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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 , desperfectes i ruptures ens 

ajuda a mantenir l’ordre i  evitar noves ruptures i actes vandàlics, així com diverses accions 

preventives que se’n puguin derivar.    

 

2.- EL/LA RESPONSABLE DE MANTENIMENT A L’ORGANIGRAMA DE 
L’INSTITUT 

 
La responsabilitat del manteniment de l’institut va associada al càrrec de secretari/a de 

l’institut i té la responsabilitat de coordinar les feines de manteniment de l’edifici, 

instal·lacions dels seu l’immobilitzat material i el servei de neteja de l’institut. 

 

3.- EL MANTENIMENT PREVENTIU  

 
L’institut realitza el manteniment preventiu mitjançant la contractació d’empreses externes. 

S’adjunta el llistat d’empreses contractades a l’annex 1. Aquestes porten a terme el 

manteniment de: Calefacció i la caldera de gasoil,  el dipòsit de gasoil, la caldera d’aigua 

calenta sanitària(ACS), la instal·lació elèctrica, legionel·losis, extinció d’incendis, alarma, 

ascensor, parallamps, desinsectació, jardineria, neteja general , contenidors higiènics. 

També el realitza l’Institut amb els mitjans propis com per exemple la videovigilància, el 

magatzem de manteniment, gestió de residus, etc. 

Hi ha instal·lacions que requereixen de inspeccions periòdiques reglamentaries, la 

freqüència de les quals està detallada a l’annex 2.. 

Totes les revisions/inspeccions que se’n deriven s’arxiven a les carpetes de Manteniment 

preventiu.  

 
 
3.1.- LA CALEFACCIÓ, LA CALDERA I EL DIPÒSIT DE GASOIL, CALDERA D’AIGUA 
CALENTA SANITARIA 
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L’institut té contractat el manteniment de  la instal·lació de calefacció, caldera de gasoil, 

cremadors, control de gasos de combustió, del dipòsit de gasoil i caldera d’aigua calenta 

sanitària  a una empresa de manteniment que fa anualment les revisions periòdiques i 

gestiona les inspeccions oficials que es requereixen per llei. Es revisen periòdicament els 

conductes d’aigua de calefacció, els radiadors, la caldera i el dipòsit  de gasoil, les 

conduccions del combustible, etc. Totes les actuacions es recullen en un informe anual. 

L’institut té un contracte anual amb l’empresa de manteniment. 

Les inspeccions de la calefacció, calderes de calefacció i d’aigua calenta sanitària(ACS) es 

realitzen cada 2 anys i una cada 10 anys(IPIC). 

La inspecció del dipòsit de gasoil es realitza cada 5 anys. 

 

3.2.- PREVENCIÓ I CONTROL DE LEGIONEL·LOSI 
 
L’institut contracta anualment una empresa que s’encarrega de la prevenció i control de la 

legionel·losi. Les actuacions que porta a terme estan registrades en la documentació que 

lliura l’empresa un cop han estat realitzades, juntament amb l’informe emès. 

 
3.3.- LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
L’Institut té contractat el manteniment de les instal·lacions elèctriques a una empresa que fa 

anualment les revisions periòdiques i gestiona les inspeccions oficials que es requereixen 

per llei. Les actuacions de les revisions periòdiques queden registrades en un informe anual 

que realitza l’empresa de manteniment. 

L’institut té un contracte anual amb l’empresa de manteniment. 

Les inspeccions de les instal·lacions elèctriques es realitzen cada 5 anys. 

 
 
3.4.- ASCENSOR 
 
L’institut té contractat el manteniment de l’ascensor a una empresa que fa les revisions 

periòdiques i gestiona les inspeccions periòdiques reglamentàries. Aquesta mateixa 

empresa realitza les reparacions oportunes a petició del/a responsable de manteniment.  

Les inspeccions periòdiques reglamentàries de l’ascensor es realitzen cada 2 anys. 

 
 
3.5.- ELS SISTEMES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 
El seu manteniment està contractat a una empresa que fa la revisió anual dels extintors.  
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Les inspeccions del sistema d’extinció d’incendis es realitzen cada 10 anys. 

 
 
3.6.- L’ALARMA 
 
L’Institut té un sistema d’alarma contractat a una empresa, que realitza una revisió anual 

d’aquesta i tramet l’informe de les incidències si n’hi ha i realitza, quan és necessari, les 

reparacions oportunes. 

 
 
3.7.- PARALLAMPS 
 
L’institut encarrega a una empresa la revisió anual del parallamps de l’institut que també 

realitza les reparacions oportunes quan es precisen. 

 
 
3.8.- LA NETEJA GENERAL 
 
Està contractada a una empresa que realitza la neteja diària de l’edifici i dels patis i que 

realitza les diverses feines segons estan descrites al plec de prescripcions tècniques del 

contracte administratiu. Aquesta s’encarrega de l’ompliment dels dispensadors de paper 

higiènic i sabó de tot l’Institut. Els productes de neteja necessaris  són subministrats per 

l’empresa esmentada. 

 
 
3.9.- ELS CONTENIDORS HIGIÈNICS 
 
L’Institut disposa de contenidors de higiene femenina als sanitaris de l’alumnat femení de 

l’edifici i als sanitaris del professorat. El seu manteniment està contractat a l’empresa de 

neteja de l’institut que a la seva vegada subcontracta aquest servei a una altra empresa 

 
 
3.10.- LA PINTURA PERIÒDICA DE PAREDS I PORTES 
 
La direcció de l’institut va planificat pintar tot l’institut en 4 anys consecutius, durant el 

període de vacances. La primera remesa de pintura de les aules es va realitzar l’any 2014. 

Durant aquest any es van pintar 10 aules. L’any 2015 se’n van pintar 14. La intenció per 

l’any 2016 és pintar la resta d’aules i tallers. Pel 2017 departaments, secretaria i 

consergeria, sala de professorat i cantina. Durant el 2018, sala d’actes i gimnàs. 



Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament 

 Institut Gabriela Mistral 
            Secretària 
 
 

 

28/11/2018 APROVAT 
Pàgina 6 de 10 

01 PLA DE MANTENIMENT DE CENTRE 

 

Durant els períodes de vacances, es realitzen els repassos de pintura a les aules pintades 

en anys anteriors. 

 
 
3.11.- ELS JARDINS INTERIORS , PATI-JARDI I ZONES VERDES EXTERIORS 
 
EL manteniment està contractat a una empresa externa que realitza les feines segons 

contracte anual. 

 
 
3.12.- DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ 
 
La desinsectació i desratització la duu a terme una empresa externa que realitza el control 

de plagues dos cops per any.  

 
 
3.13.- EL MOBILIARI 
 
És responsabilitat del/de la secretari/a assegurar que el mobiliari està en bon estat, donar 

les instruccions de  reparar-lo si és possible o substituir-lo si cal. També, d’acord amb les 

dades facilitades pels caps d’estudis, assegura que el nombre de taules i cadires de les 

aules sigui l’adequat al nombre d’alumnes que l’ocuparan. Els encarregats de la mobilitat i 

revisió d’aquest són els conserges de l’institut que informen al responsable de manteniment 

de l’estat del mobiliari cada juny.  

 
3.14.- ELS CONTENIDORS DE RECICLATGE I PUNT VERD 
 
Els conserges demanen a l’Ajuntament el buidat dels contenidors de paper, la periodicitat 

del buidat és setmanal. L’empresa de neteja de l’institut s’encarrega de la recollida/buidatge 

del contenidor de l’alumini(llaunes). 

Els contenidors de  reciclatge del plàstic i tetra-bricks del punt verd són traslladats als 

contenidors de brossa selectiva de la localitat per part de la coordinadora de medi ambient i 

també hi col·labora l’empresa de neteja general. 

Del reciclatge de tòners i tintes d’impressora i dels contenidors de piles usades s’encarrega 

la coordinadora de medi ambient.  

. 
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3.15.- RESIDUS SANITARIS 
 
El/la cap de departament de serveis a la comunitat o el coordinador/a de medi ambient 

s’encarreguen de posar-se en contacte amb l’empresa de tractament de residus sanitaris per 

a la seva gestió i recollida quan aquests es generen com a resultat d’alguna activitat. 

 
 
3.16.- RESIDUS TALLERS I LABORATÒRIS 
 
Els caps de departament de tecnologia i d’experimentals són els encarregats de posar-se en 

contacte amb els serveis de recollida selectiva de residus de l’ajuntament o amb les 

empreses de tractament de residus per a la seva gestió i recollida quan aquests es generen 

com a resultat d’alguna activitat. També reben ajut per part de consergeria de l’institut quan 

els residus generats tenen com a destí la deixalleria de la localitat. 

 
3.17.- VIDEOVIGILÀNCIA 
 
El sistema de videovigilància de l’institut és un sistema propi que consta de 3 càmeres de 

videovigilància gestionades pel coordinador/a informàtic de l’institut. 

 
3.18.- EL MAGATZEM DE MANTENIMENT 
 
El/la secretari/a és l’encarregat de vetllar pels materials, mobiliari i estris emmagatzemats 

així com de l’ordre del magatzem. Un cop a l’any, en època de vacances, els conserges hi 

fan neteja i posen ordre. 

 
 
3.19.- ELS EQUIPS INFORMÀTICS I LA XARXA 
 
Els equips són responsabilitat del/a coordinadora/a d’informàtica, per la qual cosa disposa 

d’un protocol específic d’actuació. La xarxa és propietat del departament d’Ensenyament i ell 

és el responsable del seu manteniment. 

L’institut contracta a una empresa de manteniment informàtic, paquets d’hores, per poder 

atendre totes les incidències tècniques dels equips informàtics que s’ocasionin degut al seu 

ús.   
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3.20.- L’EDUCACIÓ RESPECTE ALS BENS COL·LECTIUS 
 
El/la secretari/a col·laborarà en intentar que els membres de la comunitat educativa siguin 

respectuosos amb l’edifici, el mobiliari, l’utillatge i la maquinària. Informarà els 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 manteniment correctiu està contractat a una empresa de manteniment. El contracte es 

renova anualment. 

El/la secretari/a i l’operari responsable de l’empresa de manteniment realitzen un control 

continuo de l’estat de l’edifici, d’altra banda, el personal de l’Institut notifica directament al 

responsable de manteniment o a consergeria , els desperfectes i avaries observades. Tots 

els desperfectes i/o avaries són anotades per part del responsable de manteniment o pels 

conserges a un document de feines de manteniment compartit al drive amb l’empresa de 

manteniment. El/la secretari/a estableix l’ordre de prioritats i fa executar les reparacions o 

substitucions a través de l’empresa de manteniment o d’altres industrials externs com és el 

cas de la restitució de vidres. 

5.- LA SUPERVISIÓ DE LES OBRES 

 
El/la secretari/a s’encarrega de supervisar les obres directament encarregades per l’Institut i 

del seu control de qualitat. També supervisa les obres encarregades per la Delegació 

Territorial i les obres RAM juntament amb el/la director/a del centre. 
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Annex 1: RELACIÓ DE PROVEÏDORS 

 

EMPRESA DE: 

 

PROVEÏDOR TEL. 
CONTACTE 

Manteniment 
correctiu: 

Manteniment general 
de l’edifici 

IMK 93 514 79 50 
Farid Katira: 
639 064 758 
Andi Katira: 
606 084 865 

Manteniment 
Calefacció,caldera 

calefacció, dipòsit de 
gasoil i caldera 
d’aigua calenta 

sanitària 

IMK 93 514 79 50 
Farid Katira: 
639 064 758 
Andi Katira: 
606 084 865 

Manteniment 
Instal·lacions 
elèctriques 

IMK 93 514 79 50 
Farid Katira: 
639 064 758 
Andi Katira: 
606 084 865 

NETEJA  RECIMANT S.L. 93 656 48 05 
 Ángel Arcas: 
646 656 328 

ALARMA DIGITTECNIC 93 818 11 33 
Jordi Castellví 

PARALLAMPS INGESCO 93 736 03 00 
Anna Suberà 

PREVENCIÓ 
INCENDIS 

(EXTINTORS) 

SEREMEX 93 498 04 40 
Marta 

Valderrama 

ASCENSOR ENINTER 93 377 9451 
24h:902252209 

Manuel Santolaria: 
629 642 878 

Desinsectació i 
desratització 

SERGASA 93 635 4028 
Rafael García 
652 912 909 

Distribuïdor de vidres VIDRES 
MARTÍN 

93 653 10 53 

Distribució de material 
elèctric. 

SUEPRAT 93 370 16 10 
Rosa Cores 

JARDINERIA JARDINERIA 
BABILON 

93 673 00 16 
Lidia Villahoz: 
699 697 796 
Dani Lacueva 

Residus Sanitaris TMA 902 25 41 11 

Manteniment INFOSAT 93 518 56 00 
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informàtica 

Servei prevenció 
Legionel·la 

ECOGEST BCN 93 106 48 35 

 
 

Annex 2: INSPECCIONS PERIÒDIQUES REGLAMENTÀRIES 
 
 

 

 PERIODICITAT 
 

INSTAL.LACIONS CADA 2 
ANYS 

CADA 5 
ANYS 

CADA 10 
ANYS 

Calefacció, 
caldera de 
calefacció 

 
X 

  
X 

Caldera d’aigua 
calenta sanitària 

 

 
X 

  
X 

Dipòsit de gasoil 
 
 

  
X 

 

Instal·lacions 
elèctriques 

 

  
X 

 

Ascensor 
 
 

 
X 

  

Sistema d’extinció 
d’incendis 

 

   
X 

 


