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En què consisteix un pla de manteniment ? 



El pla de manteniment a les instal·lacions esportives

• Objectius claus del manteniment

• Les operacions de manteniment preventiu

• Contractes de manteniment i inspeccions periòdiques obligatòries 

• Anàlisi de l’organització funcional del manteniment

• La programació i seguiment de les tasques de manteniment

• Formació continuada del personal propi de manteniment

• Costos estimats de manteniment

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc i 
accidents als usuaris de l'edifici amb la corresponent responsabilitat civil.

• Disminució del servei que s’ofereix als usuaris. Queixes, baixes 
d’aquests.

• Un augment de les despeses de manteniment correctiu, que podrien ser 
reduïdes amb una intervenció sobre les deficiències detectades a temps. 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu 
valor patrimonial, funcional i estètic.

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents 
augments de consums d’energia i de la contaminació atmosfèrica.

• Menys eficiència en l’ús dels recursos humans.

Necessitat de mantenir



Qui es limita al compliment de l’obligatori, 
corre el risc de quedar-se en la frontera del necessari.

La seguretat té una doble component: OBLIGACIÓ I NECESSITAT

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios 
o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios 
o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen 
el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad que garantizan unas 
condiciones aceptables de salubridad e estanqueidad  en el ambiente interior. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos 
de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras 
dentro del plazo de un año.

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquéllos fueron 
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 
perjudicado por el daño.

Art. 17 Llei d’ordenació de l’edificació



Manteniment: combinació de totes les accions tècniques, 
administratives i de gestió, durant el cicle de vida d’un 
element, destinades a conservar-lo o tornar-lo a un estat en el 
qual pugui desenvolupar la funció requerida.

Gestió del manteniment: Totes les activitats de la gestió que 
determinen els objectius del manteniment, les estratègies i les 
responsabilitats, i es realitzen mitjançant la planificació del 
manteniment, el control i supervisió del manteniment, i la 
millora dels mètodes en la organització incloent els aspectes 
econòmics.

Pla de manteniment: conjunt estructurat de tasques que 
inclou les activitats, els procediments, els recursos i la duració
necessària per executar el manteniment.

Vida útil: l’interval de temps que sota unes condicions 
donades comença en un instant de temps determinat i acaba 
quan la taxa de fallades es fa inacceptable o bé quan 
l’element es considera irreparable com a resultat d’una averia 
o bé d’altres factors rellevants.  

Definicions de manteniment

Diferència entre manteniment i reposició



Ex. Inversió nova en manteniment

El pla de manteniment a les instal·lacions esportives

• Objectius claus del manteniment

• Les operacions de manteniment preventiu

• Contractes de manteniment i inspeccions periòdiques obligatòries 

• Anàlisi de l’organització funcional del manteniment

• La programació i seguiment de les tasques de manteniment

• Formació continuada del personal propi de manteniment

• Costos estimats de manteniment
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Font: Laboratoris SPM Controller

Els positius de legionel·la

Estudi del funcionament de la instal·lació solar tèrmica
de 30 instal·lacions esportives

Font: Agència d’Energia de Barcelona. 2011



Manteniment preventiu: manteniment executat a intervals 
predeterminats o d’acord amb uns criteris prescrits, i destinat a reduir la 
probabilitat de fallada i la degradació de funcionament d’un element.

Manteniment conductiu, com a  tal, no existeix en la norma, ja que 
no deixa de ser un preventiu, amb una gama poc tècnica. 

Manteniment correctiu: manteniment executat després del 
reconeixement d’una avaria, i destinat a portar a un element a un estat 
en el que pugui desenvolupar una funció requerida.

Tipus de manteniment

Font: La norma UNE-EN 13306, "Terminología del Mantenimiento" 

Tipus de manteniment preventiu

Manteniment
preventiu

Manteniment 
basat en la condició

Manteniment 
sistemàtic



Gama de manteniment de cada element

Operació

Freqüència

Temps estimat

Perfil necessari

Pla de manteniment preventiu

• Megafonia i seguretat• Contra incendis

• Elements d’obra civil• Aparells elevadors

• Material esportiu• Paviments esportius

• Depuració piscines• Fontaneria i reg

• Instal·lacions tèrmiques• Electricitat

Inventari d’elements a mantenir

Empreses externes / Personal propi

Inventari d’elements a mantenir

• Megafonia i seguretat• Contra incendis

• Elements d’obra civil• Aparells elevadors

• Material esportiu• Paviments esportius

• Depuració piscines• Fontaneria i reg

• Instal·lacions tèrmiques• Electricitat



Gama de manteniment de cada element

Operació

Freqüència

Temps estimat

Perfil necessari

S’ha de fer el manteniment necessari

•Obligat per normativa

•Recomanat pel fabricant de l’equip o element

•El que determini les condicions particulars de la instal·lació
•Existència d’un risc alt 
•Usos setmanals i usos/m2

•Qualitat de l’aigua
•Les condicions de l’entorn 
•Vandalisme
•L’estat dels equips i edificis (antiguitat de la instal·lació)
•La presència d’humitat i compostos voltàtils
•La presència de positius microbiològics
• El que ens ensenyi l’experiència
• Altres

Intensivitat d’ús de la instal·lació



IS=ph+D+A+T-12,1 
 

Index de Langelier o Saturació

ppm D ppm A °C T
5 0,3 5 0,7 0 0
25 1 25 1,4 3 0,1
50 1,3 50 1,7 8 0,2
75 1,5 75 1,9 12 0,3

100 1,6 100 2 15 0,4
150 1,8 150 2,2 19 0,5
200 1,9 200 2,3 24 0,6
300 2,1 300 2,5 29 0,7
400 2,2 400 2,6 34 0,8
800 2,5 800 2,9 40 0,9
1000 2,6 1000 3 51 1

Duresa total Alcalinitat total Temperatura

Formació d’incrustacions però no corrosiva0,5<IS<2 

Formació lleu d’incrustacions i corrosiva0,0<IS<0,5

Equilibrada però possible corrosió lleuIS= 0,0

Corrosió lleu però sense formació d’incrustacions-0,5<IS<0

Corrosió severa-2,0<IS<-0,5

IndicacióIS (Carrier)

Games d’operacions de manteniment preventiu 

1,5 hores

1,5 hores

138 hores

7,5 hores

Hores any per 90 m2

Personal de neteja2 minSetmanalNeteja

Bianual

Semestral

Diària

Freqüència

Aparellador30 segInspecció peces, subjecció, 
juntes

Brigada2 minRepàs de juntes

Conserge1 segInspecció visual diària

PerfilTemps 
necessari /m2

Operació

Exemple: Enrajolat de les parets de les dutxes



Games d’operacions de manteniment preventiu 

Fotografia de l’equip o sistema

Situació dels elements

Nº d’elements iguals a la instal·lació

Operacions de manteniment a realitzar

Periodicitat d’aquestes operacions

Diferenciar quines són obligades per normativa i quines no

Quantificar temps per realitzar cada operació

Identificar perfil per realitzar cada operació

Equips de protecció individual a utilitzar en cada cas

Informació que pot incloure cada fitxa:

Rondes de manteniment



Propostes de rondes descarregables de la pàgina web

El manteniment de la gespa artificial



Porteries de futbol

Equips de bàsquet



El proveïdor ha d’entregar les 

instruccions de manteniment.

FreqüènciaConsistent enInspecció

A determinarEstablir el nivell general de seguretat; 
fonaments, estructura, parets,... 

Principal

De 1 a 3 mesosComprovar funcionament i estabilitat de 
l’equip i desgast dels components

Operativa

En instal·lacions d’ús intensiu o 
sotmeses a vandalisme pot ser 
diari.

Identificar defectes obvis i fonts de perillVisual rutinària

Rocòdroms

UNE-EN 12572-1:2007
Estructuras artificiales de escalada. Parte 1: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para SAE con puntos de protección.

El proveïdor ha d’entregar les 

instruccions de manteniment.

FreqüènciaInspecció

Anual.Anual principal

De 1 a 3 mesos segons indiqui 
instruccions del fabricant.

De funcionament

En equips multi esportius amb ús 
dur i vandalisme por ser necessari 
diàriament.

Visual rutinària

Material esportiu d’accés lliure

UNE-EN 15312:2007+A1:2011 
Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos, incluyendo seguridad y métodos de ensayo.



El proveïdor ha d’entregar les instruccions de manteniment (on haurà de constar 
informació sobre els intervals d’inspecció i manteniment)

Skate park

UNE-EN 14974:2006+A1:2011
Instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

Operacions de manteniment segons Codi Tècnic (DB HS Salubritat)

Neteja dels elements de desguàs i comprovació del seu correcte funcionament       1 any 

Comprovació de l'estat de conservació de la  teulada 3 anys 

Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars 3 anys 

Necessitats per realitzar el manteniment

• Accessibilitat a les cobertes

• Seguretat (línies de vida)

Cobertes



Condicions a mantenir per prevenir la legionel·la

Adaptació provisional de les antigues instal·lacions als nous requeriments



Manteniment referent a la legionel·losis en ACS

NETEJA I 
DESINFECCIÓ

REVISIÓ

Anual

Anàlisi 
legionel·la

-

Fer córrer 
aigua punts 
no s’utilitzen

AnualAnualTrimestralSetmanalDiariAcumuladors ACS

DesinfeccióNetejaRevisió i 
neteja

PurgaMedició
temperatura 
de l’aigua

RD 865/2003
Anexo 3. A. Revisión a) ACS
La revisión del estado de conservación y limpieza se realizará
trimestralmente en los depósitos acumuladores.

Anexo 3. B. Limpieza y desinfección
Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una 
limpieza exhaustiva.
Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua 
caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán como mínimo, 
una vez al año.

Guía técnica. Sistemas de agua caliente
4.3.4. Limpieza y desinfección
La desinfección se recomienda térmica y mensual.

Manteniment referent a la legionel·losis en ACS

En un vestidors de 8 dutxes

Disposar de 8 recanvis de 
ruixadors antivandàlics té un 
cost d’uns 300 €.

Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con 
los medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y 
adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro 
residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante 
agua fría.



Preparació solució que contengui el 20 mg/l de cloro residual lliure

150 grams clor actiu / litre

44 grams clor actiu / litre

Concentració desinfectant

A grams clor actiu / litre

Volum d’aigua on dissoldre el 
desinfectant

V litres

Càlcul desinfectant necessari

20* V / A en mililitres

Exemples

V= 5 litres d’aigua

Cas A = 150

20*5/150 ≈ 1 ml

Cas A = 44

20*5/44 ≈ 2,5 ml

1 cullerada sopera = 15 ml
1 cullerada de té = 5 ml
1/2 cullerada de té = 2 ml

Estris

Consum d’hipoclorit per 25 mg/l de cloro residual lliure en acumulador

150 grams clor actiu / litre

44 grams clor actiu / litre

Concentració desinfectant

A grams clor actiu / litre

Volum acumulador

V litres

Càlcul desinfectant necessari

25* V / (1000* A) en litres
Exemples

V= 4000 litres d’aigua

Cas A = 150

25*4000/(1000*150)= 0,6 L

Cas A = 44

25*4000/(1000*44) = 2,2 L



Eliminació de les precipitacions de calç

Cristal·lització trigonal Cristal·lització aragonítica

Eliminació de les precipitacions de calç



Problemàtica dels vasos de compensació oberts

Atac 
armadures 

forjats 

Testimonis acer 
inoxidable

Testimonis 
acer 

galvanitzat

Imatges Diputació de Barcelona. 2004 -2007

Solucions

Imatges Diputació de Barcelona. 2004--2009



L’ambient del recinte dels vasos

L’ambient del recinte dels vasos



Com reduir el clor combinat de l’aigua dels vasos 

Costos aproximats equips per volum vas

800 m3;  32.000 €

120 m3;  21.000 €

Reposició làmpades passades 8.000 hores ; 400 €

• Renovació d’aigua

• Renovació d’aire

• Afegir H2O2

• Ultra violats

El pla de manteniment a les instal·lacions esportives

• Objectius claus del manteniment

• Les operacions de manteniment preventiu

• Contractes de manteniment i inspeccions periòdiques obligatòries

• Anàlisi de l’organització funcional del manteniment

• La programació i seguiment de les tasques de manteniment

• Formació continuada del personal propi de manteniment

• Costos estimats de manteniment



Hi ha casos en que el manteniment ha de ser realitzat 
exclusivament per empreses mantenidores.

Els avantatges d'externalitzar el manteniment:

• Augmentar el rendiment (disminució de costos)
• Flexibilitat
• Exigència de resultats (especialització de l'empresa 
contractista)

L’outsorcing o externalització del manteniment

-NoNoPaviment esportiu

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Obligatorietat
Inspeccions
periòdiques

No es disposaNo es disposa2 anysOronaNo es 
disposa

SiAparell elevador

-NoMaterial esportiu

---Javier Bel 
Serra

No es 
disposa

SiContra incendis

No es disposaNo es disposa4 anysEix ambientalNo es 
disposa

SiLegionel·la
acs amb recirculació

No es disposaNo es disposa5 - 15 anysNo es disposaNo es 
disposa

SiInstal·lacions tèrmiques
Caldera  > 70 KW

No es disposaNo es disposa5 anysNo es disposaNo es 
disposa

SiInstal·lació receptora de gas 
combustible

No es disposaNo es disposa5 anysElectricitat 
Rovira S.L:

CaducatSiElectricitat baixa tensió

Data propera 
Inspecció

Data darrera 
inspecció

Periodicitat
Inspecció

Nom 
mantenidor

Dates 
Vigència
contracte

Obligatorietat 
mantenidor 
autoritzat

Inspeccions periòdiquesContracte de mantenimentInstal·lació

Seguiment dels contractes de manteniment i  de les inspeccions periòdiques 



Taula de manteniments (per personal amb carnet) i inspeccions obligatoris 

5 anys
5 anys

X
-

Gasos Liquats del Petroli (GLP)
Dipòsits
Ampolles

5 anysX
Dipòsits de productes químics desinfecció vas
A partir de 1000 l

3 anysXElectricitat alta tensió (> 1.000 V)

-XContra incendis

2 anysXAscensors

4 anys (alt risc)XLegionel·la

-
4 anys/ 15 anys

Revisió anual
X

Climatització i acs
Potència tèrmica ≥ 5 kW i ≤ 70 kW
Potència tèrmica > 70 kW

10 anys
No

Revisió cada 5 anys
Revisió cada 10 anys

Gasoil 
Tancs interiors   > 3000 l o exteriors   > 5000 l 
Tancs interiors <= 3000 l o exteriors <= 5000 l

5 anysXInstal·lacions receptores de gasos combustibles

5 anysX
Electricitat baixa tensió
Locals de pública concurrència

Inspecció periòdicaContracte de manteniment
Instal·lació

Revisió en instal·lacions de risc cada 4 anys per una entitat independent

14/07/2011

Font: Obligatorietat revisió: Art 15 Decret 352/2004



Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos. ITC ICG-03. Art 6.2. / ITC ICG-06 
Art 4.

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos. ITC ICG-03. Art 6.1. 

Gasos Liquats del Petroli (GLP)
Dipòsits
Ampolles

Reglamento de almacenamiento de productos químicos. 
ITC MIE-APQ6. Art 4

Reglamento de almacenamiento de productos químicos. ITC MIE-
APQ6. Art 30

Dipòsits de productes químics desinfecció vas
A partir de 1000 l

Ordre 2 de febrer de 1990, procediment d’actuació
administrativa per a l’aplicació dels reglaments per a alta 
tensió en instal·lacions privades. Inspecció Art. 10 b).

Ordre 2 de febrer de 1990, procediment d’actuació administrativa 
per a l’aplicació dels reglaments per a alta tensió en instal·lacions 
privades. Manteniment  Art 10 a). 

Electricitat alta tensió (> 1.000 V)

-
Reglamento de instalaciones contra incendios. Art 19  

Contra incendis

Reglamento de aparatos de elevación y manutención. ITC 
MIE-AEM-1. Art 16.1.3.4  

Reglamento de aparatos de elevación y manutención. ITC MIE-AEM-
1. Art 16.3.  

Ascensors

Decret 352/2004 pel qual s’estableixen les condicions 
higiènicosanitaries per a la prevenció i el control de la 
legionel·los. Art 15

Decret 352/2004 pel qual s’estableixen les condicions 
higiènicosanitaries per a la prevenció i el control de la legionel·los. 
Art 8

Legionel·la

Instrucció de 6.04.11 de la Direcció General d’Energia, 
Mines i seguretat Industrial. Art 3.5. i 3.6.

Instrucció 04/2008 SIE (Secretaria Indústria i Empresa) regula 
requeriments instal·lacions tèrmiques Manteniment Art 15.

Climatització i acs
Potència tèrmica ≥ 5 kW i ≤ 70 kW
Potència tèrmica > 70 kW

Ordre 20 de novembre de 1998, sobre el procediment 
d’actuació de les empreses…. Art 20..3

Ordre 20 de novembre de 1998, sobre el procediment d’actuació de 
les empreses…. Art 20..1

Gasoil 
Tancs interiors   > 3000 l o exteriors   > 5000 l 
Tancs interiors <= 3000 l o exteriors <= 5000 l

Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos. ITC ICG-06. Art 4.1. i Art 4.2.

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos. Art 7.1. 

Instal·lacions receptores de gasos combustibles

Decret 363/2004 pel qual es regula el procediment 
administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic 
per a baixa tensió. Art 8.

Decret 363/2004 pel qual es regula el procediment administratiu per 
a l’aplicació del reglament electrotècnic per a baixa tensió. Art 9.

Electricitat baixa tensió
Locals de pública concurrència

Inspecció periòdicaContracte de manteniment
Instal·lació

Taula de manteniments (per personal amb carnet) i inspeccions obligatoris 

Només si el client té clar el que busca 

en un contracte de manteniment, i 

prepara correctament el camí, 

l’externalització del manteniment 

conduirà a una millora de resultats. 

L’outsorcing o externalització del manteniment



Manteniment instal·lacions elèctriques

Manteniment instal·lacions elèctriques



Manteniment instal·lacions tèrmiques 

Font: Instrucció 6/2009 SIE

Manteniment instal·lacions tèrmiques 

Font: Instrucció 6/2009 SIE



ContingutElements del 
contracte

Indemnitzacions a terceres persones, 
litigis,...

Estipulacions legals

Serveis que cada part ofereix, regulacions 
de  seguretat i salut

Estipulacions 
organitzatives

Preus, condicions de pagament, garantiesEstipulacions 
comercials

Qui verifica, com es verifica...materials i 
consumibles

Estipulacions 
tècniques

Ubicació, tasques de manteniment, tempsObjecte i camp 
d’aplicació

Termes tècnics, comercials i legals 
d’interès

Definicions pel 
contracte

Intencions generals de les partsObjectiu

Identificació del contracte i de les partsEncapçalament

Guió de punts per la redacció d’un contracte de manteniment

Norma UNE-EN 13269 Guía para la preparación de contratos de mantenimiento

El pla de manteniment a les instal·lacions esportives

• Objectius claus del manteniment

• Les operacions de manteniment preventiu

• Contractes de manteniment i inspeccions periòdiques obligatòries 

• Anàlisi de l’organització funcional del manteniment

• La programació i seguiment de les tasques de manteniment

• Formació continuada del personal propi de manteniment

• Costos estimats de manteniment



• Es necessari apostar per una major 
professionalització dels perfils de manteniment.

El gestor de manteniment  i energètic amb un perfil 
tècnic (enginyer, aparellador, arquitecte) és 
imprescindible.

Els mantenidors han de començar a tenir una 
formació professional en instal·lacions tècniques.

El camí a seguir...

Gestió del Manteniment

Ajuntament

Serveis Tècnics 
Municipals

Esports

Gestor de manteniment

Aparellador municipal

Brigada municipal

Cap de manteniment 
instal·lacions esportives

Empreses externes

Entitats d’inspecció i control

Operaris

Conserges

Gestió de petites incidències
i correctius



Gestió del manteniment: Totes les activitats de la gestió que determinen els objectius del 
manteniment, les estratègies i les responsabilitats, i es realitzen mitjançant la planificació del 
manteniment, el control i supervisió del manteniment, i la millora dels mètodes en la 
organització incloent els aspectes econòmics.

Descripció funcional
• Implantar, gestionar i mantenir el Pla de manteniment. 
• Encarregar-se de la gestió energètica de l’equipament
• Fer la proposta del pressupost anual de manteniment i noves inversions o inversions   de
reposició per exhauriment vida útil

• Gestionar l’equipament d’acord amb el marc legal vigent.
• Actualització, millora, seguiment i control dels contractes de manteniment. 
• Programació i supervisió de les tasques de manteniment realitzades pel personal de la 
instal·lació.

• Vetllar per la formació continuada del personal amb tasques de manteniment de la pròpia
instal·lació.

• Gestió i presència en les Inspeccions Periòdiques Obligatòries.
• Aprovar els pressupostos de manteniment, reparacions i substitucions.
• Analitzar els informes de treball 
• Supervisió i inspecció de l’estat de l’equipament. Coordinar-se amb altres especialistes per 
complementar la supervisió i inspecció de l’estat de l’equipament

El gestor de manteniment

Gama de manteniment de cada element

Operació

Freqüència

Temps estimat

Perfil necessari

Pla de manteniment

Formació continuada

Carnets professionals

• Megafonia i seguretat• Contra incendis

• Elements d’obra civil• Aparells elevadors

• Material esportiu• Paviments esportius

• Depuració piscines• Fontaneria i reg

• Instal·lacions tèrmiques• Electricitat

Inventari d’elements a mantenir

• Desratització i desinsectació

• Material esportiu

• Consergeria

• Neteja i desinfecció

• Jardineria

• Contra incendis

• Aparells elevadors

• Paviments esportius

• Seguretat

• Depuració de piscines

• Prevenció i control de legionel·losis

• Entitats d’Inspecció i Control

• Instal·lacions tèrmiques

• Electricitat

Empreses externes de manteniment

• Brigada municipal

• Operari de manteniment

• Auxiliar d’instal·lacions

• Personal de neteja

• Aparellador

• Gestor de manteniment

Personal propi



Gestió del Manteniment

La gestió del manteniment del parc d’edificis municipals

A

x    (nº instal·lacions municipals)

Justificació tècnica d’un 
gestor de manteniment

Justificació econòmica d’un 
gestor de manteniment



On acostuma a acabar el pla de manteniment.....

si no hi ha recursos per la gestió del manteniment

≈ 30 €/ h perfil tècnic municipal

≈ 40 - 50 €/ h perfil tècnic extern

Especialitats de grau superior (2.000 h)

• Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés (LOGSE)
• Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE)
• Instal·lacions electrotècniques
• Manteniment d’equips industrials

Especialitats de grau mig (2.000 h)

• Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor 
(LOGSE)
• Instal·lacions de producció de calor
• Instal·lacions frigorífiques i de climatització
• Equips i instal·lacions electrotècniques
• Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Programes de Qualificació Professional Inicial (≈ 800 h) - LOGSE

• Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas
• Auxiliar de fontaneria i calefacció i climatització
• Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas
• Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis

Titulacions orientades al manteniment d’edificis



El pla de manteniment a les instal·lacions esportives

• Objectius claus del manteniment

• Les operacions de manteniment preventiu

• Contractes de manteniment i inspeccions periòdiques obligatòries 

• Anàlisi de l’organització funcional del manteniment

• La programació i seguiment de les tasques de manteniment

• Formació continuada del personal propi de manteniment

• Costos estimats de manteniment

Planificació del treball

Llista ordenada de treballs segons prioritat, per un 
període determinat.

Programació del treball

Dates de començament i acabament de cada treball 
de manteniment.

Assignació de recursos.

Programació del treball



U Personal propi
B Brigada esports

C Empresa externa
F mantenidor climatització, acs, legionel·la
B mantenidor electricitat

Programació del treball



Programació del treball

Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO)

Base de 
dades

Gestió
• Preventius
• Correctius
• Avisos



Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO)

Programació de Manteniment Preventiu 

Gestió d'Ordres de Treball i Manteniment Correctiu 

Gestió de Magatzem i Compres

Gestió de Consums

Anàlisi de Rendibilitat i de Riscos

Gestió documental

Gestió de Costos i Pressupostos 

Avantatges d’un GMAO



Allegro Systems España
Nom aplicació: MÁXIMO
www.allegro-systems.com

Idasa Sistemas S.L.
Nom aplicació: ROSMIMAN
www.idasasistemas.com

ITEC
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
Nom aplicació: DICPLA
www.itec.cat

TCMAN
Nom Aplicació: GIM
www.tcman.com

Sisteplant
Nom aplicació: PRISMA
www.sisteplant.com

Empreses proveïdores de GMAO’s

Test JG
Nom aplicació: MANTEST
www.mantest.com

Llicència d’un sistema de Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO) per la 
gestió dels diferents edificis municipals

Quotes orientatives bàsiques

En propietat 12.000 – 20.000 € (Quota assistència anual; 10 %)

En servidor extern      600 €/mes



El pla de manteniment a les instal·lacions esportives

• Objectius claus del manteniment

• Les operacions de manteniment preventiu

• Contractes de manteniment i inspeccions periòdiques obligatòries 

• Anàlisi de l’organització funcional del manteniment

• La programació i seguiment de les tasques de manteniment

• Formació continuada del personal propi de manteniment

• Costos estimats de manteniment

Conèixer les necessitats de formació

Coneixements Saber

Habilitats Saber fer

Actituds Saber ser

Tasques a realitzar CV personal propi

Pla de formació



• Augmenta les competències, i en conseqüència la satisfacció en la 
feina

• Desenvolupa el sentit de creixement professional

• Facilita el desenvolupament amb vistes a la promoció

• Contribueix a desfer conflictes deguts a la falta de capacitats

• Millora la comunicació i l’ambient de treball

• Ajuda a la integració dels nous treballadors

Més enllà de la formació acadèmica

Tallers de manteniment any 2012

• El manteniment del camp de futbol 14/02

• El manteniment dels equips de climatització de les piscines 15/03

• Emmagatzematge i manipulació de productes químics 22/05

• Prevenció de la legionel·losi en instal·lacions esportives 16/10

• El manteniment de les instal·lacions solars tèrmiques 6/11



Tallers de manteniment any 2013

• Manteniment de pavellons poliesportius

• Posada en marxa de piscines d’estiu

• Hibernació de piscines d’estiu 

• Prevenció de la legionel·la en spa’s

Continguts dels tallers descàrregables

http://www.diba.cat/web/esports/equip1lini2sup3asse4mant



Pla de Formació adreçat als ens locals

Manteniment d’instal·lacions per a conserges 30 hores

Manteniment d’instal·lacions

Mòdul climatització i construcció 16 hores

Mòdul electricitat 20 hores

Mòdul fontaneria 20 hores

Mòdul construcció 20 hores 

Mòdul fusteria 16 hores

Mòdul manyeria 10 hores

Mòdul pintura 20 hores 

Mòdul soldadura 20 hores

Reglament de baixa tensió 16 hores

Seguretat de treballs en alçada 12 hores

Jardineria 30 hores

http://www.diba.cat/web/formacio

Formació en extinció d’incendis

Parsi Formació

Enric Servat Telf 607 43 62 12

627 € desplaçament  trailer ; 802 € / 15 persones

Centre de Formació Can Padró

Telf 93 833 03 11

www.canpadro.com

Nivell iniciació 8 h ; 170  € /persona



El R.D. 487/1997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad 
y salud, relativas a la manipulación 
manual de cargas, que entrañen 
riesgos en particular dorsolumbares
para los trabajadores 

Formació en manipulació de càrregues

Cursos de 2 hores

Programa del curs per al manteniment higienicosanitari
d'instal·lacions de risc davant la legionel·la

25 h; ≈ 400 €

Cada 5 anys un curs d’adequació

10 h ≈ 250 €

Curs de manteniment d’instal·lacions amb risc de legionel·la



Curs d’operadors de piscines públiques

25 hores
Propera convocatòria
16-20 d’abril de 2012

330 €

Nivell bàsic en prevenció de riscos laborals

Curs acreditat de  30 h
Preu aproximat ≈ 300 €

Destinataris; responsables de seguretat, responsables de manteniment, directors,...



El pla de manteniment a les instal·lacions esportives

• Objectius claus del manteniment

• Les operacions de manteniment preventiu

• Contractes de manteniment i inspeccions periòdiques obligatòries 

• Anàlisi de l’organització funcional del manteniment

• La programació i seguiment de les tasques de manteniment

• Formació continuada del personal propi de manteniment

• Costos estimats de manteniment



Cost anual de manteniment

Font: Dades a partir dels plans de manteniment de la Diputació de Barcelona

A partir de les mitjanes dels plans de manteniment i pel conjunt de mòduls de cada 
tipologia, i eliminat les partides de neteja i desinfecció s’estimen els següents 
valors:

1, 5 - 2 %

2 – 2,5 %

2 – 2,5 %

% cost de construcció

2 – 2,5 

15 - 20

3 - 5 (1)

€/m2

POL s EC

PAV

CAM

Tipologia

(1) Referit superfície camp  de futbol

Estimació costos de conservació per edifici

COST MANTENIMENT = COST CONSTRUCCIÓ x  %

2 – 2,5 %

COST INVERSIONS REPOSICIÓ = COST CONSTRUCCIÓ x  %

0 – 1 (*)%



15Marcos para filtros

15 – 20Ventiladores

15Fan coils

20Rejillas de extracción de aire

15Depósitos de expansión

50Calefacción por suelo radiante por agua

25 - 50Cableado

30Cuadro eléctrico

30Sistema de conductos para aire filtrado

20Difusores

15Compuertas motorizadas

20Compuertas

15Compresores frigoríficos

15 -20Centralita de control

20Condensadores

15 – 20Chimenea

10Quemadores, combustible y gas

20Calderas condensación

15 – 20Evaporadores

15Unidades de aire acondicionado

Vida  
Mín – Máx (años)

Componente

Font: Norma UNE-EN 15459 Eficiencia 
energética en edificios.  Procedimiento de 
evaluación económica de los sistemas 
energéticos de los edificios

Correa de transmisión trapezoidal

20Válvula termostática

15 – 25Colecto solar

30Válvulas de corte manuales

30 – 40Radiadores agua

10 – 20Bombas circulación

30Tuberías cobre

20Recuperadores de calor estáticos

15Recuperadores de calor rotativos

15 – 20Bombas de calor

30Rejillas en general

30Tanque de gas

30Tanque de combustible

15Compuertas cortafuegos, 

Vida  
Mín – Máx (años)

Componente

Estimació vides útils

% Despesa dedicada al manteniment en esports



Font: Diba 2009

Estimació costos construcció

1571550.000 €4+272 m2.350ECE-3

1395300.000 €4215ECE-2

1367205.000 €2150ECE-1

Espais Complementaris

1001.758.000 €Sintètic 400 x 8 c.17500ATL-3

961.573.000 €Sintètic 400 x 6 c.16400ATL-2

41211.500 €Sauló 200 x 4 c.5100ATL-1

Camps Atletisme

14694.305.000 €5+2325 m2.25x16.6+16.6x82930PCO-3

14733.328.000 €4+2275 m2.25x12.5+12.5x62260PCO-2

14662.638.000 €3+2225 m2.25x12.51800PCO-1

Piscines Cobertes

10482.620.000 €4+272 m2.45x272500PAV-3

10442.088.000 €2+272 m2.44x232000PAV-2

10171.017.000 €232x201000PAV-1

Pavellons Poliesportius

1029514.500 €223X15500SAL-3

1293517.000 €220x12.5400SAL-2

1054369.000 €218x11350SAL-1

Sales

476690.000 €44x321450POC-3

460483.000 €44x221050POC-2

475309.000 €32X19650POC-1

Pistes Pol. Cobertes

469258.000 €36x14.5550FROFrontons

36072.000 €20x10200PADPaddle

12782.500 €36x18648TENPistes Tennis

424573.000 €600 m21350PAL-3

423381.000 €400 m2900PAL-2

427192.000 €200 m2450PAL-1

Piscines Aire Lliure

84702.000 €114x738322CAM-3

84558.000 €105x636615CAM-2
Camps Poliesportius

52118.500 €35x652275FUT-7

6200.000 €Mínim 95x484750FUT-1
Camps de Futbol

126177.000 €44x321408POL-3

127123.000 €44x22968POL-2

12676.500 €32X19608POL-1

Pistes Poliesportives

Preu/m2Cost (PEC amb IVA)Vg+VcSalesEspai esportiuSuperf (5)CodiTipus

Exemple: Municipi 2.000 habitants

Parc d’edificis municipals
Ajuntament
CEIP 
Llar d’infants
Consultori mèdic – Casa de la cultura
Centre cívic
Camp de futbol 
Piscines d’estiu 
Pista poliesportiva
Cementiri
Magatzem municipal i locals associacions



Per acabar: Una imatge val més....

Conclusions

Conceptes claus

• Diferència entre manteniment i inversió de reposició

• NECESSITAT gestor de manteniment i energètic

• Operaris capacitats (FP) i amb formació continuada

Pautes de supervisió i control

• Neteja, ordre i senyalització

• Implementar rondes de manteniment

• Seguiment dels contractes de manteniment existents

• Formalitzar els contractes de manteniment no existents

• Coordinar el passar les inspeccions periòdiques / o no vinculants

• Supervisió, motivació i formació del personal propi

• Supervisió empreses externes i inspeccions periòdiques  

• Contractar o realitzar els plans de manteniment de les instal·lacions 

esportives

• Millora continua dels anteriors processos (indicadors)

• Conservar la documentació generada



Indicadors econòmics 

Cost total de manteniment
X 100

Cost construcció

Cost personal propi de manteniment
X 100

Cost total de manteniment

Cost empreses externes de manteniment
X 100

Cost total de manteniment

Cost total dels consumibles de manteniment
X 100

Cost total de manteniment

Cost de manteniment correctiu
X 100

Cost total de manteniment

Cost  de manteniment preveniu
X 100

Cost total de manteniment

Cost de formació del personal de manteniment
X 100

Cost total del personal propi de manteniment

Nivell 1 Nivell 2

Hores home formació manteniment personal intern
X 100

Hores home totals de manteniment intern

Indicadors organitzacionals

Hores home manteniment correctiu
X 100

Hores home totals de manteniment

Nivell 1 Nivell 2

Hores home manteniment preventiu
X 100

Hores home totals de manteniment

Hores de gestió del manteniment
X 100

Hores home totals de manteniment

Hores home suplementàries manteniment intern
X 100

Hores home totals de manteniment intern

Nombre d’ordres de treball realitzades
X 100

Nombre d’ordres de treball programades



https://seuelectronica.diba.cat/concerta/tramita/

Gràcies per la vostra atenció

Per més informació

Andreu Corominas Renter

Tècnic de l’Oficina d’Equipaments Esportius

Telf 93 402 22 22 ext 37 116

corominasra@diba.cat


