
 
TEMA 6.- MANTENIMENT BÀSIC D'EDIFICIS 
 
La gestió del Petit Manteniment als edificis escolars 
 
Segons la legislació vigent el manteniment i vigilància dels centres docents públics 
d’Educació infantil, primària i d’adults és responsabilitat dels ajuntaments. 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local ( Llei 7/85 Art. 25.n. 
La Llei Orgànica  2/2006, de 3 de maig, d’educació, Disposició addicional quinzena 
La  Llei d’Educació de Catalunya  12/2009 article 164. 
 
Les regidories d’Urbanisme i Educació tenen establerts uns programes i recursos 
econòmics per fer front a aquesta responsabilitat municipal que en el  cas de 
Castelldefels arriba a  10 centres de primària , l’escola d’adults i 4 escoles bressols 
municipals .  
Un dels programes concrets  establerts en aquest cas , per la regidoria d’Educació, és  
El Petit Manteniment 
Aquest programa té com a objectiu general que els centres escolars tinguin en tot 
moment les seves instal·lacions en les degudes condicions pel que fa a electricitat, 
lampisteria, vidrieria, fusteria, i petites reposicions i reparacions que requereixin una 
actuació ràpida per assegurar el funcionament diari del centre. 
  
Per aconseguir aquest objectiu disposem dels recursos següents: 
- Els convenis amb les escoles per a l’autogestió del Petit manteniment. 
- Els conserges dels centres. 
- Pressupostos  de Serveis Tècnics per urgències i reparacions que no es poden 

abordar des de Petit Manteniment 
- Brigada municipal que ens proporciona puntualment  personal  i vehicles per 

trasllats de materials, moviment de mobiliari,etc. 
 
Els convenis de Petit Manteniment  
L’Ajuntament aporta una quantitat econòmica a les escoles en concepte de despeses a 
justificar i el centre assumeix les reparacions i  reposicions que requereixen una 
actuació immediata per el funcionament diari del centre. 
Es firma un conveni de col·laboració entre l’ajuntament i l’escola. 
 
Els conceptes  i els criteris d’utilització són : 

– compra de materials i eines per les petites reparacions realitzades per els 
conserges. 

– actuacions realitzades per empreses. 

– reposició de vidres. 

– reposició de persianes. 

– elements de fontaneria, fusteria, de manya, pintura, etc. 

– reposició de material d’enllumenat i d’altres. 

– petites adaptacions. 
 
Els criteris de distribució del pressupost està determinat per: 



Si la responsabilitat del manteniment programable  és enterament municipal o centres 
on la responsabilitat del manteniment és de ICF. ( cas de Els Pins, Lluís Vives, Els Pins i 
Garigot) 
Les unitats/ aules i espais de les escoles 
L’estat actual respecte al seu manteniment, antiguitat dels edificis, etc. 
L’ús de les instal·lacions fora de l’horari escolar,etc. 
 
Els Conserges de les escoles: 
Les funcions i responsabilitats específiques dels conserges en aquest àmbit de treball 
dels centres escolars  estan recollides en el Reglament Intern de Conserges de 
l’Ajuntament de Castelldefels del 27.01.03 que pel que fa al manteniment diu al 
apartat 6.2: 
 Els conserges seran responsables de realitzar les tasques de petit manteniment pel 
que fa a la execució de les reparacions bàsica i elemental; corregir totes les anomalies 
que estiguin al seu abast, sol·licitant el material necessari, com : el canvi de bombetes, 
fluorescents, canvis d'endolls, senzills interruptors, aixetes de lavabos, desembussar 
desguassos, i col·locar tacs, peces soltes de rajoles, persianes, canvis i reparació de 
panys de portes, i finestres, petit arranjament de pintura,etc. 
Quan les tasques mencionades anteriorment requereixin la presència d’un 
especialista, el conserge ho comunicarà  al Cap de la Regidoria corresponent que 
estudiarà la demanda i la derivarà s’escau al servei o regidoria que correspongui. 
Altres tasques considerades dins el  petit manteniment elemental : 

Canvi de manetes de portes i finestres 
Engrassar bisagres. 
Reparar  cargols de cadires, mobles, taules, etc... 
Rec de zones enjardinades 
Col·locació de tapes de wàter, eixugamans, saboneres, pissarres, quadres, miralls, etc..  
 
Pressupostos  de Serveis Tècnics: 
Al llarg del curs tenim també situacions i urgències que no es poden  resoldre amb el 
Petit Manteniment i requereix la intervenció dels Serveis d’Urbanisme  tant a nivell 
tècnic com pressupostari.  
 
La Brigada Municipal: que ens proporciona puntualment  personal  i vehicles per 
trasllats de materials, moviment de mobiliari,etc. 
 
NORMATIVA TÈCNICA D’AUTOGESTIÓ DEL PETIT MANTENIMENT DELS CENTRES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I D’ADULTS PÚBLICS DE CASTELLDEFELS  
 
1. L’Ajuntament de Castelldefels mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració 

amb els centres escolars, aportarà anualment una quantitat econòmica en 
concepte de despeses a justificar. 

 
2. En el cas que a causa del deteriorament del centre, les despeses de petit 

manteniment superin el pressupost designat, s’estudiaria la problemàtica  per tal 
de resoldre les deficiències a través dels mitjans que correspongui: pressupostos 



de la Regidoria d’urbanisme i obres de l’ajuntament, programa de Reformes, 
Adequació i Millores (RAM) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, etc. 

 
3. L’Ajuntament enviarà periòdicament als tècnics municipals a fi i efecte de 

comprovar l’estat dels centres, i la correcta utilització de l’aportació econòmica.  
 
4. És imprescindible la consulta a la regidoria d’Educació per a l’aprovació dels 

pressupostos de les reparacions i despeses  que superin els 1.000 € 
 
5. La junta econòmica efectuarà el rendiment de comptes que cal aprovar en el 

Consell escolar, en imprès facilitat per l’Ajuntament, on figuraran la relació 
numerada de factures i rebuts originals que hi seran adjuntats. 

 
A/ El termini de presentació de les factures finalitzarà el dia 15 de gener de 2013. 

S’hauran de presentar per registre general d’entrada en l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà de l’ajuntament.  

 
B/ Únicament s’admetran factures produïdes per l’adquisició de materials o 

contractació de serveis que efectuïn exclusivament el manteniment i 
conservació de l’edifici i instal·lacions dels centres escolars. 

C/ A les factures cal que hi consti clarament: 
 

• El nom de l’establiment subministrador. 

• El NIF o el DNI. 

• La descripció o quantitat de material subministrat o treball realitzat. 

• L’import total de la factura. 

• Rebut de l’import on ha de constar la referència a la factura amb la firma i 
segell de l’establiment. 

 
6. Les reparacions a que hauran de fer front són les considerades com a petit 

manteniment, que fan referència a aquelles avaries que requereixen  una actuació 
ràpida, a causa d’accidents, deterioraments de la infraestructura o que no han 
pogut ser programades. 
 
S´ inclou  dins del petit manteniment les factures de: lampisteria, fusteria, 
electricitat, manyà, paletes, vidres, pintura, etc. 
 

7. Els conserges tenen les seves responsabilitats de manteniment regulades en el 
Reglament de Règim Intern de Conserges del 13.05.93. 
 

8. Queda entès que la normativa present contempla únicament l’autogestió de 
treballs de conservació i reparació. No es contemplen els treballs d’inversió con per 
exemple: construccions, modificacions i ampliació d’instal·lacions, etc. 
Aquests treballs podrien ser assumits segons sigui procedent, en cada cas, per 
l’Ajuntament o la Generalitat, prèvia sol·licitud fonamentada i estudi de 
possibilitats d’inclusió en programació i realització. Aquesta sol·licitud s’hauran de 
realitzar a principis d’any. 



 
El Manteniment dels edificis municipals , en particular, el manteniment dels centres 
escolars. 
Les legislacions actuals de Règim Local , tant l’estatal com la de Catalunya  així com les 
lleis sectorials d’Educació encarreguen als ajuntament  el manteniment i vigilància dels 
centres docents públics d’Educació infantil, primària. 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local ( Llei 7/85 Art. 25.n.) 
La Llei Orgànica  2/2006, de 3 de maig, d’educació, Disposició addicional quinzena 
La  Llei d’Educació de Catalunya  12/2009 article 164. 
 
Què vol dir Manteniment: 
El conjunt d’accions que cal dur a terme en un edifici i les seves instal·lacions a fi 
d’assegurar , en totes les seves parts, les condicions d’ús inicialment establertes. 
Es pot considerar que tenim aquets  tipus: 
 
Manteniment Normatiu 
Aquest correspon al compliment de les normes legals aplicables a diverses 
instal·lacions. 
Calefacció i climatització 
Instal·lacions de combustibles 
Instal·lació elèctrica i d’enllumenat , plaques solars 
Ascensors 
Instal·lacions contra incendis 
Manteniment Preventiu: 
És el que permet prevenir avaries. 
Manteniment Correctiu 
Aquest correspon a la reparació de les avaries un cop ja s’han produït. 
Manteniment de instal·lacions no normatives: 
Fontaneria, lampisteria, antenes, parallamps, residus, exteriors. Patis,mobiliari, 
recollides selectives.. 
 
Com s’assumeix aquesta obligació en el si de l’Ajuntament: 
 
Diverses són les regidories, tècnics i empreses externes  implicats en el compliment 
d’aquesta competència municipal. No obstant  la responsabilitat principal  de la 
programació,dotació pressupostària i execució dels objectius  correspon als serveis  
tècnics municipals sota la responsabilitat tècnica de l’arquitecte  i l’enginyer municipal. 
Els edificis de la nostra responsabilitat són:   10 centres de primària i l’escola d’adults, 4 
escoles bressols municipals. 
És necessari   senyalar  la nova situació plantejada arrel els acords marc signats entre el 
Departament d’Educació i les entitats municipalistes de l’any 2006 en relació al 
manteniment dels centres de nova creació i el que això ha  representat per a 
l’ajuntament respecte  als recursos necessaris per executar aquesta responsabilitat. .  
L’acord planteja que el Departament d’Educació realitzarà els servei de conservació i 
manteniment de caire integral, mitjançant  ICF equipaments  en els centres educatius 
de nova construcció . En el nostre cas són les escoles  Lluís Vives, Garigot ,els Pins i el 
Josep Guinovart ( la propietat dels edificis passarà a l’ajuntament després de 30anys) 



Mitjançat aquest acord ICF  s’ocupa  del manteniment preventiu, normatiu, correctiu 
(parcialment) i substitutiu. 
L’ajuntament continua  fent la neteja, desratització i control de plagues, manteniment 
conductiu : serveis d’engegada/aturada, manteniment de Jardineria, mobiliari urbà i 
jocs,vigilància i el manteniment correctiu ( petit manteniment). També dels 
subministraments d’aigua , llum, gas, i altres serveis necessàries pel funcionament dels 
centres 
A l’ajuntament li correspon la conservació i manteniment integral de la resta d’escoles. 
 
També  la regidoria d’Educació assumeix mitjançant  dedicació tècnica  i recursos 
econòmics propis ,una responsabilitat  important   en l’atenció diària als  centres 
escolars i en el  seguiment i derivació de sol·licituds que ens realitzen. Així com la 
direcció del conserges de les escoles que tenen un paper molt important en el 
manteniment de les escoles  
En aquest sentit ens coordinem i treballem amb els serveis tècnics municipals i del 
departament d’Ensenyament de la Generalitat per aconseguir els objectius establerts. 
Des de la Unitat d’Educació durant el mes de novembre es fa una nota als centres per 
que es facin saber les seves propostes i necessitats  de Manteniment que caldria 
realitzar. Aquestes propostes  , junt a les realitzades a partir de les inspeccions i visites 
realitzades per els Serveis Tècnics , les  analitzem juntament amb l’arquitecte  
municipal per tal de consignar en els  pressuposts de manteniment d’Edificis una 
quantitat  per poder fer front a les necessites  i realitzar les obres preferentment a 
l’estiu. 
Els conserges tenen un paper fonamental en el manteniment dels edificis escolars ja 
que ens informen de primera mà de l’estat de les seves instal·lacions. A nivell formal 
tenen establertes un seguit de funcions específiques en el Reglament de conserges 
municipal. 
A partir de les demandes , les inspeccions i la informació que ens proporcionen els 
usuaris  es fan els següents llistats de treball:  

• Treballs de manteniment d’obres 

• Treballs de manteniment d’instal·lacions 

• Treballs que s’han de realitzar a càrrec de Programa de Petit manteniment 

• Obres de millores que corresponen al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat. 

• Altres demandes especials i puntuals 

• Propostes d’inversions. 
Les actuacions que es poden desenvolupar per fer un manteniment programable dels 
centres   estan subjectes cada any a l’assignació econòmica destinada als efectes  en el 
pressupost municipal. 
 
D’altre banda hi ha un seguit de treballs que per el seu volum o especificitat   
s’adjudiquen, mitjançant concurs públic, a empreses del sector per a  la seva execució :  

• Manteniment de sistemes de seguretat, alarmes, extintors,etc. 

• Manteniment calefaccions, calderes, conduccions d’aigua i llum. 

• Manteniment Jardineria, patis,etc. 

• Neteja 
 



MANTENIMENT DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS 
 
Eines per a la posada en marxa d’un 
Pla de manteniment i el control de la 
seva execució 
Per a la posada en marxa d’un pla de manteniment cal 
realitzar unes tasques prèvies que ens ajudaran a planificar i 
millorar la gestió del manteniment en els edificis. 
• Determinar l’estat de conservació de l’edifici mitjançant el 
reconeixement dels diferents sistemes constructius i 
instal.lacions. 
• Realitzar l’inventari dels elements constructius i de les 
instal.lacions per determinar el manteniment que s’ha de 
realitzar sobre cadascun d’ells. 
En tots dos casos, caldrà tenir en compte tant l’edifici com els 
seus espais exteriors. 
 
Estat conservació 
Dades a recollir quan es detectin incidències: 
• Descripció dels elements afectats i localització dels problema 
• Descripció de la incidència 
• Possibles causes 
• Proposta de reparació, adequació i/o mesures de prevenció 
per evitar riscos davant usuaris, operaris i/o objectes 
• Abast de la intervenció 
• Tipus d’intervenció a realitzar per resoldre les incidències 
detectades 
_Adequació a la Normativa vigent i d’aplicació (en funció de 
l’any de la seva construcció) 
_Substitució de l’element 
_Reparació de la patologia 
_Proposta de millores (per estalvi, confort, etc.) 
_Mesures de protecció prèvies a una intervenció 
• Definir les prioritats amb que cal realitzar la intervenció: 
Immediates 
Programades (en els 2-5 anys següents) 
Diferides 
Inventari  
Caldrà obtenir les següents dades: 
•Descripció del sistema o equip (no només de les 
instal.lacions) 
• Subsistema en el que està inclòs 
• Definició del nombre d’unitats i la seva localització 
• Saber si es tracta o no d’un equip que la seva fallida impliqui 
l’aturada de l’activitat del Centre. 
• Dades tècniques de l’equip o instal.lació (model, fabricant, 
etc.) i si és possible, disposar de manuals de l’aparell  



• Conservar documents que acreditin la garantía de l’equip i/o 
material i la seva validesa. 
• Data de compra, per poder preveure la vida útil i tenir en 
compte la reserva de la inversió necessària per a la seva 
substitució quan s’aproximi el moment d’esgotament de la 
mateixa. 
• Cost d’adquisició i període d’amortització. 
• Qualsevol altra dada que ens pugui ajudar a conèixer el seu 
funcionament. 
Cal realitzar de forma permanent: 
• actualització de l’inventari per disposar de la informació real 
amb l’objectiu de dur a terme les tasques necessàries en el 
dia a dia del manteniment. 
• preveure revisions periòdiques per tècnics municipals (tècnic 
de construcció i d’instal.lacions, segons sigui el cas) que 
mitjançant la inspecció de l’equipament puguin detectar les 
incidències que s’estan produint i/o preveure d’altres que 
poden ser conseqüència de situacions de risc. 
 
Pla de manteniment  
Una vegada realitzat l’inventari, es podrà determinar per a 
cada equip, instal.lació o element els següents punts en 
referència al manteniment: 
• Tasques de manteniment obligatori i recomanat a realitzar 
sobre els equips i periodicitat amb que s’han d’executar. 
• Tipus de responsable (operaris, empresa especialitzada, 
Organisme de control autoritzat, Usuari) que ha de realitzar 
les tasques de manteniment d’un determinat equip i 
necessitat o no de disposar de contracte de manteniment. 
•Necessitat o no d’expedició de document acreditatiu 
conforme s’ha realitzat la inspecció de manteniment 
• Temps estimat 
• Cost aproximat de la operació 
• Recomanacions del fabricant per al seu manteniment 
• Recanvis necessaris per al seu manteniment o per a petites 
reparacions que pugui realitzar el personal propi. 
• Mesures de seguretat que cal prendre en l’execució del 
manteniment. 
• Històric d’intervencions per determinar els punts reincidents 
Si es disposa d’un pla de manteniment, es podrà preveure: 
• Un pla d’inversió econòmica en els propers anys. 
• La despesa prevista per al manteniment preventiu (tant pel 
Normatiu o obligatori com pel recomanat) i per al correctiu. 
• La planificació, distribució i dimensionament de la càrrega de 
treball prevista. 
• Organitzar els recursos dels serveis i optimitzar la 
contractació d’empreses externes especialitzades i dels 



Organismes de control autoritzats - OCA. 
Gestió del manteniment 
La Gestió del manteniment són 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 la supervisió del manteniment, i 
la millora dels mètodes en la organització incloent els 
aspectes econòmics. 
La gestió de manteniment haurà de proporcionar, com a 
mínim, la següent informació: 
• Característiques tècniques dels equips instal.lats 
• Vida útil d’aquests equips 
• Dates de la instal.lació dels equips 
• Reparacions efectuades 
• Programació d’operacions periòdiques de les tasques de 
manteniment preventiu tant obligatori com recomanat 
• Optimització de les càrregues de treball 
• Programació automàtica de les ordres de treball a 
desenvolupar. 
• Estat de la situació de les operacions realitzades i pendents, 
canvis de programació, revisions diàries i previsió de treballs 
a realitzar. 
• Informació de les operacions puntuals de manteniment 
corrector. 
• Gestió d’operacions acabades, canvis i anul.lacions. 
• Informació detallada de l’estat global dels treballs 
Millora dels plecs i/o dels contractes de manteniment 
externalitats. 
• Seguiment formatiu del personal propi de manteniment. 
• Disposar d’indicadors de manteniment 

 


