
MANTENIMENT GENERAL 
D’INSTAL.LACIONS 

MUNICIPALS



PRESENTACIÓ

• Carme Ribes
• Enginyera Tècnica Industrial Mecànica
• Ceina Escola Oficis de Mollerussa
• Enginyera de projectes en la edificació



OBJECTIUS DEL CURS

• Conèixer la documentació legal que es genera en la 
posta en marxa d’una instal·lació

• Saber requerir la documentació legal necessària per 
al correcte manteniment de l’edifici

• Identificar els agents intervinents en la posta en 
marxa

• Pla de manteniment



FORMAT DEL CURS

• 5,12,19 i 26 d’abril
• 10 i 17 de maig

Horari de 10 a 14



Fonaments de la 
documentació de posta en 
marxa i manteniment dels 

edificis



• EDIFICI EN MAL ESTAT
• Presenta perills

• Fuites de gas
• Descàrregues elèctriques
• Despreniments de 

façanes
• Humetats

• Disminueix la seguretat
• Envelleix mes 

ràpidament
• Elevades despeses si es 

vol conservar l’edifici un 
cop malmés

• EDIFICI EN BON ESTAT
• Elimina perills
• Augmenta seguretat
• Augmenta la seva vida 

útil
• Repercuteix

favorablement en els
costos de vida de l’edifici

• Augment del confort dels
usuaris

• Millor eficiencia 
energètica
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ETAPES DE LA VIDA ÚTIL D’UN EDIFICI



COSTOS OPERATIUS DURANT SEVA VIDA ÚTIL

• 5% del seu cost correspon al projecte
• 20% a la construcció
• 65% dels costos correspon al manteniment i despeses de 

explotació (les despeses directes anuals de manteniment 
totals d’un edifici (mà d’obra i materials) Repartits en 
cinquanta anys, que és una duració mitjana "estàndard" del 
cicle de vida d’un edifici

• 10% restant al cost de la rehabilitació o enderroc



• 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. 



• 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



RECURSOS CONSUMITS PER FAMÍLIES



TRES OBJECTIUS BÀSICS DEL MANTENIMENT

• La eficiència, 
• la disponibilitat 
• la perdurabilitat dels actius i instal·lacions.



CONFORT

• Bona temperatura
• Humitat 40-60%
• Aïllament tèrmic i acústic
• Iluminació
• Ventilació
• Seguretat (pci, gas, combustibles)
• Telecomunicacions



NORMATIVA



•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. 

Llei 24/1991 de l’habitatge  

•el Llibre de l’Edifici havia de constar de tres parts: 
•Quadern de registre, 
•Document d’especificacions tècniques (DET) i 
•Arxiu de documents

Decret 206/1992 Llibre de l’edifici

•Manual d’ús i manteniment en l’annex 2 

Decret 158/1997 regula el Llibre de l’Edifici dels habitatges existents 

•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

Llei 18/2007 Dret a l’habitatge

•- 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.

Decret 67/2015 ITE I llibre de l’edifici

NORMATIVA CATALANA



NORMATIVA ESTATAL

•sense cap model ni regulació de l’organització de la informació continguda en el Llibre

Ley 38/1999 d’Ordenación de l’Edificación (LOE) 

•sense cap model ni regulació de l’organització de la informació continguda en el Llibre

Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) 



ALTRES NORMES

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

La Ley 8/2007 del Suelo

•obliga al contractista a lliurar al Director d’obra una còpia del Llibre de Subcontractació 
per incorporar-lo al Llibre de l’Edifici

Real Decreto 1109/2007  subcontratación

•que obliga a que s’inclogui el Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat en el 
Llibre de l’Edifici 

Real Decreto 47/2007  Certificación energética

•Informació sobre la instal·lació tèrmica de l’edifici que ha d’incloure el Llibre de l’Edifici

Real Decreto 1027/2007  RITE

•(electricitat, ascensors, infraestructures comuns de telecomunicació)

Altres normes que afecten instal·lacions específiques





PARTS DEL LLIBRE DE L’EDIFICI



LLIBRE DE L’EDIFICI

• inicia amb els documents de què disposa l’edifici 
quan finalitza l’obra de construcció 

• es va ampliant, al llarg de la vida de l’edifici, amb 
la informació que s’obté de les diverses 
intervencions o actuacions per al manteniment i la 
millora. 

• El promotor es qui dona al propietari el llibre de 
l’edifici







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

• 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



RESPONSABILITAT DEL 
MANTENIMENT
• Titular de la instal·lació
• CTE (Els propietaris i els usuaris posaran en 

coneixement dels responsables del manteniment 
qualsevol anomalia que s'observi en el 
funcionament normal de l'edifici) 



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.







ESTRATEGIES DE MANTENIMENT
• MANTENIMENT REGRESSIU "usar i llençar“

• MANTENIMENT REACTIU "manteniment correctiu“

• Intervencions pal·liatives: solucions provisionals al problema

• Intervencions curatives: solucions definitives al problema

• MANTENIMENT PREVENTIU intervencions programades periòdicament per conservar el bon estat

• Manteniment sistemàtic: pla establert basat en el temps

• Manteniment de ronda: vigilància regular, a força de "rondes“

• Tècnic-legal: d'actuacions preventives i correctives necessàries per complir amb la normativa legal.

• Conductiu: arrencada, aturada, regulacions, equilibrats, maniobres de verificació del correcte 
funcionament de les instal·lacions i el seguiment de els paràmetres de funcionament dels equips

• MANTENIMENT PREDICTIU 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

• MANTENIMENT PROACTIU

• De millora: modificar un equip o subconjunt, després de la constatació d'un defecte, per tal 
d'augmentar la seva seguretat, fiabilitat i mantenibilitat.

• De modernització: Consisteix a reemplaçar els components obsolets i afegir components d'una nova 
generació tecnològica



POLÍTICA DE MANTENIMENT



PLA DE MANTENIMENT

• RECULL D'INFORMACIÓ TÈCNICA
• INVENTARI D'INSTAL·LACIONS
• COMPLIMENT DE FITXES TÈCNIQUES
• SELECCIÓ DE GAMES O PROTOCOLS
• DEFINICIÓ D'INTERVENCIONS I FREQÜÈNCIA
• PLANTEJAMENT D'ACTUACIÓ



RECULL D'INFORMACIÓ TÈCNICA

• Informació tècnica complementària sobre l'estat real en què 
la instal·lació ha quedat construïda (ASBUILT). 

• facilitar la localització i identificació dels elements
• 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. 



INVENTARI D'INSTAL·LACIONS

• l'inventari específic d'elements i components subjectes 
a manteniment

• recopilar la informació sobre cada equip que resulti 
necessària per a emplenar, una fitxa tècnica per a cada 
element o família subjecte a manteniment,

• GMAO
• 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.



COMPLIMENT DE FITXES 
TÈCNIQUES
• Identificació de l'equip en cada sistema i funció a la 

qual es destina.
• 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.





SELECCIÓ DE GAMES O PROTOCOLS

• protocols de revisions específiques, de 
manteniment preventiu, que s’hauran d'aplicar 
inicialment a cada equip o conjunt. 

• freqüències d'intervenció que s'indiquen en cada 
protocol 

• planificar les actuacions de manteniment Tècnic -
Legal que corresponguin a cada element de cada 
instal·lació específica.



DEFINICIÓ D'INTERVENCIONS I 
FREQÜÈNCIA



PLANTEJAMENT D'ACTUACIÓ

• conceptes econòmics i de gestió
• definir la dedicació de temps necessària per a 

cada treball
• L'organització dels recursos tècnics, humans i 

materials que s'aplicaran a cada servei



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,



AGENTS QUE INTERVENEN EN EL 
MANTENIMENT TECNIC-LEGAL



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. 

• 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.



AGENTS INTERVINENTS
• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 



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. 



AGENTS DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL

• 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.



• 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

AGENTS DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL



• 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. 

AGENTS DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL



• 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.

AGENTS DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL



• 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. 

AGENTS DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL



• 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.

AGENTS DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL



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.



INSTAL·LACIONS JA EXISTENTS 
RITSIC
• 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.



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

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

• Instal·lacions de seguretat industrial



Seguretat de les instal·lacions

• Quines instal·lacions estan regulades?
• Equips a pressió (Calderes, Centrals generadores d’energia eléctrica, Refineries i plantes 

petroquímiques, Dipòsits criogènics, Ampolles d’equips respiratoris autònoms, Recipients
a pressió transportables)

• Aparells elevadors(Aparells elevadors per a obres, Aparells elevadors de propulsió
hidráulica, Ascensors, Carretons de manutenció (toros), Grues mòbils autopropulsades i 
grues torre desmuntables

• Combustibles (Gasos combustibles, Gasos liquats del petroli (GLP), Productes petrolífers
líquids)

• Energies renovables (Energia eólica, Energia solar tèrmica i solar fotovoltaica, Producció
en règim especial. Cogeneració)

• Instal·lacions de protecció contra incendis
• Instal·lacions elèctriques (baixa tensió, alta tensió)
• Instal·lacions interiors d’aigua i de sanejament
• Instal·lacions frigorífiques
• Instal·lacions radioactives (Centrals i instal·lacions nuclears (1a categoria), Instal·lacions

radioactives (2a i 3a categoria), Instal·lacions de radiologia per a ús mèdic)
• Instal·lacions tèrmiques en edificis: calefacció, refrigeració, ventilació i producció d’aigua

calenta sanitària
• Telecomunicacions
• Productes químics



AGENTS INTERVINENTS
• 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



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.



Resum dels tràmits i requisits legals que cal 
complir en funció del rol a desenvolupar en la 
cadena de valor de la seguretat industrial

Documentació tècnica Execució Posada en marxa Legalització Manteniment Inspeccions oficials

Enginyeria projectista Elaboració del projecte

Direcció facultativa Control d'execució i 
certificat final d'obra

Assistència tècnica a 
l'empresa instal·ladora

Gestió de la 
legalització

Instal·lador / empresa 
instal·ladora

Elaboració memòria
tècnica

Desenvolupament de 
l'obra

Proves i documentació
dels equips "Us built"

Gestió de la 
legalització

Empresa per al control 
de qualitat en obra Control documental Control d'execució Control de proves

Organisme de control Control 
documental

Inspecció
inicial

Inspeccion
s

periòdique
s

Empresa mantenidora

Manteniment
d'acord amb el 

Pla de 
Manteniment

Propietari i/o usuari de 
la instal·lació

Personal propi. 
Manteniment
d'acord amb el 

Pla de 
Manteniment



CANAL EMPRESA
• 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.



COMENTARIS



PARLEM DELS VOSTRES EDIFICIS



Manteniment dels diferents 
elements i parts de l’edifici CTE
• 1. Estructura metàl·lica (DB-SE-A) 
• 2. Obra de fàbrica (DB-SE-F) 
• 3. Elements estructurals (murs, terres, façanes i cobertes), protecció

enfront la humitat (DB- S1) 
• 4. Instal·lacions d’aigua (DB-S4) 
• 5. Instal·lacions d’evacuació d’aigua(DB-S5) 
• 6. Magatzem de contenidors i instal·lacions de trasllat de residus(DB-

HS2)
• 7. Plaques solars (DB-HE4) 
• 8. Plaques fotovoltaiques (DB-HE5) 
• 9. Portes de vianants amb funcions de protecció contra incendi (DA DB-

SI/3) 
• 10. Senyals d’evacuació d’ocupants (DB.SI3) 
• 11. Il·luminació (DB-HE3)


