
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS I 
DE L’ACTIVITAT PER PART DE LA CONTRATA  

 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS: 
 
Instal·lació elèctrica de Baixa Tensió. 

- La instal·lació elèctrica de Baixa Tensió a mantenir està especificada al 
Documento 3 del projecte tècnic amb nombre de visat 12990105 de data 13-
01-1999 del C.E.T.I.B. 

- Es obligació de l’Ajuntament de Lloseta, aportar al contractista una còpia del 
darrer Certificat amb antiguitat inferior a un any d’un Organisme de Control 
Autoritzat (OCA) per la Conselleria d’Indústria relativa a la instal·lació de 
baixa tensió de l’activitat de “Teatre Municipal”. 

- Serà responsabilitat de la Contracta, adoptar les mesures correctores 
suficients per garantir que la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió del “Teatre 
Municipal” de Lloseta donarà compliment en tot moment al REAL DECRET 
2431/1973, de 20 de setembre, pel que s’aprova el Reglament de Baixa 
Tensió i les seves Instruccions Complementaries. 

- La contracta haurà de presentar ANUALMENT davant la Comissió de 
Seguiment un Certificat d’un Organisme de Control Autoritzat (OCA) per la 
Conselleria d’Indústria relativa a la instal·lació de baixa tensió de l’activitat de 
“Teatre Municipal” i les seves possibles activitats secundàries. 

 
Instal·lació de Climatització. 

- La instal·lació de Climatització a mantenir està especificada al projecte tècnic 
amb nombre de visat 105189-01 de data 30-06-2006 del C.O.E.I.B. 

- Es obligació de l’Ajuntament de Lloseta, aportar al contractista una còpia de 
la posada en servei de la instal·lació de Climatització amb el segell de la 
Conselleria d’Indústria.  

- Serà responsabilitat de la Contracta, adoptar les mesures correctores 
suficients per garantir que la instal·lació de Climatització del “Teatre 
Municipal” de Lloseta donarà compliment en tot moment al REAL DECRET 
1751/1998, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 
complementaries (ITE). 

- La contracta haurà de presentar ANUALMENT davant la Comissió de 
Seguiment un Contracte de manteniment de la instal·lació de Climatització, 
signat amb una empresa autoritzada per Conselleria d’Indústria que estarà en 
vigència tot el període de la present Contracta i un Certificat signat per tècnic 
competent que certifiqui explícitament el bon estat i funcionament de la 
instal·lació de Climatització i que durant l’any s’ha realitzat el pertinent 
manteniment. 

 
Instal·lacions de Contra Incendis i evacuació. 

- La instal·lació Contra Incendis a mantenir està especificada al Documento 2 
del projecte tècnic amb nombre de visat 12990105 de data 13-01-1999 del 
C.E.T.I.B. 

- La contracta haurà de presentar ANUALMENT davant la Comissió de 
Seguiment un Contracte de manteniment de la instal·lació Contra Incendis, 
signat amb una empresa autoritzada per Conselleria d’Indústria que estarà en 
vigència tot el període de la present Contracta i un Certificat signat per tècnic 
competent que certifiqui explícitament el bon estat i funcionament de la 



instal·lació Contra Incendis i que durant l’any s’ha realitzat el pertinent 
manteniment. 

- Serà responsabilitat de la Contracta el manteniment de l’ascensor que s’indica 
al Document 1 del projecte tècnic d’activitats amb nombre de visat 12990105 
de data 13-01-1999 del C.E.T.I.B. i les costes del mateix aniran a càrrec seu. 
La contracta haurà de presentar ANUALMENT davant la Comissió de 
seguiment un Contracte de manteniment de l’ascensor, signat amb una 
empresa autoritzada per la Conselleria d’Indústria que estarà en vigència tot 
el període de la present Contracta i un Certificat signat per tècnic competent 
que certifiqui explícitament el bon estat i funcionament de l’ascensor i que 
durant l’any s’ha realitzat el pertinent manteniment. 

 
Instal·lació de sanejament, fontaneria i A.C.S. 

- La instal·lació de fontaneria, sanejament i A.C.S. a mantenir està especificada 
al Documento 4 del projecte tècnic amb nombre de visat 12990105 de data 
13-01-1999 del C.E.T.I.B. 

- Serà responsabilitat de la Contracta, adoptar les mesures correctores 
suficients per garantir que la instal·lació de fontaneria, sanejament i A.C.S. 
del “Teatre Municipal” de Lloseta està en perfecta estat de manteniment i 
funcionant correctament en tot moment. 

 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT DE 
“TEATRE MUNICIPAL” DEL T.M. DE LLOSETA: 
 

- La activitat de “Teatre Municipal” a mantenir està especificada al Document 1 
del projecte tècnic amb nombre de vista 12990105 de data 13-01-1999 del 
C.E.T.I.B. 

- Serà obligació de l’Ajuntament de Lloseta entregar les instal·lacions de 
l’activitat de “Teatre Municipal”, objecte de la contracta i d’aquest PCT, en 
correctes condicions d’estat i manteniment i donant compliment a tot 
l’especificat a la Llei 3/1993, de 4 de maig i Reglament de supressió de 
barreres arquitectòniques del Decret 20/2003 de 28 de febrer.  

- Les costes de manteniment i conservació de l’edificació que alberga l’activitat 
del Teatre Municipal, objecte de la contracta i d’aquest PCT, aniran a càrrec 
de la Contracta. Les noves obres d’ampliació, reforma o conservació, es 
realitzaran donant compliment en tot moment al Real Decret 314/2006 pel que 
s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació. Text refós amb modificacions del 
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, i correcció d’ errades del BOE de 25 de gener 
de 2008, i aniran a càrrec de la contracta. 

- Es responsabilitat de la Contracta, adoptar les mesures correctores suficients 
per garantir que l’activitat amb el seu funcionament i el de les seves 
instal·lacions, no produirà molèsties als veïnats, ni ocasionarà situacions de 
risc i que donarà compliment amb tot moment a les NNSS del T.M. de Lloseta 
i demés normativa específica d’aplicació. 

- La activitat de Teatre Municipal, objecte de la contracta i d’aquest PCT, haurà 
de donar compliment en tot moment al Decret 20/1987, de 26 de març, de 
mesures de protecció contra la contaminació acústica del Medi Ambient en 
l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears i la Llei 
1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears. 

 



- La activitat de Teatre Municipal, objecte de la contracta i d’aquest PCT, haurà 
de donar compliment en tot moment a la resta de normativa específica de les 
diferents Conselleries (Turismes, Sanitat, Indústria) de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears. 

- La activitat de Teatre Municipal, objecte de la contracta i d’aquest PCT, haurà 
de donar compliment en tot moment a la Llei 16/2006 de 17 d’octubre, de 
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears. 

- Serà obligació de la Contracta que l’activitat de Teatre Municipal disposi 
d’una Pòlissa de Responsabilitat Civil vigent i al corrent de pagament i haurà 
de presentar ANUALMENT el comprovant.1 

- Serà obligació de l’Ajuntament de Lloseta facilitar a la Contracta una còpia del 
Manual del Pla d’autoprotecció de “Teatre Municipal” inscrit en el Registre 
General Autonòmic de Plans d’Autoprotecció.  

- La contracta haurà de presentar davant la Comissió de Seguiment les següents 
certificacions amb la periodicitat que s’indica a continuació: 

 
o ANUALMENT haurà de presentar un Certificat d’un Organisme de 

Control Autoritzat (OCA) per la Conselleria d’Indústria relativa a la 
instal·lació de baixa tensió de l’activitat de “Teatre Municipal” i les seves 
possibles activitats secundàries. 

o Contracte de manteniment de la instal·lació de Climatització, signat amb 
una empresa autoritzada per Conselleria d’Indústria que estarà en vigència 
tot el període de la present Contracta i ANUALMENT haurà de presentar 
un Certificat signat per tècnic competent que certifiqui explícitament el 
bon estat i funcionament de la instal·lació de Climatització i que durant 
l’any s’ha realitzat el pertinent manteniment. 

o Contracte de manteniment de la instal·lació Contra Incendis, signat amb 
una empresa autoritzada per Conselleria d’Indústria que estarà en vigència 
tot el període de la present Contracta i ANUALMENT haurà de presentar 
un Certificat signat per tècnic competent que certifiqui explícitament el 
bon estat i funcionament de la instal·lació Contra Incendis i que durant 
l’any s’ha realitzat el pertinent manteniment.  

o Certificat signat per la Contracta de que el Pla d’autoprotecció de “Teatre 
Municipal” facilitat per l’Ajuntament de Lloseta està implantat i es 
conegut per tots els treballadors. 

o Contracte de manteniment de l’ascensor, signat amb una empresa 
autoritzada per Conselleria d’Indústria que estarà en vigència tot el període 
de la present Contracta i ANUALMENT haurà de presentar un Certificat 
signat per tècnic competent que certifiqui explícitament el bon estat i 
funcionament de l’ascensor i que durant l’any s’ha realitzat el pertinent 
manteniment. 

 
- Serà obligació de la Contracta la notificació a la Comissió de Seguiment de 

qualsevol anomalia en el funcionament de la activitat i de les instal·lacions que 
                                                
1 La pòlissa haurà de cobrir la responsabilitat civil per danys a tercers, així com també la 
responsabilitat civil patronal per les reclamacions que puguin formular els empleats que prestin 
serveis a l’activitat. 
    Les quanties mínimes d’aquestes pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil seran les 
determinades en cada cas en la disposició addicional cinquena de la Llei 16/2006, de 17 
d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears. 



s’han citat anteriorment, i les haurà de subsanar en el plaç més breu possible, amb 
la supervisió de la Comissió de Seguiment. 

 
 
. 

Lloseta, 23 de febrer  de 2009 
 
 
 
 

L’enginyer municipal 
 


