Documentació complementària de les infraestructures comunes de telecomunicacions 
(ICT): 
 Butlletí de la empresa instal·ladora, Certificat final signat pel Dtor de la instal·lació de la ICT 

(si s’escau), protocol de proves, etc., registrats en l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma 

 Documentació complementària d’altres instal·lacions (Certificats, contractes de  
manteniment, etc) 

 Altra documentació complementària 

 Documentació necessària per contractar els serveis i els subministraments    

 Escriptura pública de declaració d’obra nova 

 Escriptura de divisió de propietat horitzontal, si s’escau 

 Cèdules de declaració de règims jurídics especials, de protecció o d’altres tipus, si s’escau 

 Documents on constin les càrregues reals existents en l’edifici, si s’escau  (drets de pas, 
mancomunitat de patis, etc) 

 Acreditació de les garanties de productes, equips i sistemes col·locats en obra  

 Altres garanties, si s’escau 

Pòlisses d’assegurances que afectin la globalitat de l’edifici o les seves parts comunes 

Documents acreditatius del ajuts i beneficis atorgats a l’edifici 

 Documents que complementin dades que hagin de figurar en el Quadern de Registre i que, 
per la seva complexitat, es detallen independentment 

Justificants d’operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de caràcter obligatori 

 

OBSERVACIONS: 
 

Comentado [ 21]:  
Segons l’art 6 de la LOE, ha d’anar signada, almenys, 
pel promotor i el constructor.  
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia 
establerts a la LOE s’iniciarà a partir de la data de 
signatura de l’Acta de recepció. 

Comentado [ 22]:  
En el cas de disposar de resultats de proves finals 
sobre les instal·lacions, només s’han d’incloure les que 
obtinguin valors favorables. 

Comentado [ 23]:  
En el cas de disposar de resultats de proves finals 
sobre les instal·lacions, només s’han d’incloure les que 
obtinguin valors favorables. 

Comentado [ 24]:  
Del constructor, si s’escau, de les instal·lacions de les 
parts comunes de l’edifici, etc. 



 
  



 
 MANTENIMENT 

L'edifici i les instal·lacions s'utilitzaran adequadament de conformitat amb les instruccions d'ús, 

abstenint-se de fer-ne un ús incompatible amb el previst.  

Els propietaris i els usuaris posaran en coneixement dels responsables del manteniment 

qualsevol anomalia que s'observi en el funcionament normal de l'edifici.  

L'edifici s'ha de conservar en bon estat mitjançant un adequat manteniment.  

Això suposarà la realització de les següents accions:  

- dur a terme el pla de manteniment de l'edifici, encarregant a un tècnic competent les 

operacions programades per al manteniment del mateix i de les seves instal·lacions;  

- realitzar les inspeccions reglamentàriament establertes i conservar la seva corresponent 

documentació, i  

- documentar al llarg de la vida útil de l'edifici totes les intervencions, ja siguin de reparació, 

reforma o rehabilitació realitzades sobre el mateix, consignant en el Llibre de l'Edifici. 

 

En els últims anys, tota la normativa legal que s'aplica al sector de la edificació, responsabilitza 

d'un adequat manteniment al titular de la instal·lació. Per exemple, la última publicació, el Reial 

Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions 

tècniques del Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, responsabilitza de forma clara 

i inequívoca al titular de la instal·lació de realitzar les següents accions: 

a) El manteniment de la instal·lació per una empresa mantenidora habilitada. 

b) La realització de les inspeccions obligatòries. 

c) La conservació de la documentació de totes les actuacions, ja siguin de manteniment, 

reparació, reforma o inspeccions realitzades a la instal·lació o els seus equips, consignant-los en 

el Llibre de l'Edifici. 

 

 ESTRATÈGIES DE MANTENIMENT 

Les estratègies de gestió del manteniment, també conegudes com polítiques de manteniment, 

que habitualment s'apliquen en l'edificació són les relacionades a continuació: 

 

1.5.1.1 MANTENIMENT REGRESSIU 

Aquest tipus d'estratègia de manteniment es realitza en actius dels denominats de "usar i 

llençar", on es considera que efectuar una reparació és antieconòmic i per tant, no val la pena 

realitzar-la. Se sol tractar d'actius d'obsolescència programada, en el disseny ja s'ha tingut en 

compte que la reparació del mateix no és viable o és antieconòmica. 



 
1.5.1.2 MANTENIMENT REACTIU 

És una operació de manteniment que s'efectua a una màquina o instal·lació després de la 

decisió, per restablir-la al seu estat operatiu. Aquesta estratègia habitualment es coneix com 

"manteniment correctiu". D'acord amb la forma de escometre la reparació de l'avaria, es 

distingeixen dos tipus d'intervencions: 

 Intervencions pal·liatives:  

les intervencions realitzades després de la sentència, tenen caràcter de provisionalitat, es 

realitzen in situ i han de comportar una segona intervenció per completar la solució de 

l'avaria. 

 Intervencions curatives:  

les intervencions realitzades després de la sentència, tenen caràcter definitiu i es poden 

realitzar bé in situ, bé al taller de manteniment. 

Si no computem els costos de no operativitat, ni l'efecte induït a l'equip, el manteniment 

regressiu i el manteniment reactiu són les úniques estratègies de manteniment que realment 

arriben a esgotar la vida útil d'un equip. és per això que és recomanable la seva aplicació en 

elements de poca importància, la avaria no afecti l'operativitat de l'edifici i que no indueixi dany 

col·lateral a un equip. 

 

1.5.1.3 MANTENIMENT PREVENTIU 

És una estratègia de Manteniment en la qual és programen periòdicament intervencions a les 

instal.lacions, a fi d'inspeccionar, reparar, conservar i / o reemplaçar components. S'efectua amb 

la intenció de reduir la probabilitat de fallada d'un actiu i les intervencions és realitzen tot i que 

la instal·lació estigui operant satisfactòriament. 

La vida característica d'un equip, definida com el valor temporal que correspon a una taxa de 

fallada del 63,2%, és el valor habitualment utilitzat com a moment de Substitució programat 

l'actiu, i és el paràmetre de treball de la gestió del Manteniment preventiu. 

 

Es consideren quatre models de manteniment preventiu, els quals es descriuen a continuació: 

 

1. Manteniment sistemàtic:  

Manteniment preventiu efectuat de acord amb un pla establert basat en el temps, el 

nombre d'unitats fabricades, l'espai recorregut ...  

En aquest model es realitzen un conjunt de tasques que es realitzen sense importar 

com és la condició de l'equip.  

És important assenyalar que un equip subjecte a un model de manteniment sistemàtic 

no té per què tenir totes les seves tasques amb una periodicitat fixa.  



 
Un equip amb aquest model de manteniment pot tenir tasques sistemàtiques, que es 

realitzin sense importar el temps que porta funcionant o l'estat dels elements sobre 

els que es treballa. 

 

 

2. Manteniment de ronda:  

Manteniment preventiu que consisteix en una vigilància regular, a força de "rondes" 

de freqüència curta que comporten petits treballs quan cal.  

Assegura una vigilància quotidiana del conjunt dels equips, evitant així l'aparició de 

fallades menors que a la llarga podrien tenir conseqüències majors, 

 

3. Tècnic-legal:  

Consisteix en un conjunt d'actuacions preventives i correctives necessàries per a complir 

les especificacions establertes per reglaments o normes d'obligat compliment.  

És a dir, és un manteniment preventiu que és obligatori per precepte legal i que inclou la 

documentació administrativa, el control i la supervisió de les condicions mínimes de 

seguretat de les instal·lacions, equips i medi ambient per òrgans competents. 

 

4. Conductiu:  

El manteniment conductiu comprèn totes i cadascuna de les accions encaminades a 

vetllar pel bon funcionament, seguretat i correcta posada en funcionament de tots els 

equips integrants de les instal·lacions tècniques dels locals en qüestió durant el temps que 

aquests equips romanen en ús. Inclou la vigilància general de les instal·lacions, l'arrencada 

i atur de les instal·lacions, les regulacions i equilibrats necessaris, les maniobres de 

verificació del correcte funcionament de les instal·lacions i el seguiment de els paràmetres 

de funcionament dels equips. 

 

Per regla general, el manteniment preventiu aconsegueix: 

 millorar la organització dels treballs, ja que regula i regularitza la càrrega de treball,  

 facilita la gestió d'existències (consums previstos),  

 garanteix la seguretat (menys improvisacions)  

 millora el clima laboral. 

 

No obstant això, cal assenyalar que tot i que s'estableixi una estratègia de manteniment 

preventiu total, sempre hi haurà un manteniment reactiu de tipus residual, inevitable a causa 



 
de la imprevisibilitat de certs errors anomenats catalèptics que ens responen a una llei 

prèviament definida.  

Per aquesta raó es considera que el manteniment reactiu actua de guardaespatlles del 

manteniment preventiu. 

 

 

1.5.1.4 MANTENIMENT PREDICTIU  

El manteniment predictiu consisteix en realitzar un conjunt d'activitats de seguiment i 

diagnòstic continu que permet una intervenció correctora immediata com a conseqüència de 

la detecció d'algun símptoma de fallada abans de que es produeixi l'avaria.  

 

Entre els avantatges bàsiques del manteniment predictiu hi ha: 

la reducció dels temps de parada,  

l'optimització de la gestió del personal de manteniment, 

la possibilitat de confeccionar un arxiu històric del comportament mecànic,  

el coneixement amb exactitud el temps límit d'actuació que no impliqui el desenvolupament 

d'un error imprevist,  

la possibilitat de presa de decisions sobre la parada d'una línia de màquines en moments 

crítics, ... 

 

Totes les maneres de fallada d'un actiu presenten símptomes previs que avisen que es produirà 

l'avaria d'un component. Aquests símptomes es poden detectar utilitzant les tècniques de 

seguiment i control adequades 

 

1.5.1.5 MANTENIMENT PROACTIU 

Conegut com a enginyeria del manteniment, consisteix a investigar les causes de les avaries i 

busca remeis per evitar que es repeteixin i així augmentar la fiabilitat. Habitualment comporta 

redisseny i tasques de reenginyeria. Es distingeixen dos tipus: 

1. De millora:  

Consisteix a modificar un equip o subconjunt, després de la constatació d'un defecte, 

per tal d'augmentar la seva seguretat, fiabilitat i mantenibilitat. 



 
2. De modernització:  

Consisteix a reemplaçar els components obsolets i afegir components d'una nova 

generació tecnològica.  



 
 

 POLÍTICA DE MANTENIMENT 

La política de manteniment, que ha de quedar reflectida en el Pla de Manteniment Programat, 

tracta d'aconseguir un equilibri entre intervencions de manteniment reactives, preventives i 

predictives, sent el cap de manteniment el responsable d'aconseguir aquest punt d'equilibri.  

Tot i que els percentatges entre ells difereixen d'uns tipus d'edificis a uns altres, un objectiu 

general seria aconseguir els percentatges d'intervencions expressats en% sobre total que es 

mostra a la figura 

 

  



 
 PLA DE MANTENIMENT 

L'objectiu principal d'aquest document és aportar les pautes, recomanacions i referències que 

permetin a els tècnics dedicats a l'organització, planificació i gestió de manteniment aplicar 

criteris comuns i procediments coherents en la definició i configuració dels Plans de 

Manteniment racionals, enfocats amb garanties de èxit a la consecució dels fins que la pròpia 

definició del Manteniment estableix. 

 

1.5.3.1 RECULL D'INFORMACIÓ TÈCNICA 

Informació tècnica complementària sobre l'estat real en què la instal·lació ha quedat construïda 

(ASBUILT). Aquesta informació tècnica servirà de guia, molt útil, per al tècnic que ha de 

desenvolupar l'establiment del PM, tant per facilitar la localització i identificació dels elements 

components de cada sistema, com per conèixer les condicions de funcionament per a les que 

han estat dissenyats i seleccionats. La documentació tècnica de la instal·lació és, pràcticament, 

l'únic mitjà per conèixer les seves particularitats de disseny. 

També és imprescindible, de cara a l'establiment de criteris de gestió econòmica i, sobretot, 

energètica, disposar de la informació suficient sobre els procediments d'actuació i sobre les 

lògiques de control que s'hagin previst en el projecte de la instal·lació, com a única via per 

aconseguir a la pràctica els objectius d'eficiència projectats. 

SI NO TENIM L’ASBUILT DEL PROJECTE, LES EMPRESES INSTAL.LADORES ENS HAN DE FACILITAT 

AQUESTA INFORMACIÓ.  

 

1.5.3.2 INVENTARI D'INSTAL·LACIONS 

Un cop analitzada la documentació tècnica disponible sobre la instal·lació o instal·lacions per a 

les quals s'està preparant un PM i localitzats i identificats físicament els components de cada 

instal·lació mitjançant les visites necessàries, el pas següent serà confeccionar l'inventari 

específic d'elements i components subjectes a manteniment . 

L'inventari, també denominat "descriptiu tècnic" de manera bastant estesa, ha de ser 

confeccionat amb tota la minuciositat i exhaustivitat que sigui possible, recopilant la informació 

sobre cada equip que resulti necessària per a emplenar, tot seguit o paral·lelament, una fitxa 

tècnica per a cada element o família subjecte a manteniment, 

Per a la realització de l'inventari d'una instal·lació, sobretot si es tracta d'una instal·lació 

complexa, comença a resultar imprescindible la utilització d'una aplicació informàtica de Gestió 

del Manteniment Assistida per Ordinador (GMAO) 

1. Què és GMAO? 

A la pràctica, es tracta d'un Programa informàtic (programari), que permet la gestió de 

manteniment dels equips i / o instal·lacions d'una o més empreses, tant manteniment 

correctiu com preventiu, predictiu, etc. 



 
Els Programes GMAO es componen de diverses seccions o mòduls interconnectats, 

que permeten executar i portar un control exhaustiu de les tasques habituals en els 

departaments de Manteniment com: 

 Control d'incidències, avaries, etc. formant un historial de cada màquina o 

equip. 

 Programació de les revisions i tasques de manteniment preventiu: neteja, 

lubricació, etc 

 Control d'Estocs de recanvis i recanvis, conegut com gestió o control de 

Magatzem. 

 Generació i seguiment de les "Ordres de Treball" per als tècnics de 

manteniment. 

 

Hem de tenir clar que l'elecció d'un Programa GMAO no és fàcil. Els programes no 

solen ser ni barats ni senzills, i cada empresa-departament de Manteniment és un 

món. 

Abans de decidir-nos per un d'ells hem de tenir clar que pretenem, i fins on tenim 

pensat arribar a gestionar amb el GMAO. Per descomptat, la nostra anàlisi ha de tenir 

una mínima perspectiva de futur, atès que no tots els programes són ampliables, i no 

és tasca recomanable ni senzilla el canviar de Programari GMAO cada 3 anys, perquè 

se'ns "quedés petit". Per exemple, si la nostra empresa té previst obrir noves seus-

plantes, hem de conèixer amb exactitud si el programa ho permet. O si es pot consultar 

i gestionar per un cert nombre de tècnics al mateix temps; o si són prou adaptables 

seus formularis (llistats, ordres de treball, etc.) a l'activitat de l'empresa. 

Afortunadament, moltes empreses ofereixen la possibilitat de tastar els seus 

Programes GMAO de forma real, abans d'adquirir-los; són les anomenades "versions 

DEMO" que, encara que limitades en algun aspecte (núm d'equip, temps d'ús, etc) ens 

permeten analitzar d'una manera objectiva les característiques del mateix, així com la 

seva adaptació a la nostra empresa 

 

1.5.3.3 COMPLIMENT DE FITXES TÈCNIQUES 

De forma paral·lela i simultània a la confecció de l'inventari dels tècnics gestors del manteniment 

de dur a terme la confecció i emplenament de fitxes tècniques específiques de cada element i 

equip component de les instal·lacions el PM s'està definint. 

Per a la confecció de fitxes tècniques podrà utilitzar qualsevol tipus de format o formulari 

preestablert, del tipus que es representa a la figura següent: 

Les fitxes han de disposar de tots els camps necessaris per recollir, com a mínim, les dades 

relatives a: 

• Identificació de l'equip en cada sistema i funció a la qual es destina. Convé ordenar-també per 

famílies. 

• Dades i característiques tècniques de cada element. Dades del fabricant. 



 
• Components singulars que el configuren. 

• Freqüències de revisió que se li assignen, segons les recomanacions del seu fabricant, o bé, 

segons els protocols de manteniment que se li apliquin posteriorment. 

• Característiques d'estat en què es troba. 

 

Per a la formalització de les fitxes serà molt valuosa l'aportació dels tècnics que tinguin 

experiència en el manteniment de l'element concret o d'elements similars, sobretot pel que fa 

a les necessitats d'atenció que puguin ser requerides, i a les seves particularitats de manipulació. 

Aquesta informació pot quedar recollida en camps destinats a notes o comentaris. 

 

 



 

 

 

 



 
1.5.3.4 SELECCIÓ DE GAMES O PROTOCOLS 

A partir del coneixement exhaustiu de les característiques dels elements i equips, components 

de cada instal·lació concreta, i un cop catalogats per famílies o grups i complimentades les seves 

corresponents fitxes, es podran establir les gammes o protocols de revisions específiques, de 

manteniment preventiu, que s’hauran d'aplicar inicialment a cada equip o conjunt.  

Igualment les freqüències d'intervenció que s'indiquen en cada protocol de revisió s'han definit 

amb caràcter general, respectant el que estableix el Reglament per a totes les tasques que en 

ell s'especifica portar a la pràctica, de cara a la definició de cada pla de manteniment concret, 

en el qual s'hauran estructurar els programes de tasques i freqüències particulars per a tots 

elements i equips de la instal·lació de què es tracti.  

Com a complement dels protocols de revisions manteniment preventiu proposats s'hauran de 

planificar les actuacions de manteniment Tècnic - Legal que corresponguin a cada element de 

cada instal·lació específica. 

 

1.5.3.5 DEFINICIÓ D'INTERVENCIONS I FREQÜÈNCIA 

Els tècnics encarregats de la confecció del Pla de Manteniment, hauran prendre les gammes 

genèriques propostes com a guia, i seleccionar i adaptar-les tasques i les seves freqüències a les 

característiques i necessitats particulars de la instal·lació el manteniment preventiu s'està 

planificant. 

 

 



 
 

1.5.3.6 PLANTEJAMENT D'ACTUACIÓ 

Per completar el Pla de Manteniment s'ha d'introduir els conceptes econòmics i de gestió que 

permetin dur a terme un servei eficient i una correcta explotació de les instal·lacions.  

Cal definir la dedicació de temps necessària per a cada treball, de forma unitària, així com la 

formació, experiència i categoria del personal de servei que hagi de realitzar-lo. 

La definició de temps necessaris per a cada tasca específica no pot ser establerta basant-se en 

cap criteri matemàtic ni preconcebut, atès que treballs idèntics poden requerir aplicacions de 

temps diferents en unes instal·lacions i en altres, i fins i tot actuacions idèntiques sobre elements 

idèntics, dins d'una mateixa instal·lació, poden requerir temps diferents. 

El temps destinat a la posada en pràctica de cada tasca s'ha d'establir, en cada cas, per a cada 

element concret, en funció de l'experiència i capacitació del personal al qual inicialment s'assigni 

el servei, de l'experiència adquirida en instal·lacions similars i del coneixement de l'element a 

mantenir i de les dificultats o facilitats particulars que impliqui l'accés a l'element en qüestió, 

per dur a terme les intervencions de manteniment. 

Un cop definits els temps per tasca i per element, tenint en compte la dificultat de la intervenció, 

s'hauran optimitzar els temps en cada gamma o protocol en funció del nombre d'elements iguals 

o similars que puguin afectar-se per actuacions de forma simultània, és a dir, utilitzant un factor 

de minoració del temps total requerit (factor de simultaneïtat), en funció de la simultaneïtat de 

treballs que puguin aplicar-se sobre un mateix element o bé planificant actuacions que impliquin 

la mateixa tasca sobre elements iguals o similars de la mateixa instal·lació. 

Així, s'obtindran els temps totals necessaris per portar a la pràctica el programa de manteniment 

en tota la seva extensió. A partir d'aquesta base es podran definir l'abast de cada actuació o 

intervenció i els treballs que hauran realitzar-se, agrupant-les per freqüències per configurar els 

programes de treball de cada mes, cada setmana, cada dia, etc., assignant els recursos humans 

i mitjans tècnics necessaris per dur-les a terme. 

L'organització dels recursos tècnics, humans i materials que s'aplicaran a cada servei haurà de 

quedar reflectida, indicant els noms, nivells professionals i especialitats dels tècnics que es 

dedicaran al desenvolupament i posada en pràctica del pla, amb especial especificació dels 

responsables directes de la gestió del mateix. També s'hauran de ressenyar els mitjans materials 

que es s'utilitzaran en la prestació del servei. 

 

1.5.3.7 PRINCIPALS OBJECTIUS DEL PLA DE MANTENIMENT 

• Optimització dels recursos humans destinats als serveis de manteniment.  

• Adequació dels costos d'explotació.  

• Alt nivell d'eficàcia, basat en una correcta planificació i coordinació dels serveis.  

• Agilitat de resposta.  

• Optimització de l'eficiència de les instal·lacions mantingudes, 



 
  



 
 MANTENIMENT I ESTALVI ENERGÈTIC 

Com s'ha comentat anteriorment, el manteniment es manifesta com la eina clau per aconseguir 

estalviar energia i disminuir les emissions mediambientals atmosfèriques.  

Un adequat manteniment pot suposar importants estalvis d'energia.  

La gestió energètica del manteniment inclou l'optimització del rendiments dels equips i inclou 

actuacions que ajuden a millorar l'eficiència energètica de l'edifici.  

És per això, que qualsevol mesura de estalvi i de gestió energètica passa per l'assegurament de 

la mantenibilitat de la mateixa, havent de ser valorada des d'una perspectiva de sostenibilitat 

econòmica al llarg de la vida útil prevista de l'edifici o de la instal·lació. 

Correspon als serveis de manteniment, l'obligació de realitzar la gestió energètica dels edificis i 

de les seves instal·lacions, que inclou tant el seguiment dels consums energètics, com 

l'optimització del funcionament de les seves instal·lacions, pel que fa, per exemple, a l'encesa i 

apagat, la correcció d'hàbits de funcionament inadequats, especialment en les instal·lacions més 

consumidores d'energia com són les de calefacció, climatització, producció d'aigua calenta 

sanitària i il·luminació.  

 

 ETAPES DE LA FUNCIÓ TAXA D'ERRORS 

La “vida” de les instal·lacions i equips que conformen els sistemes tècnics d’un edifici és limitada 

i durant aquest temps es troben sotmesos a un procés d’envelliment i degradació a causa de: 

 el propi ùs  

 les condicions ambientals  

 l’obsolescència tècnica i funcional, originada per avenços tecnològics o nous 

requeriments dels seus usuaris. 

 

L’expressió gràfica de la taxa de fallades que es produeixen en un dispositiu o sistema al llarg de 

la seva vida útil, és la denominada “corba de la banyera” (veure figura), degut al seu perfil, molt 

similar a la secció d'una banyera. 

La corba mostra que els defectes més comuns solen ser més nombrosos en els primers temps 

d’utilizació del producte (la seva infància), i en els darrers estadis del seu funcionament operatiu 

(vellesa). 



 

 

 

En el cas que la taxa de fallada de l'element respongui a la corba de la banyera, és convenient 

realitzar un assaig accelerat del mateix (en condicions d'estrès) perquè superi la zona de infantil, 

abans de la posada en marxa de l'equip.  

És per això que abans de la posada en marxa d'un edifici, convé que les instal·lacions crítiques 

estiguin en funcionament durant un període prou ampli per garantir que el període de fallades 

inicials dels equips se superi, circumstància que no succeeix durant les proves finals d'obra. 

Una altra estratègia seria la d'oferir un servei postvenda gratuït durant un període de garantia 

que coincideixi amb aquest període. 

Una altra cosa interessant a observar en la corba de la banyera és que ens permet determinar 

com és la vida útil operativa d'un equip o instal·lació, sota condicions de fiabilitat. 

  



 
 

 VIDA ÚTIL DE LES INSTAL·LACIONS 

A la Taula següent s'ha representat la vida útil estimada per a diferents nivells de utilització, baix, 

normal i intensiu, de les instal·lacions tècniques habituals en un edifici. 

Instal.lació   baix  normal intensiu 

Fontaneria       

  Xarxa general 25 25 25 

  Lavabos i sanitaris 25 20 15 

  Grup de presió 22 20 18 

  Bombes sanejament 20 18 15 

Electricitat BT       

  Xarxa i quadres 25 25 25 

  SAIs 22 20 18 

  Bateries SAIs 5 4 4 

  Grup electrògen 40 40 40 

  Bateries de condensadors 20 18 15 

Iluminació       

  Lluminàries 20 18 15 

  Làmpares 4 3 2 

Electricitat AT       

  Escomesa 35 35 35 

  Centre de transformació 30 30 30 

Climatització       

  Producció 22 20 18 

  Distribució aigua 25 25 25 

  Elements terminals 20 18 16 

  Distribució aire 25 25 25 

Instal.lacions de veu i dades       

  Veu 20 20 20 

  Dades 10 10 10 

Protecció contra incendis       

  Equips d'extinció 20 20 20 

  Xarxa 30 30 30 

  Grup presió 25 25 25 

  Equips detecció 20 20 20 

Combustible 20 20 20 

Reg 25 22 20 

 

 

 

  



 
 SOBRE CANAL EMPRESA 

 

El 13 d’agost de 2015 ha entrat en vigor la Llei de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 

econòmica (Llei 16/2015) que té per objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i 

la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per iniciar una activitat. 

 

Regula uns instruments per fer poder fer realitat el que preveu la Llei: 

- Finestreta Única Empresarial:  

Preveu que les administracions públiques de Catalunya han d’adoptar el model organitzatiu de 

la Finestreta única empresarial (FUE) a fi que les empreses i els professionals puguin fer des d’un 

únic punt, amb independència de l’Administració responsable, tots els tràmits necessaris amb 

relació a la seva activitat. 

- Regula l’existència d’un portal únic electrònic (Canal Empresa) que ha d’unificar la informació 

que les empreses puguin necessitar sobre els serveis i tràmits de les administracions 

públiques. 

 

El portal web Canal Empresa ha estat concebut per ajudar els empresaris, els professionals i els 

intermediaris en els seus tràmits i gestions administratives, independentment de 

l'administració que en sigui responsable (ajuntaments, Generalitat o Estat). 

A més, Canal Empresa us ofereix tota la informació relacionada amb el món de l'empresa 

ordenada per temes, per sectors d'activitat i per cicle de vida.  

Pel que fa a la seva estructura, Canal Empresa està format per dues àrees diferenciades: 

 Àrea pública: conté tots els continguts o serveis oberts al públic i accessibles sense 

identificació prèvia. 

 Àrea privada: dóna la possibilitat de personalitzar els continguts i serveis de l'àrea 

pública segons les preferències i característiques de la vostra empresa. Aquesta àrea 

també ofereix accés als serveis que requereixen identificació prèvia, com la tramitació, 

el seguiment dels tràmits realitzats i la gestió de les dades pròpies. 

Aquest portal telemàtic interactiu s'emmarca en el Pla d'Implementació de la Finestreta Única 

Empresarial, que impulsa la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de reduir les càrregues 

administratives a les empreses, professionals i intermediaris i facilitar-ne l'activitat econòmica. 

 

 

 

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699070
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699070
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699070
https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/


 
 

 

 

 MANTENIMENT TÈCNIC-LEGALS 

El manteniment tècnic-legal consisteix a realitzar un conjunt d'actuacions preventives i 

correctives necessàries per donar compliment a les especificacions establertes per reglaments 

o Normatives d’obligat compliment, d'àmbit municipal, autonòmic, nacional o europeu.  

Sense perjudici de les atribucions de l'Administració, a partir de la posada en servei de les 

instal·lacions, els equips i instal·lacions han de ser inspeccionats periòdicament d'acord amb 

el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, per tal de 

comprovar que es mantenen en les degudes condicions de seguretat. 

  Model actual de la seguretat industrial d'instal·lacions a Catalunya 
(2014-...) 

El model actual a Catalunya es regeix per la llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial 

dels establiments, les instal·lacions i els productes. 

Els tipus de tràmits que es poden realitzar són altes de noves instal.lacions, modificacions i 

baixes registrals. 

 

1.10.1.1 Definicions, qui es qui: 

Titular: la persona física o jurídica que explota o posseeix un establiment o una instal·lació per 

mitjà de qualsevol títol admès en dret. RESPONSABLE D’INCRIURE L’EDIFICI AL RITSIC 

Tècnic competent: la persona física amb la titulació i les atribucions suficients per a 

desenvolupar les tasques d’autoria de projectes d’establiments, instal·lacions o productes i de 

direcció de llur execució establertes per aquesta llei. POT INSCRIURE L’EDIFICI AL RITSIC COM A 

REPRESENTANT 

Professional de la instal·lació: la persona física que intervé en la instal·lació, el manteniment, 

la reparació i l’operació d’instal·lacions i productes amb la competència professional necessària 

d’acord amb el que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial corresponents i la 

resta de la normativa aplicable. HA D’ESTAR INSCRIT AL RASIC 

Organismes de control: les persones físiques o jurídiques constituïdes amb la finalitat de 

verificar, per mitjà d’activitats de certificació, assaig o inspecció, el compliment de les condicions 

de seguretat obligatòries dels establiments, les instal·lacions i els productes establertes pels 

reglaments tècnics de seguretat industrial. SON ELS QUE REALITZEN LES INPECIONS INICIAL O 

PERIÓDIQUES  

 



 
1.10.1.2 Alta, modificació o baixa de la instal·lació al RITSIC 

Els titulars de les instal·lacions que, d’acord amb la reglamentació corresponent, s’han 

d’inscriure en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya 

(RITSIC) han de presentar una declaració responsable a l’òrgan de l’Administració de la 

Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, en què manifestin que compleixen 

els requisits preceptius, d’acord amb els reglaments tècnics i la resta de normativa aplicable 

en matèria de seguretat industrial, i que es comprometen a mantenir-ne el compliment durant 

la vida útil de les instal·lacions. 

La presentació de la declaració responsable habilita els titulars de les instal·lacions subjectes a 

l’àmbit de la normativa de seguretat industrial per a posar-les en funcionament amb caràcter 

immediat, sens perjudici de l’obtenció de les autoritzacions que siguin necessàries per a 

l’exercici de l’activitat de la qual forma part la instal·lació.  

Les administracions locals que hagin d’habilitar l’inici d’una activitat econòmica no poden 

sol·licitar la presentació de documentació addicional ni establir requisits o tràmits 

complementaris en matèria de seguretat industrial amb relació a aquestes instal·lacions. 

L’Oficina ha de comunicar electrònicament les inscripcions de les instal·lacions no domèstiques 

als ajuntaments dels municipis on estan situades. 

 

1.10.1.3 Inscripció en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 

Catalunya d’instal·lacions ja existents 

S’inscriuen d’ofici en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya 

les dades d’instal·lacions que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei hi hagi en els 

diversos registres específics a què fan referència els reglaments tècnics de seguretat industrial. 

 

Els titulars dels establiments en què es poden produir accidents greus ja existents en el moment 

de l’entrada en vigor d’aquesta llei que no disposin d’una anàlisi quantitativa de risc avaluada 

d’acord amb el títol VI del reglament de desplegament de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de 

seguretat industrial, aprovat pel Decret 30/2010, del 2 de març, han de presentar a l’òrgan de la 

Generalitat competent en matèria de seguretat industrial la dita anàlisi, que ha d’ésser 

elaborada d’acord amb les seves instruccions i dins els terminis que estableixi. 

 

1.10.1.4 Agents de la seguretat industrial  

a) Els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes que són responsables de: 

Usar-los i mantenir-los adequadament d’acord amb les condicions de seguretat industrial 

legalment exigibles,  

Tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives,  



 
Presentar les declaracions responsables,  

Tenir la documentació exigible i 

Fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.  

b) Els tècnics competents autors del projecte de l’establiment, la instal·lació o el producte, o de 

la modificació del projecte, són els responsables que aquest s’adapti a les condicions de 

seguretat industrial legalment exigibles.  

c) Els tècnics competents directors de l’execució del projecte de l’obra o la instal·lació, o de 

l’execució de la modificació del projecte, que han d’emetre el certificat corresponent si és 

preceptiu, són els responsables d’adaptar l’obra o la instal·lació al projecte i d’adoptar les 

mesures i complir les condicions de seguretat industrial legalment exigibles en la materialització 

del projecte.  

d) Els professionals de la instal·lació i les empreses que intervenen en la instal·lació, el 

manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions i productes són responsables de complir: 

Les condicions de seguretat industrial legalment exigibles,  

Les bones pràctiques professionals generalment acceptades,  

Els requisits i les obligacions establertes per la normativa, i  

De presentar les declaracions responsables i tenir la documentació que siguin 

preceptives.  

En el cas que ho estableixi la normativa específica aplicable, també són responsables de 

fer revisions i verificacions d’instal·lacions o productes.  

e) Els organismes de control en matèria de seguretat industrial són responsables de presentar 

les declaracions responsables i tenir la documentació que siguin preceptives, de desenvolupar 

llurs funcions d’acord amb el que estableix aquesta llei, de seguir les instruccions que estableixi 

l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial i de 

complir els requisits i les obligacions corresponents. 

i) El personal inspector dels organismes de control en matèria de seguretat industrial és 

responsable d’exercir les seves funcions d’avaluació de conformitat amb els reglaments tècnics 

de seguretat industrial aplicables i les instruccions que estableixi l’òrgan de l’Administració de la 

Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.  

j) La resta d’entitats que fan activitats de certificació, assaig, inspecció, avaluació de 

conformitat, avaluació de riscos, auditoria o formació en matèria de seguretat industrial són 

responsables de desenvolupar llurs funcions d’acord amb el que estableix la normativa aplicable, 

de presentar les declaracions responsables i de tenir la documentació o les autoritzacions que 

siguin preceptives, i de seguir les instruccions que estableixi, si escau, l’òrgan de l’Administració 

de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial. 

 



 
1.10.1.5 Registre d’agents de la seguretat industrial de Catalunya (RASIC) 

El Registre d’agents de la seguretat industrial de Catalunya depèn de l’òrgan de l’Administració 

de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial i és gestionat per l’Oficina de 

Gestió Empresarial.  

La finalitat del Registre és disposar de la informació relativa als agents de la seguretat industrial 

que permeti a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat 

industrial l’exercici de les seves tasques de control i promoció.  

S’inscriuen en el Registre (RASIC) els organismes de control, i les empreses d’instal·lació, 

manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes afectades pels reglaments tècnics 

de seguretat industrial que inicien l’activitat a Catalunya,  

1. Els organismes de control 

Els organismes de control tenen les funcions següents:  

a) Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries de les instal·lacions i els 

aparells que requereixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de 

normes aplicables, i emetre els certificats corresponents d’acord amb les instruccions 

aprovades per l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de 

seguretat industrial.  

b) Tramitar l’anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les 

instal·lacions i els aparells en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat 

industrial de Catalunya.  

c) Fer el seguiment del resultat de les inspeccions, els controls i la correcció dels 

defectes de seguretat industrial, d’acord amb les instruccions aprovades per l’òrgan 

de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, en 

els terminis establerts.  

d) Ordenar interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a mesura cautelar, 

en el cas que comporti un perill imminent. Aquesta mesura s’ha de comunicar 

immediatament a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria 

de seguretat industrial, el qual pot suspendre o modificar la dita interrupció per causes 

justificades. 

 

2. Empresa instal·ladora, mantenidora i/o reparadora d'instal·lacions industrials 

Ha de disposar de pòlissa/pòlisses d'assegurança vigent/s  

Estar donada d’alta a la Seguretat Social 

Ha de disposar dels mitjans tècnics i materials preceptius per exercir l'activitat en 

condicions de seguretat. 

 



 
3. Categories 

Aparells elevadors 

Electricitat 

Gas 

Protecció contra incendis 

Productes petrolífers líquids 

Instal·lacions tèrmiques en edificis 

Fred Industrial 

Equips a pressió 

 

 

 

 

 

  



 
 GAMMES TÈCNIC-LEGALS 

 

Per facilitar la feina dels gestors de manteniment d'edificis, a continuació es relacionen les 

principals instal·lacions que d'acord amb la normativa legal vigent, requereixen manteniment 

tècnic-legal en el sector de l'edificació pública i residencial, especificant l'àmbit d'aplicació, la 

normativa d'aplicació, la periodicitat de les actuacions i l'agent que ha de realitzar l'actuació. 

 BAIXA TENSIÓ 

APLICACIÓ instal·lacions que distribueixin energia 
elèctrica, a les generadores de electricitat per 
a consum propi i a les receptores, de corrent 
altern igual o inferior a 1.000 V i de corrent 
continu igual o inferior a 1.500 V. 

NORMATIVA REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión 

PERIODICITAT **Quadre 

REALITZACIÓ OC Organisme de control 

 

  ALTA TENSIÓ 

APLICACIÓ línies elèctriques d'alta tensió de corrent altern 
trifàsic a 50 Hz de freqüència, la tensió nominal 
eficaç entre fases sigui superior a 1 KV. 

NORMATIVA REAL DECRET 223/2008, de 15 de febrer, pel 
qual s'aprova el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies 
elèctriques de alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries. 

PERIODICITAT 3 anys 

REALITZACIÓ OC Organisme de control 

 

 

 

 

 



 
 

  GENERADORS DE CALOR 

APLICACIÓ S'aplica a instal·lacions tèrmiques fixes de calefacció i de producció d'aigua 
calenta sanitària. 

NORMATIVA REAL DECRET 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i REAL DECRET 238/2013, de 5 
d'abril, pel qual es modifiquen articles i instruccions tècniques del RITE. 

PERIODICITAT **segons quadre 

REALITZACIÓ Inspeccions de manteniment preventiu: empresa mantenidora Inspeccions 
de seguretat: empresa mantenedor o OC 

 

 

  GENERADORS DE FRED 

APLICACIÓ S'aplica a instal·lacions de generació de fred fixes. 

NORMATIVA REAL DECRET 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques 
en els Edificis i REAL DECRET 238/2013, de 5 
d'abril, pel qual es modifiquen articles i 
instruccions tècniques del RITE. 

PERIODICITAT **segons quadre 

REALITZACIÓ OC 

 

  INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES 

APLICACIÓ instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i 
de producció d'aigua calenta sanitària, destinades a atendre la 
demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones. Amb potència 
tèrmica nominal instal·lada sigui superior a 20 kW en calor o 12 kW en 
fred. 

NORMATIVA REAL DECRET 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i REAL DECRET 238/2013, de 5 
d'abril, pel qual es modifiquen articles i instruccions tècniques del RITE. 

PERIODICITAT 15 anys, comptats a partir de la data d'emissió del primer certificat de 
la instal·lació 



 
REALITZACIÓ OC 

 

 

  DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ DE COMBUSTIBLES GASOSOS 

APLICACIÓ Instal·lacions d'envasos de gasos liquats de petroli (GLP), instal·lacions 
receptores de combustibles gasosos i aparells que utilitzen els 
combustibles gasosos. 

NORMATIVA REAL DECRET 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos i les seves 
Instruccions tècniques complementàries. 

PERIODICITAT Centres d'emmagatzematge de 4ª categoria amb capacitat nominal de 
contingut des 501 kg fins a 1.000 kg ITC-ICG 02  
Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos de 2.000 i 500 
m3 de superfície o enterrats en instal·lacions que alimenten xarxes de 
distribució. ITC-ICG 03 
Resta d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos de 2.000 
i 500 m3 de superfície o enterrats ITC-ICG 03. 
Instal·lacions receptores de combustible gasós alimentades des de xarxes 
de distribució ITC-ICG 07. 
Instal·lacions receptores de combustible gasós no alimentades des de 
xarxes de distribució ITC-ICG 07. 

REALITZACIÓ   

 

  COMBUSTIBLES LÍQUIDS 

APLICACIÓ Instal·lacions d'emmagatzematges de carburants i combustibles 
líquids, per a aplicacions industrials, domèstiques i de servei. 

NORMATIVA REAL DECRET 1523/1999, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament 
d'instal·lacions petrolíferes, aprovat per REAL DECRET 2085/1994, de 20 
d'octubre, i les instruccions tècniques complementàries, aprovades pel REIAL 
DECRET 1427/1997. 



 
PERIODICITAT  Parcs d'emmagatzematge: 10 ANYS 

 Instal·lacions en superfície 
-sense projecte: 10 anys 
-amb projecte: 5 anys 

 Instal·lacions soterrades 
-Tancs sense bus: 5/10 anys 
-Tancs doble paret sense detecció de fugues: 5/10 anys 
-Proves d’estanqueïtat en canonades:5anys 

REALITZACIÓ OC Organisme de control 

 

  AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA (LEGIONELA) 

APLICACIÓ s'aplica a instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin 
aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu 
que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de 
la malaltia, durant el seu funcionament, proves de servei o manteniment. 
 
Aquestes instal·lacions es classifiquen en funció de la probabilitat de 
proliferació i dispersió de la legionel·la a: 
1.- Instal·lacions amb MAJOR probabilitat de proliferació i dispersió: 
a) Torres de refrigeració i condensadors evaporatius. 
b) Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn. 
c) Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació a través 
de raigs d'alta velocitat o la injecció d'aire (spas, jacuzzis, piscines, banyeres 
terapèutiques, hidromassatge, tractaments amb raigs a pressió, altres). 
d) Centrals humidificadores industrials. 
2.- Instal·lacions amb MENOR probabilitat de proliferació i dispersió: 
a) Sistemes d'instal·lació interior d'aigua freda de consum humà, canonades, 
dipòsits, aljubs, cisternes o dipòsits mòbils i aigua calenta sanitària sense 
circuit de retorn. 
b) Equips de refredament evaporatiu que polvoritzen aigua. 
c) Humectadors. 
d) Fonts ornamentals. 
e) Sistemes de reg per aspersió en el medi urbà. 
f) Sistemes d'aigua contra incendis. 
g) Elements de refrigeració per aerosolització, a l'aire lliure. 
h) Altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols. 
3.- Instal·lacions de risc en teràpia respiratòria: 
a) Equips de teràpia respiratòria. 
b) Respiradores. 
c) Nebulitzadors. 
d) Altres equips mèdics en contacte amb les vies respiratòries. 

NORMATIVA REAL DECRET 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els 
criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. 



 
PERIODICITAT Revisió general instal·lacions interiors d'aigua calenta sanitària i aigua freda 

de consum humà: 1 any 
Revisió de l'estat conservació i neteja de la instal·lació aigua calenta i freda 
sanitària dels dipòsits acumuladors: 3 mesos 
Revisió de l'estat conservació i neteja de la instal·lació d'aigua calenta i freda 
sanitària dels punts terminals, aixetes i dutxes de manera rotativa al llarg de 
l'any: 1 mes 
Separador de gotes a les torres de refrigeració: 1 any 
Condensador i farciment en torres de refrigeració: 6 mesos 
Revisió de la safata a les torres de refrigeració: 1 mes 
Revisió físic química i microbiològica de l'aigua del sistema en les torres de 
refrigeració: 1 mes 
Elements de banyeres i difusors: 1 mes 
Elements de piscines, especialment conductes i filtres: 1 mes 
Broquets d'impulsió, aixetes i dutxes de les piscines: 6 mesos 

REALITZACIÓ Empresa autorizada 

 

 

  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

APLICACIÓ Edificacions públiques i privades els projectes necessiten disposar de la 
corresponent llicència o autorització legalment exigible, entenent per tal 
l’acció i el resultat de construir un edifici de caràcter permanent, públic o 
privat, l'ús principal es administratiu, sanitari, docent, cultural i 
assimilats. 

NORMATIVA Reial Decret 513/2017, de 22 de maig pel qual s'aprova en Reglament 
d'instal·lacions de protecció contra incedis Decret 42/2015, de 24 de 
març, de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en 
matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament 
competent en matèria de seguretat pública. 
Reial decret 173/2010, de 19 de febrer pel qual es modifica el Codi Tècnic 
de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat.  
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.  
Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. 

PERIODICITAT  Sistemes automàtics de detecció i alarma d'incendis: 1 any 
Sistema manual d'alarma d'incendis: 1 any 

 Extintors d'incendi: 1 any / 5 anys 

 Boques d'incendi equipades (BIE): 1 any / 5 anys 

 Sistemes fixos d'extinció: ruixadors d'aigua, aigua polvoritzada, 
pols, escuma, anhídrid carbònic: 1 any / 5 anys 

 Instal·lacions industrials establiment de risc intrínsec BAIX: 5 
anys 

 Instal·lacions industrials establiment de risc intrínsec MITJÀ:3 
anys 

 Instal·lacions industrials establiment de risc intrínsec ALT: 2 anys 



 
REALITZACIÓ Empresa Mantenedora inscrita al RASIC 

 

 

  



 
 

  APARELLS ELEVADORS 

 

APLICACIÓ s'aplica als ascensors moguts elèctrica, hidràulica o oleoelèctricament, 
instal·lats de forma permanent, que posin en comunicació nivells definits 
amb una cabina destinada al transport de persones i / o objectes, suspesa 
mitjançant cables o cadenes o sostinguda per un o més pistons, i que es 
desplaci, al menys parcialment, al llarg de guies amb una inclinació sobre la 
vertical inferior a 15 °. 

NORMATIVA REAL DECRET 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es modifica el Reglament 
d'aparells d'elevació i manutenció aprovat per REAL DECRET 2291/1985. 
REAL DECRET 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció 
tècnica complementària AEM-1 del Reglament d'aparells d'elevació i 
manutenció. 

PERIODICITAT Inspeccions de manteniment preventiu: 
Ascensors en habitatges unifamiliars i ascensors amb velocitat no superior 
a 0,15 m / s: 4 mesos 
Ascensors comunitaris d'ús residencial de fins a 6 parades i ascensors 
instal·lats en edificis d'ús públic de fins a 4 parades, que tinguin una 
antiguitat inferior a vint anys: 6 setmanes  
Els ascensors no inclosos en els casos anteriors: 1 mes 
Inspeccions de seguretat: 
Ascensors instal·lats en edificis industrials i llocs de públicaconcurrència: 2 
anys 
Ascensors instal·lats en edificis de més de 20 habitatges o de més de 
4 plantes: 4 anys 
Ascensors instal·lats en edificis no inclosos en els casos anteriors: 6 anys 

REALITZACIÓ Inspeccions de manteniment preventiu: empresa mantenedora 
Inspeccions de seguretat: empresa mantenedora i OC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 PARALLAMPS 

APLICACIÓ Instal·lacions de parallamps 

NORMATIVA  UNE-EN 62305 

PERIODICITAT Revisions de manteniment preventiu: 
Nivell de protecció I i II: 1 any 
Nivell de protecció III i IV: 2 anys 
Inspeccions de seguretat: 
Nivell de protecció I i II: 2 any 
Nivell de protecció III i IV: 4 anys 

REALITZACIÓ  personal especialista en protecció contra el 
llamp 

 

 TELECOMUNICACIONS 

APLICACIÓ infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés als 
serveis de telecomunicació a l’interior de 
les edificacions 

NORMATIVA Reial decret 346/2011, d’11 de març, pel 
qual s’aprova el Reglament regulador de 
les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés als 
serveis de telecomunicació a l’interior de 
les edificacions 

PERIODICITAT La seva construcció i manteniment 
corresponen a la propietat de l'edificació 

REALITZACIÓ propietat de l'edificació 

 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 PRODUCTES QUÍMICS 

 

APLICACIÓ instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega, descàrrega i transport 
de productes químics perillosos 

NORMATIVA REAL DECRET 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves instruccions 
tècniques Complementàries.  
REAL DECRET 363/1995, de 10 de març pel qual s'aprova el 
Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de 
substàncies perilloses. 

PERIODICITAT Instal·lacions amb productes classe A liquats la pressió absoluta de 
vapor a 15 ° C sigui superior a 1 bar: 1 any  
Instal·lacions amb productes classe B el punt d'inflamació és inferior 
a 55 ° C i no estan compresos en la classe A: 1 any  
Instal·lacions amb productes classe C el punt d'inflamació està 
comprès entre 55 ° C i 100 ° C: 1 any 
Instal·lacions amb productes classe D el punt d'inflamació és 
superior a 100 ° C: 1 any 
Emmagatzematge d'òxid d'etilè (esterilització d'equips metges): 1 
any 

REALITZACIÓ OC Organisme de control 

 

 


