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1.- Objectius generals 

Mantenir en bon estat de funcionament l’edifici, les instal·lacions i el mobiliari general de l’Institut 
amb el mínim cost econòmic i mirant de respectar al màxim el medi ambient. L’experiència ens 
diu que la reparació immediata d’avaries, grafits i destroces ajuda a evitar noves destroces i 
actes vandàlics.   

2.- El/la cap de manteniment a l’organigrama de l’Institut 

El càrrec de cap de manteniment comporta gestionar les actuacions a realitzar, per tal de 
solucionar les incidències i desperfectes que sorgeixen en les diferents infraestructures de 
l’edifici de l’Institut, hi ha vegades que també els monitors del PFI col·laboren en algunes tasques 
relacionades amb la seva especialitat. 

3.- El manteniment preventiu 

El realitza l’Institut, l’encarrega quan és necessari, a empreses externes, o bé el té contractat, 
com és el cas de: cremadors de la caldera, caldera, instal·lació elèctrica, extinció d’incendis, 
alarma i ascensors. La freqüència de les actuacions preventives està detallada en el drive de 
registres de manteniment. 
 
Les revisions/inspeccions obligatòries per llei (caldera, cremador caldera, instal·lació elèctrica, 
sistemes d’extinció d’incendis, llums d’emergència i ascensors) són anotades al drive de 
registres de manteniment, en el qual es fa constar la data, el nom de l’empresa i l’operari, 
també en el mateix drive hi consten les incidències, i desperfectes solucionats de l’Institut. 
 

3.1.- La calefacció, les calderes de gas. 
 
A banda del manteniment dels cremadors i control de gasos de combustió, contractats a una 
empresa externa que fa les revisions periòdiques i gestiona l’homologació oficial amb l’empresa 
competent. Es revisen periòdicament els conductes d’aigua de calefacció, els radiadors, els 
aerotermos, les conduccions del combustible i la caldera.  
Les revisions/inspeccions de caldera i cremador es fan constar al drive de registres de 
manteniment. 
 

3.2.- La instal·lació elèctrica i llums d’emergència.  
 
L’Institut té contractat el manteniment elèctric a una empresa externa, que ens fa les revisions 
periòdiques i gestiona l’homologació oficial de la instal·lació amb l’empresa competent.  
Aquesta empresa de manteniment o d’altres (homologades sempre per indústria) realitzen les 
possibles reparacions sorgides en el funcionament diari de l’Institut a petició d’aquest, i sota la 
supervisió del/a cap de manteniment. 
Les revisions/inspeccions i reparacions es fan constar al drive de registres de manteniment. 
 

3.3.- La instal·lació d’aigua. 
 

Les reparacions, com ara substitució d’aixetes o fluxòmetres, etc, les realitzen empreses 
externes a petició de l’Institut sota la supervisió del/la cap de manteniment.  
 

 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Esteve Terradas i Illa 
Manteniment general 
                                                                                                                                         

   
 

 

03/03/2020 DOC_ET_25 Pàgina 3 de 6 

Revisió 00 PLA DE MANTENIMENT GENERAL 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 

 
3.4.- L’estació fotovoltaica. 
 

L’Institut sol·licita a l’empresa contractada del seu manteniment les reparacions necessàries i 
revisions periòdiques. 
 

3.5.- Els sistemes d’extinció d’incendis. 
 

El seu manteniment està contractat a una empresa externa, que fa les revisions trimestrals dels 
extintors i manegues contra incendis i gestiona l’homologació oficial amb l’empresa competent.  
Les revisions/inspeccions es fan constar al drive de registres de manteniment. 
   

3.6.- L’alarma. 
 

L’Institut té un sistema d’alarma contractat a una empresa de seguretat que avisa quan hi ha una 
incidència i realitza, quan és necessari, les reparacions del mateix. 
Les revisions/inspeccions es fan constar al drive de registres de manteniment. 
 

3.7.- La pintura periòdica. 
 

Durant els períodes de vacances, es realitzen els repassos i manteniments de pintura amb 
empreses externes. 
 

3.8.- Els jardins, les plantes d’interior i les jardineres. 
 

Trimestralment una empresa externa de jardineria realitza les tasques de manteniment adients i 
necessàries, hi ha vegades que també els monitors del PFI col·laboren en algunes tasques 
relacionades amb la seva especialitat. Com el rec i petites plantacions. 
 

3.9.- La desinfecció, desinsectació i desratització. 
 

La desinfecció dels sanitaris i vestidors està a càrrec de l’empresa de la neteja. La desinsectació 
i desratització la duu a terme una empresa contractada per l’Ajuntament, que actua a petició 
nostra i ens assessora respecte les possibles plagues, mesures correctores, etc. Les seves 
actuacions es fan constar al drive de registres de manteniment.  
 

3.10.- La porta corredissa del pàrking. 
 

Es realitza un control constant del seu funcionament i les possibles reparacions les realitza 
l’empresa instal·ladora. 
Les seves actuacions es fan constar al drive de registres de manteniment. 
 

3.11.- Els ascensors. 
 

Es realitza un control constant (mensualment) del seu funcionament i les possibles reparacions 
les realitza l’empresa instal·ladora, també gestiona l’homologació oficial amb l’empresa 
competent. 
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3.12.- El mobiliari. 
 

És tasca del/la cap de manteniment assegurar que el mobiliari està en bon estat. 
També, d’acord amb les dades facilitades pels caps d’estudis, assegurar que el nombre de 
taules i cadires de les aules sigui l’adequat al nombre d’alumnes que l’ocuparan. 
 

3.13.- Els contenidors de reciclatge. 
 

El/la cap de manteniment trimestralment gestiona la recollida de mobles vells i andròmines 
trucant a la deixalleria de Cornellà. 
Els conserges demanen a l’Ajuntament el buidat dels contenidors de paper.  
La/el administrador/a demana a les dones de la neteja que recullin i dipositin, les bosses grogues 
de plàstic, llaunes i tetra-brick, als contenidors grocs del carrer.  
El/la responsable de medi ambient gestiona els contenidors de tòners i tintes d’impressora, 
contenidors de piles usades, productes químics i els de roba usada, i també demana a les 
empreses especialitzades la seva recollida.   
El departament de Mecànica demana a la deixalleria de Cornellà el buidat dels contenidors de 
ferritja i de la taladrina.  
 

3.14.- El magatzem de manteniment. 
 

El/la cap de manteniment és l’encarregat del material, estris i petita maquinària d’aquest espai, 
així com també del seu ordre. 
 

3.15.- La neteja general. 
 

És tasca del/la administrador/a gestionar-la.  
Està contractada a una empresa externa que realitza la neteja diària de l’edifici, la neteja 
setmanal dels patis, la neteja dos cops a l’any dels vidres, els cristal·litzats anual dels paviments 
de passadissos i vestíbuls i l’ompliment dels dispensadors de paper higiènic, de mans i sabó. 
Els productes de neteja necessaris són subministrats per l’empresa esmentada. 
 

3.16.- L’educació i respecte als bens col·lectius. 
 

El/la cap de manteniment col·laborarà en intentar que els membres de la comunitat educativa 
siguin respectuosos amb l’edifici, amb les instal·lacions i el mobiliari. 
Informarà als caps d’estudi de les avaries o actes greus de vandalisme, per tal de corregir 
aquestes actituds i aconseguir el rescabalament econòmic dels danys produïts per negligència o 
vandalisme. També promourà, per tots els mitjans possibles, una actitud positiva de les persones 
envers les coses. 

4.- El manteniment correctiu. 

 
El/la cap de manteniment realitza un control visual continu de l’estat de l’edifici, de les 
instal·lacions del mateix i del mobiliari.  
D’altra banda, el personal de l’Institut notifica, mitjançant un programa informàtic els desperfectes 
i avaries observats. 
El/la cap de manteniment estableix l’ordre de prioritats i gestiona les reparacions o substitucions 
a través d’industrials externs.  
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5.- La supervisió de les obres. 

 
El/la cap de manteniment, juntament amb l’administrador/a, s’encarrega de supervisar les obres 
directament encarregades per l’Institut. 
També supervisa les obres encarregades per la Delegació Territorial i les obres RAM, el control 
de qualitat de les quals no és responsabilitat de l’Institut. 
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 ACTUACIONS AL LLARG DE L’ANY 

 
INICI  DE  CURS:  POSSADA  EN  MARXA  DE  LES  AULES  I  DEPARTAMENTS. 
 
POSSADA EN MARXA DE CALDERA.  
 
REVISIÓ DELS CONDUCTES D’AIGUA DE CALEFACCIÓ, ELS RADIADORS I AEROTERMOS. 
 
REPÀS  DE  PINTURA  AULES  MÉS  DETERIORADES. 
 
REPÀS  DE  PERSIANES  TRENCADES. 
 
DISTRIBUCCIÓ  DE  TAULES,  CADIRES. 
 
MANTENIMENT  DE  CALDERES I CREMADORS.  
 
REVISIÓ SISTEMES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS. 
 
REVISIÓ D’ASCENSORS.  
 
NETEJA COBERTES. 
 
REVISIÓ SISTEMA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES. 
 
SEGUIMIENT  OBRES  RAM. 
 
PINTURA  AULES, DESPATXOS  I  PASSADISSOS. 
 
APAGAT  DE  LES  CALDERES. 


