
  
 
EICE GENERAL DE PROJECTES  
     I INSTAL-LACIONES    S.L.    

 MANTENIMENT. 
 



1.- PERFIL DE L´EMPRESA.  
 
  Les nostres activitats....  
    
    EICE S.L. És una empresa que treballa per a convertir el manteniment 

industrial  en un valor afegit per les  empreses. La nostra àrea d'acció és el 
manteniment ;  predictiu, preventiu i correctiu en empreses de  qualsevol activitat i  
sector, amb visió especial de l´area  industrial.  

  L´activitat prestada,  permet als nostres clients a reduir els seus costos de manteniment i 
obtenir millors taxes de productivitat.  

   Disposem de personal  qualificat en tots els possible àmbits del manteniment Industrial. 

  Auditories d´eficiència Energètica. 
    
     
  Mecànica.      
  Pneumàtica. 
  Termografía. 
  Electricitat Plans de manteniment. 
  Electrónica.  
  Electromecànica.  
  Obra civil.  
    
  El Nostre departament tècnic i la contínua col-laboració amb empreses 

d'enginyeria, ens permet desenvolupar  des de plans de manteniment bàsic a 
complexes solucions tècniques per millorar el rendiment i la funcionalitat de 
qualsevol instal·lació productiva i de servei. 

  

EICE S.L.  C/ Cot  nº 3 – 5, Local 36  08291 Ripollet  (Barcelona ) tef. 935946517 eice@eice.es www.eice.es 

  



  La fidelitat dels nostres clients, garanteix la qualitat, la fiabilitat i la immediatesa 
dels nostres serveis.  

   A més de manteniment, realitzem instal·lacions de qualsevol tipus: Instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió, Instal·lacions pneumàtiques, muntatge i preparació  de 
maquinària per el canvi d´ubicació, xarxes de dades i comunicacions, etc...   

  La revisió contínua dels nostres processos ens  ha permès crear un valor únic per 
a les empreses, oferint-los, mitjançant els nostres serveis, una solució a molts dels 
problemes trobats en la recerca de l'eficiència empresarial.  

  Alguns dels valors que busquem per als nostres clients són:  

 

  Disponibilitat  de servei.  

  Gestió àgil de recursos humans y tècnics.  

  Ràpida gestió de peces de recanvi. 

  Selecció contínua de proveidors.  

  Recerca  del binomi calitat-preu en els  productes y recanvis utilitzats.  

  Resposta “claus  en mà” per a la resolució de problemes complexos.  
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Alguns dels nostres reptes...  
 
  Un dels reptes que S.L. EICE ha sabut aconseguir amb èxit,  és l'adaptació del seu 

personal a la filosofia de l'empresa, garantint als nostres clients els valors que 
volem transmetre: l'honestedat, serietat i professionalitat.  

  La qualitat del servei que volem oferir,  ha de reflectir-se en:  

  Reducció de les despeses de manteniment associats amb el procés de productiu. 

   Màxima disponibilitat d'instal-lacions.  

  Garantia de servei.   

   La consolidació del nostre projecte ens permet afrontar el futur per treballar en 
l'optimització dels nostres processos i serveis.  

  La nostra filosofia d'empresa...   

  La nostra filosofia d'empresa és trobar la màxima complicitat amb els nostres 
clients, fent "nostres" els seus problemes i assegurant la rendibilitat de les seves 
instal·lacions. 
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2.- SERVEIS.  
 
  2.1.- MANTENIMENT GENERAL.  

    

  Duem a terme des de les operacions ocasionals de manteniment  fins a la plena 
externalització de l'àrea de manteniment de l'empresa.  

   Busquem sempre la fórmula de contratació que millor s'adapti a les necessitats 
dels nostres clients. La proposta definitiva del servei depèn de les opcions 
següents:  

  Nombre i complexitat de les instal·lacions a mantenir.  

  Necessitat per a la disponibilitat de les instal·lacions (model de procés de 
producció, torns de treball, temporalitat, etc....).  

  Tipus de manteniment a  desenvolupar:  correctiu, preventiu, etc...  

  Amb tot això, podem definir la càrrega de treball i establir els recursos necessaris 
per a la seva implementació.  

   L'oferta final de servei s'establirà en funció dels recursos necessaris. Aquests 
recursos inclouen recursos humans, mitjans mecànics, materials, eines de gestió,  
etc.. 
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Esquema de decisió del tipus  de 
contracte de manteniment:  
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CONDICIONS DEL CONTRACTE 

DE MANTENIMENT:  
    EICE S.L.  ofereix als seus clients, contractes de manteniment, FLEXIBLES I 

TRANSPARENTS.  

   Considerem que el contracte de manteniment no pot ser una càrrega per al 
client, sinó una eina per ajudar a la gestió d'una important àrea de negocis.  

  El  contracte representa un enllaç a una empresa especialitzada en el camp que li 
permetrà  que aquesta àrea de gestió es porta a terme de forma òptima i 
rendible.   

  En el contracte de manteniment, es defineix de manera clara i consensuada amb el 
client: 

  Data d'inici i fi del contracte.  

  Condicions de la pròrroga.  

  Nombre d'equips o instal·lacions incloses. 

  Nombre de visites i terminis entre elles. 

  Personal assignat a l'empresa . 

  Costos, maneres de revisió i forma de pagament. 
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PROCÉS D´ IMPLANTACIÓ:  
 
  Una vegada definit el camp d'actuació, s'inicia el procés d'implantació dels nostres 

serveis.  
  

  Volem conèixer la problemàtica dels nostres clients, la seva infraestructura, els 
seus canals de comunicació interna i en general tots aquells aspectes que ens 
vagin a permetre realitzar el nostre treball amb un alt grau d'eficàcia des del 
primer moment. 
 

  Per a això serà imprescindible que el client defineixi la persona d'enllaç amb la 
nostra empresa.  
  

  Aquest interlocutor únic o principal acordarà amb nosaltres el Programa de 
manteniment a desenvolupar i definirà els reports necessaris per valorar el servei 
prestat. 
 

  Durant el procés d'implantació, el nostre personal tècnic i directiu visitarà i 
analitzarà quantes vegades siguin necessàries les instal·lacions i equips recollits en 
el contracte subscrit. 
 
  

  No escatimem recursos i temps en el procés d'implantació,  ja que ho considerem 

clau, per al bon desenvolupament de la relació professional iniciada. 
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DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA DE MANTENIMENT. 
 

  El nostre personal tècnic desenvolupa per a cadascun dels nostres clients un programa de 
manteniment s'inclouen les actuacions a dur a terme pel nostre personal operatiu i 
reportar al client la informació bàsica per a la seva valoració i seguiment. 

 

•  El programa de manteniment serà l'element clau, que defineixi cadascuna de les nostres 
actuacions.  

•  La magnitud del programa, variarà en funció de la grandària de l'empresa i les 
instal·lacions incloses en el contracte de manteniment, però en general es compondrà 
dels següents punts bàsics: 

•  1. Planificació de reparacions – revisions: és una *planilla anual on s'especifica les tasques 
(significatives) programades que es realitzaran en la màquina i les del sector. 

•   2. Punts d'inspecció: són els llocs on s'inspecciona la màquina, podent ser d'índole: 
mecànica, elèctrica, lubricació, electrònica, predictiu, pneumàtic, *oleo hidràulic, etc. 
Aquests punts d'inspecció poden quedar identificats en plànols o esquemes disponibles. 

•   3. Ruta d'inspeccions: és la seqüència que ha de seguir l'operador de cada disciplina 
intervinent. Els valors obtinguts es bolquen en l'evolució de magnituds.  

•   
 

•  4. Ordre de treball: és l'instrument que indica la tasca a realitzar i es completa amb les 
hores fora de servei, temps de reparació, operaris que van realitzar l'activitat, recanvis 
utilitzats, falla detectada, estat en què queda l'equip, procediment, plànol etc.  

•   
 

•  5. Historial de màquina. Detalla anualment les intervencions de manteniment. S'alimenta 
de la *OT i indica: hores fora de servei, temps de reparació, operaris que van realitzar 
l'activitat, recanvis utilitzats, costos de mà d'obra i de recanvis, falla detectada, estat en què 
queda l'equip 
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  6. Evolució de magnituds: Indica en el temps com evolucionen les variables: 
temperatura, intensitat, tensió, pressió, vibracions, termografia, anàlisi d'oli, etc 

   7. Fitxa tècnica o manual: Especificacions, indica les funcions i els components de 
la màquina, és imprescindible per facilitar la identificació de averies, possibles 
solucions, compra de recanvis, especejament de l'equip i posterior muntatge, 
etc…  

  8. Procediment: sèrie d'instruccions per realitzar una operació. Són molt 
importants quan està en joc la seguretat. El procediment inclourà tots els passos 
necessaris per assegurar la fi de la tasca planificada.  

  9. Pla de lubricació i neteja: Indica els lubrificants que es necessiten, les quantitats, 
els punts i freqüències de lubricació, els canvis d'olis, grasses i filtres programades 
que es realitzaran en la maquinària i instal·lacions.  

  10. Revisió o reparació: És la programació d'una reparació significativa, sent molt 
apropiat realitzar-ho utilitzant  Project, per assignar recursos. 

   11. Estoc de recanvis aconsellats de la màquina seleccionada:  
especificacions, quantitat, rotació, preu, etc… 

   12. Control de costos: registre de costos associats a cada equip per averia, 
manteniment periòdic, etc 
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  Abans de cada operació de substitució d'elements que componen la instal·lació, per 
desgast o averia, EICE S.L. presentarà PRESSUPOST de valoració econòmica. 

   Aquest pressupost recollirà l'import del material a utilitzar, així com qualsevol altre 
cost associat a la intervenció. 

   El CLIENT SEMPRE DECIDEIX ABANS de realitzar qualsevol 
intervenció que pugui suposar un cost fora del recollit en el contracte de 
manteniment.   


