
Documentació



• Els documents imprescindibles per a un adequada
gestió del manteniment en un edifici són els que a 
continuació es descriuen de forma detallada i que 
juntament amb el Pla de Manteniment, configuren 
l'anomenat Manual d'Ús i Manteniment de la 
Instal·lació.

• L'emplenament i aplicació dels procediments
descrits en la documentació resulta d'importància
vital per al manteniment de qualsevol instal·lació
durant el transcurs de la seva vida operativa i la 
responsabilitat de seva posada en pràctica recau
sobre la propietat.



Llibre de l’edifici

• És el conjunt de documents gràfics i escrits que constitueix
l'arxiu i registre de les dades, instruccions i incidències
tècniques, jurídiques i administratives dels edificis de la data 
de redacció del seu projecte fins al final de la seva vida útil. 

• Està definit en la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació, en 
el seu article 7.

• Pel que fa a les instal·lacions, inclou la documentació de les 
instal·lacions segons han quedat construïdes, els plans de 
manteniment de cadascuna d'elles, els documents relatius
al seguiment del Pla de Manteniment, parts de treball
emplenats en intervencions preventives i correctives, relació
de recanvis utilitzats, informes tècnics, ... documents que 
configuraran l'Arxiu Històric de Manteniment.



Instruccions d’ús i maniobra

• Les instruccions d'ús i maniobra les han de redactar els
projectistes o les empreses instal·ladores, a partir dels
propis criteris de disseny i utilització, que s'hauran de 
definir en els corresponents projectes d'execució de les 
instal·lacions subjectes a manteniment, incorporant a 
més les recomanacions dels fabricants dels elements a 
mantenir.

• Les instruccions d'ús i maniobra han de ser adequades
a les característiques tècniques de la instal·lació
concreta i estár dissenyades per efectuar la posada en 
marxa de la instal·lació, total o parcialment.



Instruccions d’ús i maniobra
• Han d'estar situades en un lloc visible a les sales de màquines i locals tècnics. En una instal·lació

de climatització, per exemple, ha de reflectir, entre altres, els següents aspectes tècnics de la 
instal·lació:

• 1. Seqüència d'encesa de les bombes de circulació.
• 2. Utilització de sistemes de refredament gratuït estiu-hivern.
• 3. Limitacions derivades de la simultaneïtat de potència.

• És obligat establir un Programa de Funcionament específic de cada instal·lació, que també ha de 
formar part de les Instruccions d'Ús i Maniobra de la Instal·lació, i que els titulars han de lliurar a 
les empreses mantenidores autoritzades perquè aquestes s'encarreguin de la difusió als seus
tècnics i operadors per a la seva posada en pràctica, així com de la seva actualització permanent.

• El Programa de Funcionament ha de ser adequat a les característiques de la instal·lació concreta 
i ha d'aconseguir les condicions de confort òptimes en cada moment, sobre la base de l'ocupació
de l'edifici, sota la premissa del mínim consum energètic. Ha de comprendre, entre altres, els
següents aspectes:

• 1. Horari de funcionament de les instal·lacions de l'edifici.
• 2. Ordre de posada en marxa i aturada dels equips.
• 3. Programa de modificació del règim de funcionament.
• 4. Programa d'aturades intermedis del conjunt o part dels equips.
• 5. Programa per a condicions excepcionals d'ús de l'edifici



Pla de Manteniment

• El Pla de Manteniment és el document que defineix
l'aplicació sistemática de mètodes i procediments que 
asseguren la correcta gestió d'un edifici, sota la 
premissa d'eficiencia, salut i confort. Es tracta de la 
descripció detallada de les tasques de manteniment
associades a cada equip, indicant les accions, terminis i 
recanvis a utilizar.

• L'estructura i els documents d'un Pla de Manteniment
inclou les intervencions predictives, preventives i 
correctives necessàries per 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.



Programa de Gestión Energética
• El Programa de Gestió Energètica ha d'incloure l'avaluació de 

rendiments dels generadors de calor i de fred i un pla d'actuacions que 
ajudi a millorar l'eficiència energètica de l'edifici. També ha d'incloure
una anàlisi de l'impacte ambiental que comporta les operacions de 
manteniment de l'edifici i com està previst realitzar la gestió dels residus
generats durant el funcionament o en les operacions de manteniment
de l'edifici

• El programa de gestió energètica ha d'incloure aquelles operacions de 
manteniment conductiu necessàries per optimitzar l'eficiència
energètica i mediambiental de l'edifici. Per exemple, a les instal·lacions
d'energia solar tèrmica amb superfície superior a 20 m2, Cal realitzar un 
seguiment periòdic del consum d'aigua calenta sanitària i de la 
contribució solar, mesurant i registrant valors.

• D'altra banda realitzar auditories energètiques programades és una 
opció que permet establir les directrius al servei de manteniment per a 
la convergència amb la resta de l'organització en l'optimització de 
l'estalvi energètic, així com les tendències que es preveuen a futur.



Instruccions de Seguretat
• Les Instruccions de Seguretat van dirigides a prevenir directament riscos que 

puguin provocar accidents de treball, interpretant i adaptant a cada necessitat
les disposicions i mesures que contenen la reglamentació oficial. Són directrius, 
ordres, instruccions i consignes, que instrueixen el personal sobre els riscos que 
poden presentar-se en el desenvolupament d'una activitat i la forma de 
prevenir-los mitjançant actuacions segures.

• Aquestes instruccions no han de substituir a altres mesures preventives
prioritàries per eliminar riscos en les instal·lacions, havent de tenir un carácter 
complementari. Hauran de ser facilitades pels projectistes, per les empreses
instal·ladores o pels propis mantenidors.

• Les Instruccions de Seguretat han de ser adequades a les característiques
tècniques de la instal·lació, han d'estar clarament visibles al costat d'equips i 
aparells amb absoluta prioritat sobre la resta d'instruccions, i han de fer
referència, entre d'altres, als següents aspectes:

• 1. Parada d'equips abans d'una intervenció.
• 2. Desconnexió del corrent elèctric abans de la intervenció.
• 3. Consignació d'equips.
• 4. Indicacions de seguretat per a diferents pressions, temperatures, intensitats, ...
• 5. Posicions de vàlvules abans de l'obertura de circuits hidràulics.
• En el cas d'instal·lacions de potència tèrmica nominal superior a 70 kW, és obligatori la 

seva col·locació abans de l'accés a l'interior de les sales de màquines i locals tècnics.



protocols d'actuació en situacions
d'emergència
• Les normes o protocols d'actuació en situacions

d'emergència, és el document on s'exposen els
protocols d'actuació que han de seguir els usuaris
d'un edifici si es produeix una emergència. El fet
d'actuar correctament amb rapidesa i eficàcia en 
molts casos pot evitar accidents i perills
innecessaris.

• Les situacions d'emergència més probables en un 
edifici són les relacionades amb l'incendi, la 
inundació, gran nevada, explosió, fuites de gas o de 
productes petrolífers, terratrèmols, ...



Pla de Control de Qualitat

• Per garantir la qualitat del servei i per tal de controlar que el 
Pla de Manteniment funcioni correctament, s'ha de 
desenvolupar un Pla de Control de Qualitat de tot el servei, 
que contingui una diagnosi tècnica periòdica del immoble i 
les seves instal·lacions, així com una auditoria periòdica dels
nivells de servei.

• La diagnosi tècnica periòdica, es realitzarà generalment
entre 2 i 4 anys. Cal actualitzar el Llibre de l'Edifici, i analitzar
l’estat de conservació dels immobles i reprogramar les 
actuacions correctores que siguin necessàries.

• L'auditoria periòdica de nivells de servei ha d'efectuar de 
manera bianual, realitzant inspeccions a l'edifici amb la 
finalitat d'avaluar la qualitat i el nivel de servei dels
proveïdors previst en els contractes de manteniment.



Pla de Seguretat i Salut

• Cal fer un Pla de Seguretat i Salut específic, que abasti el 
desenvolupament de totes les operacions de manteniment
a l'edifici, ja que el tècnic de manteniment destinat a la 
reparació i posada en servei de instal·lacions en general, 
està exposat a innombrables risc (mecànics, físics i 
ergonòmics), per la seva gran versatilitat i la varietat de 
treballs a realitzar i llocs on els desenvolupa.

• El treball de manteniment suposa la realització de multitud 
de tasques en llocs molt dispars i fent servir una gran 
gamma d'eines, tant manuals com elèctriques, i amb
mitjans auxiliars (escales, bastides, plataformes, elevadors, 
...), exposat a riscos importants com els derivats de treballs
en alçada, contactes amb substàncies químiques perilloses, 
manipulació manual de càrregues, ...


