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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI PERIÒDIC DE NETEJA DEL PARC DE BOMBERS
DE MOLLET I DEL PARC DE BOMBERS DE RUBÍ/ SANT CUGAT (RESERVAT A CENTRES ESPECIALS
DE TREBALL)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Contracte de serveis de neteja del parc de bombers de Mollet i del parc de bombers de Rubí /Sant Cugat
(reservat a Centres Especials de Treball).

2. DEFINICIONS
Neteja: procediment d’arrossegament i eliminació de material aliè com la pols i la matèria orgànica de l’objecte
o superfície que es vol netejar. Es realitza mitjançant aigua, detergents i acció mecànica. És un procés que ha
de precedir sempre la desinfecció. A més de l’eliminació de la brutícia i de la matèria orgànica present, també
elimina per arrossegament un gran nombre de microorganismes.
Neteja extraordinària: no programables: per inundacions, petits trasllats, obres, pintades o grafitis, actes
institucionals, etc. Els responsables del contracte hauran de notificar prèviament les demandes de serveis
extraordinaris a l’empresa adjudicatària.
Detergent: producte químic que s’utilitza per a la eliminació de la brutícia insoluble en l’aigua. En la seva
composició hi ha tensioactius (baixen la tensió superficial i permeten la humectació de les superfícies),
compostos alcalins o àcids (per dissoldre el greix) i solvents (faciliten la penetració de l’aigua sobre la matèria
orgànica).
Descontaminació: qualsevol procés utilitzat per eliminar microorganismes d’un objecte o material contaminat.
En sentit general, la descontaminació és el procés o tractament que s’efectua per garantir que un equip o
superfície es pot tocar amb seguretat. L´esmentat procés es pot realitzar amb detergents, desinfectants, o
mitjançant l’esterilització.
Desinfecció: és el procés que destrueix els microorganismes, però no necessàriament totes les espores
bacterianes dels objectes i de les superfícies. Es realitza mitjançant productes químics, anomenats
desinfectants, o agents físics.
Desinfectant: substància química que destrueix els microorganismes i s’aplica sobre objectes.
Desinfecció d’alt nivell: procediment químic que aconsegueix destruir tots els microorganismes, llevat d’algunes
espores bacterianes (vegeu la taula 1).
Desinfecció de nivell intermedi: procediment químic que destrueix els virus, els bacteris i els fongs. Els virus
sense embolcall, els micobacteris i les espores bacterianes poden sobreviure (vegeu la taula 1).
Desinfecció de baix nivell: procediment químic que elimina la majoria de bacteris, alguns fongs (llevats) i alguns
virus. No es destrueixen els micobacteris, ni les espores, ni els virus sense embolcall (vegeu la taula 1).
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El virus SARS-CoV-2 és un tipus de virus amb embolcall.

3.

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS DE NETEJA A EXECUTAR AMB ESPECIFICACIÓ DE LA SEVA
PERIODICITAT O REPOSICIÓ:DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

3.1 Normes generals
El treball de neteja es farà de tal manera que en cap moment es vegi pertorbat el normal
funcionament de les activitats desenvolupades en les dependències i instal·lacions objecte d’aquest
contracte.
A banda de les especificacions que s’estableixen en els apartats següents, s’estableixen les següents
normes de caràcter general:

a)

Tornar a netejar sempre que es detecti brutícia, a petició dels interlocutors designats pel
departament.

b)
Recollida de residus de qualsevol tipus de residu des del punt de generació fins al
magatzem final, en el seu cas, i fins als contenidors municipals o punts d’abocament (en el cas de
recollida neumàtica), en els horaris marcats per les ordenances municipals, separant el material de
recuperació. S’inclou en el contracte el subministrament de bosses de plàstic homologades.
c)

Es duran a terme neteges i/o desinfeccions a fons en les circumstàncies següents:
•
Zones on s’hagin dut a terme tasques de pintura, obres o manteniment general,
incloent-hi actuacions sobre el paviment.
•
Les derivades de qualsevol avaria o incidències com fuites d’aigua, emergències i
altres similars.
•
En llocs de treball dels PARCS DE BOMBERS on s’hagi confirmat un cas positiu
de coronavirus COVID-19.

3.2 Tasques a realitzar
En ambdós parc de bombers inclosos en aquesta licitació el servei de neteja inclou els festius setmanals o
inter-setmanals.
Als parcs de bombers de Mollet i Rubí /Sant Cugat, objecte d’aquesta licitació, la neteja es realitzarà a les
franges d’horari compreses entre les 6:00 a 13:00 i de 16:00 a 22:00 hores.
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La neteja d’aquests parcs de bombers funcionaris serà diària, de dilluns a diumenge, durant tot l’any.
Les tasques de neteja es faran sempre de dalt a baix i de dintre a fora, de zona neta a zona bruta.
En la neteja de terres, caldrà emprar el sistema de galleda doble, amb un compartiment amb aigua neta i el
producte detergent i desinfectant i, en l’altre compartiment aigua neta per esbandir, o qualsevol altre sistema
eficient des del punt de vista d’estalvi de consum d’aigua. En la neteja de terres tècnics caldrà emprar
productes dissipadors d’electricitat estàtica.
En la neteja de terres de superfície elàstica o PVC, i d’acord amb la norma DIN 18032, hi haurà una
escombrada humida amb mopa per a l’eliminació de la pols i brutícia macroscòpica, seguida de fregada amb
productes que evitin ratlles i petjades de sabates o marques de rodes (anilina). La neteja d’aquestes
superfícies es farà amb cera auto abrillantadora, amb capa antipols i emulsions per a taques. S’utilitzaran
productes de neteja adients de manera que el terra no perdi elasticitat, no es produeixin bombolles ni pèrdues
de color alhora que conservi les seves propietats.
La neteja de terres de fusta i parquet es farà amb mopa impregnada amb productes especials per fixar la pols,
que hauran de ser antilliscants.
Cal escombrar sempre amb sistemes que garanteixin no aixecar pols, per la qual cosa només es podrà
escombrar en sec a les voreres i escales externes, terrats, patis i altres elements exteriors. Així mateix i per
raons de seguretat, també s’autoritzarà a escombrar en sec o mitjançant aspiradora en sales d’instal·lacions
elèctriques o de calefacció.
La cristal·lització i abrillantat, segons el cas, dels diferents tipus de paviment, es realitzarà de forma mecànica, i
en cap cas els productes emprats tindran efectes lliscants.
En les neteges de les superfícies elevades s’utilitzaran aparells d’aspiració amb els filtres adequats per a evitar
la disseminació de pols en l’ambient i en el seu cas, baietes humides. El personal que dugui a terme aquestes
tasques tindrà a la seva disposició escales convenientment homologades pel que fa a la seguretat en el treball.
Els elements com catifes, moquetes, cortines, estors, persianes, parets, reixetes de calefacció i altres similars,
es netejaran mecànicament si s’escau, traient la pols amb aparells d’aspiració amb filtres adequats i utilitzant
baietes humides amb els productes de neteja adients.
Si cal, en la neteja de mobiliari, caldrà emprar productes per a la restauració de petites ratllades.
La periodicitat de les tasques de neteja es realitzarà en funció dels diferents elements constructius i la seva
utilització per part dels usuaris dels parcs de bombers objecte d’aquest plec. La periodicitat podrà ser diària, en
dies alterns, setmanal, quinzenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual o a requeriment d’acord
amb la descripció dels diferents serveis que es descriuen a l’apartat 12.
Les freqüències i periodicitats s’estableixen a l’apartat 12 com una referència orientativa, de caràcter mínim. En
funció de les condicions i característiques dels parcs, el responsable del contracte pot sol·licitar variacions (a
l’alça o a la baixa) de freqüències en algun aspecte i per algun parc de bombers en concret, ja sigui per tot
l’any o per períodes de temps determinats.
4.- MITJANS MATERIALS: EQUIPAMENT, UTILLATGE I ESTRIS
L’equipament, utillatge i estris necessaris per prestar el servei objecte del contracte de neteja els aportarà a
càrrec seu l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària garantirà sempre que en els parcs de bombers de Mollet i Rubí /Sant Cugat hi hagi un
estoc de material que cobreixi les seves necessitats per un període mínim d’una setmana, hi hagi o no
presència dels treballadors de l’empresa adjudicatària, i, en particular:
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-

paper higiènic i eixugamans als lavabos dels parcs.
paper d’eixugamans als menjadors i cuines.
sabó rentamans.
sabó rentavaixelles en els menjadors i cuines dels parcs.
baieta absorbent i fregall amb esponja per les cuines dels parcs que no en tinguin.
bosses d’escombraries de mida adequada per a papereres d’oficina, cubells de residus de menjador,
cuina, pàrquing i lavabos.
bosses d’escombraries industrials, de color diferenciat de les bosses d’ús habitual.

L’empresa adjudicatària haurà de subministrar els dispensadors higiènics de paper i sabó en tots els lavabos
existents, així com dispensadors de paper eixugamans en els menjadors i cuines dels PB de Mollet i Rubí
/Sant Cugat.
Aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària el subministrament i reposició de contenidors higiènics en els
lavabos femenins i mixtes, així com dels kits de les escombretes de bany per a cada lavabo existent.
L’empresa haurà de renovar aquests kits anualment.
Els contenidors higiènics femenins han d’estar homologats per la recollida de compreses i tampons en lavabos
i vestidors femenins. Serà obligatori retirar-los per a netejar-los i desinfectar-los amb una freqüència no
superior a 4 setmanes.
L’empresa adjudicatària ha de garantir que els dispensadors subministrats s’adaptin al tipus de paper i/o sabó
subministrat, així com substituir-los en un termini màxim de 48 hores quan quedin malmesos o no tinguin un
funcionament adequat.
Contenidors per paper als lavabos amb pedal.
Els materials hauran d’estar sempre en les condicions d’higiene adequades. En aquest sentit, després de cada
procés de neteja es netejaran a fons amb aigua i detergent.
Els treballadors de l’empresa adjudicatària dipositaran l’utillatge mínim per realitzar la neteja ordinària en els
espais assignats a cada parc, un cop utilitzats i nets. En cas d’emergència o situació extraordinària (fuites
d’aigua, incendis a les dependències, etc.), i en el supòsit que no hi hagi presència de personal de neteja en la
franja horària o dia en què es produeixi la necessitat, el personal de servei del parc on s’ha produït la
incidència podrà utilitzar els estris de l’empresa adjudicatària per minimitzar, i si s’escau, solucionar la situació
extraordinària i puntual que s’hagi produït, tot informant a l’empresa adjudicatària de les accions dutes a terme i
el material utilitzat.
El manteniment de tota la maquinària, utillatge i estris anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària garantirà que el personal que ha de dur a terme les tasques de neteja, ha rebut
formació i informació en riscos laborals i en el ús correcte dels productes, maquinària, aparells i estris emprats,
així com de les dilucions, les temperatures o qualsevol altra informació rellevant per a la seva seguretat i per
evitar els riscos a tercers.
Els treballadors han d’utilitzar els productes químics i els equips de treball d’acord amb les fitxes tècniques, de
dades de seguretat i el manual d’instrucció dels fabricants. Consegüentment, han de conèixer i tenir a
disposició aquesta documentació. Cal garantir que els productes químics sempre s’utilitzin en els seus envasos
originals, correctament etiquetats.
L’empresa adjudicatària garantirà l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció adequades a les tasques
que es realitzen i que es recolliran a la seva Avaluació De Riscos Laborals.
L’empresa adjudicatària haurà de proveir els seus treballadors dels Equips de Protecció Individual (EPIs) que
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es determinin a l’Avaluació de Riscos Laborals de les tasques de neteja i en funció dels productes químics i
equips de treball que s’utilitzin.
L’empresa adjudicatària haurà de proveir de la roba de treball, uniformitat, adequada per a les tasques que
hagin de realitzar els treballadors.
5.- PERSONAL
El personal de neteja destinat a l’execució del contracte vindrà determinat per la plantilla ja existent i, si cal, per
personal de nova contractació, atenent el que disposa l’article 130 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic, de 8 de novembre, i que consta en l’Annex d’aquest plec de prescripcions tècniques.
Es considera horari diürn el comprès entre les 06:00 hores i les 22:00 hores.
Tots els serveis hauran d’estar coberts en la seva totalitat durant tots els mesos de l’any. No obstant això, la
DGPEIS es reserva el dret de modificar els horaris dins els quals s’executarà el contracte, en funció de les
necessitats del servei. La modificació corresponent haurà de ser comunicada per escrit amb l’antelació
necessària per tal d’organitzar el servei (72 hores).

a) Personal especialitzat
1. Per a la neteja i conservació de determinats elements dels edificis, l’empresa adjudicatària haurà de
disposar de personal especialitzat i qualificat per a les tasques que se li encomanen (neteja-vidres, punts
alts, façanes, pàrquing i espais exteriors dins del perímetre del solar).

b) Identificació del personal
1. L’empresa adjudicatària haurà d’omplir els fulls d’autorització per accedir als diferents parcs de
bombers objecte d’aquest plec. Els fulls complimentats els hauran de trametre a la unitat orgànica per
a la tramitació de l’autorització corresponent.
2.

Per accedir als parcs de bombers, el personal de neteja i de recollida selectiva de residus, s’haurà
d’acreditar amb la targeta identificaria, que haurà de dur mentre presti el servei a l’interior de les
dependències.

c) Supervisió de tasques
1. L’interlocutor de l’empresa adjudicatària mantindrà, com a mínim, una reunió mensual amb el
responsable del contracte, o amb la/les persona/es en qui aquest delegui, per tal de fer un seguiment
de les tasques previstes en aquest plec.

6. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
a) A petició justificada del responsable de la DGPEIS, sempre que s’acrediti adequadament, es podrà requerir
a l’empresa adjudicatària perquè substitueixi aquella persona que no reuneix les condicions mínimes
necessàries per prestar el tipus de servei que es demana, o bé no realitzi la seva tasca de forma correcta i
professional.

b) L’empresa adjudicatària haurà de realitzar un control de presència en cada parc accessible i comprovable
per part dels responsables del contracte, mitjançant sistemes telemàtics.
c) L’empresa adjudicatària serà responsable del bon estat de neteja de tots els elements descrits en aquest
plec.
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L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de totes les despeses derivades del trencament o dany dels
elements descrits, o de la seva restitució, ja sigui per un mal ús dels mitjans mecànics o productes de neteja
que utilitzi.

d) La realització dels treballs de neteja, les inspeccions i les comprovacions que calgui efectuar dels mateixos,
es duran a terme d’acord amb les normes i instruccions que faciliti el responsable de cada parc per tal d’evitar
incomoditats o dificultats als bombers.
L’empresa adjudicatària haurà d’exposar públicament, en els lavabos, vestidors, en els menjadors i en les
cuines, un full diari de control de l’execució de la neteja realitzada. En el full hi haurà de constar la signatura i el
nom del treballador/a, així com la data i hora de prestació del servei en aquestes dependències.

e) L’empresa adjudicatària subministrarà tots els productes i materials necessaris per a la neteja, així com els
equips, utillatge i maquinària.

f) L’empresa adjudicatària ha de garantir un estoc de material indispensable pel bon funcionament del servei,
d’acord amb l’establert al punt 4 d’aquest plec de prescripcions tècniques, així com materials de contenció i
recollida pel cas de vessament accidental dels productes.

g) En cas d’emergència o situacions excepcionals (fuites d’aigua, incendis a les dependències, actes
protocol·laris, obres, etc.) es podran requerir els serveis del personal de neteja en hores no previstes com a
horari de treball. L’empresa adjudicatària haurà de garantir un temps de resposta màxim de 3 hores i lliurarà a
la unitat directiva els telèfons per poder contactar en els esmentats casos.

h) Les unitats directives podran requerir a l’empresa adjudicatària que posi serradures i/o potassa en el parc
on sigui necessari, per tal d’evitar caigudes per motiu de pluja, fuites d’aigua, oli i/o neu.
i) L’empresa adjudicatària, haurà de lliurar, mensualment, juntament amb la factura, un informe mensual
d’execució, on a més de reflectir l’activitat portada a terme en cada parc, caldrà reflectir-hi el material que s’ha
subministrat en cada parc. La no presentació de l’informe d’execució mensual comportarà la no conformació ni
tramitació de la factura mensual.
j) Tot el personal de neteja haurà d’anar amb uniforme, el qual ha d’estar perfectament net i amb la
corresponent placa d’identificació personal. Aquest uniforme, que inclou les peces de roba, guants, calçat i
mascaretes, anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
k) Nomenar un tècnic encarregat de supervisar la correcta execució del servei, que haurà d’estar localitzable
en tot moment i disposarà d’un telèfon mòbil i correu electrònic personalitzat per atendre les incidències que li
comuniqui el responsable del contracte.
l) Nomenar un interlocutor amb el responsable del servei de neteja de la DGPEIS.
m) Garantir la presència del personal en els llocs de servei, substituint immediatament al personal en cas de
malaltia, vacances o qualsevol altre contingència.
n) Compliment estricte de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, conveni del sector,
legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social de les persones amb discapacitat, fiscal, de
protecció de dades personals i ambiental.

o) L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció i de la
formació i informació del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
p) L’empresa adjudicatària tindrà cura de l’equipament que el Departament d’Interior posi a la seva disposició
(armaris, taquilles, etc.) i serà responsable del seu manteniment.
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q) L’empresa adjudicatària haurà de comunicar les modificacions que hi pugui haver entre el personal
subrogat que ha de realitzar el servei, així com les altes i baixes que es produeixin en la plantilla.
r) L’empresa adjudicatària haurà de realitzar les tasques ordinàries no periòdiques sol·licitades en aquest plec
en el apartat 12 a requeriment del responsable del contracte, en un termini màxim de 7 dies naturals.

7. CRITERIS AMBIENTALS
L’empresa adjudicatària aportarà un llistat amb tots els productes de neteja, higiene, paper i bosses a utilitzar
en les tasques de neteja i que garanteixin el compliment dels requisits que tot seguit s’esmenten.
Qualsevol canvi en els productes utilitzats requerirà una comunicació prèvia i s’haurà de garantir la qualitat del
servei i del compliment de totes les prescripcions tècniques que li siguin d’aplicació. A tal efecte, la
comunicació del canvi haurà d’anar acompanyada d’una justificació del canvi i de tota la documentació
requerida que garanteixi que es manté el compliment dels requisits corresponents.
Com a referència per a les especificacions que s’estableixen, les etiquetes ecològiques Tipus I (segons ISO
14024 vigent) seran:

-

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental
Etiqueta Ecològica Europea
Cigne Nòrdic
Àngel Blau
Altra eco etiqueta equivalent. En aquest cas, caldrà aportar un document annex a la documentació
presentada pels criteris ambientals que acrediti el compliment del plec.

7.1. Productes químics
7.1.1 L’empresa adjudicatària aportarà un llistat amb tots els productes químics a utilitzar. Caldrà aportar les
fitxes tècniques i les fitxes de dades de seguretat , amb una descripció sobre la funció del producte i la
dosificació correcta, així com altres aspectes medi ambientals que puguin ser d’interès.
La Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral (SGPRSL) del Departament d’Interior ha
d’informar favorablement sobre la utilització de tots els productes químics abans de la seva utilització.
Qualsevol canvi en els productes utilitzats requerirà una comunicació prèvia, el compliment estricte de totes les
prescripcions que li siguin d’aplicació i una justificació del canvi de producte i requerirà una nova revisió per la
SGPRSL.

7.1.2 Els productes químics utilitzats en les neteges estàndard (enteses com aquelles tasques de periodicitat
inferior a la mensual hauran de complir amb els criteris d’eco toxicitat – biodegradabilitat i toxicitat pels
organismes aquàtics, i d’exclusió i de restricció de substàncies en la formulació dels productes tal com es
descriuen en alguna etiqueta ecològica tipus I.

7.1.3 En les tasques de neteja amb aerosol no es podran utilitzar productes en esprai amb gasos propel·lents.
En cas que sigui necessari s’utilitzarà en una ampolla que es pugui reomplir amb capçal polvoritzador manual.

7.1.4 Neteja específica preventiva del risc d’infecció per l’agent biològic SARS-CoV- COVID-19
La neteja general preventiva dels espais per part de l’empresa adjudicatària s’ha de fer amb els productes
químics que defineixi i l’empresa adjudicatària proposi per a la seva revisió i validació. Els preparats químics
desinfectants hauran de tenir substàncies biocides actives amb eficàcia davant virus atenent a la norma UNEEN 14476 i al llistat orientatiu del Ministeri de Sanitat.
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Els desinfectants químics que s’utilitzin estaran registrats per aplicació per públic general o personal
professional i la desinfecció serà per contacte: superfícies i equips mitjançant aplicació manual o polvorització.
No procedeix fer desinfeccions aèries.
En la mesura que sigui possible, cal augmentar la freqüència de neteja i desinfecció dels espais. És important
realitzar la neteja i desinfecció en els canvis de torn de treball.
Cal parar especial atenció al mobiliari, estris i equips utilitzats de forma habitual i/o compartida: telèfons, taules,
pantalla de visualització de dades i elements perifèrics, passamans, ascensor i pom de les portes entre
d’altres.
Desinfecció de dispositius electrònics.
Els dispositius electrònics, pantalla de visualització de dades i perifèrics s’han de desinfectar seguint
instruccions del fabricant.
En tot cas i com a norma general, el primer que s’ha de fer és desconnectar i/o desendollar el dispositiu o
perifèric. Per a la desinfecció s’utilitzaran preferentment solucions alcohòliques, etanol o isopropanol, o un
solució de sabó neutre i no s’aplicarà el producte directament sobre l’equip sinó que s’humitejarà un drap o
baieta de microfibra amb el desinfectant i o solució i desprès ben esbandit es passarà suaument per la
superfícies plàstiques o pantalles del dispositiu.
No s’ha de mullar la superfície, sinó humitejar-la suaument.
Normes generals en relació amb els productes químics.
Els productes que s’utilitzin podran ser Detergents neutres, Desinfectants, Detergents amb desinfectant i /o
Productes de neteja específics.
-Els usuaris professionals han de conèixer la informació de les fitxes tècniques i fitxes de dades de seguretat
(FDS), a fi d’establir procediments de treball segurs i conservar aquests productes de forma adequada.
-Els desinfectants químics, biocides, han d’estar inscrits al Registre de Biocides del Ministeri de Sanitat o al
registre de la Subdirecció General de Productes Sanitaris de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes
Sanitaris (AEMP)
-Pel que fa a la eficàcia dels productes desinfectants, cal que estiguin assajats d’acord amb les nomes EN
específiques que els son d’aplicació.
-Els productes químics perillosos han d’estar degudament identificats. L’etiqueta ha de contenir els pictogrames
i indicadors de perill corresponents, els riscos específics (frases H, risc) i els consells de prudència (frases P).
-Més producte no significa més desinfecció i pot ser perjudicial per a les persones.
-Cal tenir en compte la compatibilitat del desinfectant amb la superfícies que s’ha de desinfectar l’objecte que
s’ha de desinfectar.
-Les dilucions no es poden fer de forma manual; cal disposar de dosificadors que evitin la manipulació
dels productes
-No s’han de reomplir mai els envasos quan aquests encara tenen restes de producte. Les dilucions també
han d’estar correctament etiquetades. Cal fer-hi constar la data de preparació i la de caducitat.
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-L’empresa adjudicatària de neteja no podrà aplicar en cap cap productes químics plaguicides.

7.2 Bosses d’escombraries
7.2.1 La matèria primera emprada ha de ser de plàstic reciclat de post consum en més d’un 80%.
7.2.2 Per deixalles i escombraries urbanes normals tipus II es farà servir un tipus de bossa d’un gramatge de
tipus 220.
7.2.3 El producte ha de complir els requeriments de la norma UNE 13592:2017.
7.2.4 La verificació del compliment dels requisits anteriors es podrà fer d’una de les següents formes: certificat
d’una etiqueta ecològica tipus I del producte que inclogui aquest requisit (distintiu de garantia de qualitat
ambiental, Àngel Blau, o altres equivalents), o bé declaració del fabricant amb referència al % de plàstic reciclat
i al compliment dels requisits de resistència de la norma UNE-EN esmentada acompanyada de la fitxa tècnica
del producte.
7.2.5 L’empresa adjudicatària haurà de lliurar bosses d’escombraries de color diferent a les d’ús general i que
compleixin amb aquests requisits, per a ser utilitzades en la recollida dels diferents residus.

7.3 Paper higiènic i altres productes de cel·lulosa
El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i s’ha de prioritzar que la matèria primera hagi de ser de 100%
fibra reciclada, i d’un gramatge mínim de 43,5 g/m2.
La verificació del compliment d’aquest requisit es podrà fer d’una de les següents formes: certificat d’una
etiqueta ecològica tipus I del producte o bé una declaració del fabricant acompanyada de la fitxa tècnica del
producte, o bé una altra evidència documental equivalent (Distintiu de garantia de qualitat ambiental o Àngel
Blau, Cigne Nòrdic, FSC o PEFC acompanyant la documentació que especifiqui el contingut de fibra reciclada).
Si el paper és de fibra verge com a mínim el 50% ha de procedir de boscos de gestió forestal sostenible.
La verificació del compliment d’aquest requisit es podrà fer presentant una etiqueta ecològica tipus I del
producte (etiqueta ecològica de la Unió Europea, Cigne Nòrdic o similar), certificats FSC o PEFC de cadena de
custòdia del fabricant i llistats de productes certificats, o bé una altra evidència documental equivalent.
7.4 Sabó rentamans.
El sabó ha de ser líquid extra PH neutre.

8. RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
S’entén com a recollida selectiva de residus el conjunt d’operacions de que és objecte un residu: separació en
origen, recollida interna, evacuació i transport fins a contenidor municipal i/o lloc de tractament o abocador.

8.1 L’empresa adjudicatària garantirà la distribució de contenidors i bujols específics per les fraccions de
residus següents:

a) Paper i cartró.
b) Envasos lleugers (plàstic, brics i llaunes). Vidre en els centres específics que determini el
responsable del contracte.

c) Matèria orgànica.
d) Fracció resta. Reduint o eliminant paulatinament les papereres d’ús individual.
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e) Tòners.
f) Piles i bateries.
g) Residus COVID19
8.2 La recollida selectiva d’escombraries determinarà que el contingut de cadascun dels contenidors utilitzats
als parcs, siguin buidats per personal de l’empresa adjudicatària en els contenidors de recollida selectiva més
propers als parcs de bombers objecte del contracte o als punts habilitats a cada parc per ser traslladats de
forma planificada i periòdica als centres de reciclatge corresponent.

8.3 L’empresa adjudicatària restarà obligada a complir les exigències del reciclatge a l’hora de retirar els
residus del parc així com portar-los al lloc que legalment correspongui d’acord amb les característiques del
material i el procediment legal establert. La gestió dels envasos generats és responsabilitat de l’empresa
adjudicatària, que haurà de presentar trimestralment un informe sobre la correcta gestió d’aquests residus. En
particular, s’haurà d’evitar que els residus d’envasos qualificats com a perillosos tinguin un període
d’emmagatzematge superior als 6 mesos.
8.4 L’empresa adjudicatària de la neteja s’encarregarà de certificar, a la unitat directiva la correcta gestió
d’aquests residus a través d’un gestor autoritzat.
8.5 És voluntat del Departament d’Interior reduir la quantitat i millorar la qualitat de la recollida selectiva dels
residus generats. Es pretén consolidar una xarxa suficient de punts de recollida de residus amb els següents
objectius:
- Facilitar als usuaris la separació selectiva de residus.
- Reduir la generació i recollida de residus indiferenciats.
- Concentrar punts de recollida i limitar-los en determinats espais.
- Optimitzar la tasca de gestió de residus per part del personal de neteja.
8.6 L’empresa adjudicatària s’encarregarà de concentrar i classificar els residus diaris generats en els parcs
de bombers de Mollet i Rubí /Sant Cugat en un espai localitzat i centralitzat dins de cada parc. L’empresa
adjudicatària s’encarregarà de la recollida i transport de cada tipus de residu als gestors de residus
certificats per a reciclatge, tractament i/o reutilització d’aquests, garantint una gestió responsable amb el medi
ambient.
8.7 L’empresa adjudicatària haurà de realitzar les següents tasques:
- Recollida: consistirà en el desplaçament d’operaris de l’empresa adjudicatària a ambdós parcs per a
buidar els contenidors i bosses de recollida selectiva concentrats en un espai del centre i carregar-los en els
vehicles autoritzats i amb suficient capacitat. Aquests vehicles han de complir la normativa que regeix la llei de
transport de residus.
- Gestió: consistirà en transportar els residus al gestor final, tant sigui per reciclar-lo com per a
reutilitzar-lo o tractar-lo. L’adjudicatari informarà en cada recollida quin és el gestor final en cada cas.
L’empresa adjudicatària ha de lliurar els residus que siguin valoritzables a empreses autoritzades a tal efecte.
- Informació: consistirà en emetre els certificats acreditatius de la gestió o reciclatge del residu indicant
el gestor final i la quantitat de kilograms recollits.
Els residus a recollir seran, entre d’altres: fracció orgànica, fracció resta, paper, cartró, envasos lleugers, vidre,
metall, tòner, cartutxos de tinta, fusta, mobiliari trencat, restes d’obra, material elèctric i piles. L’adjudicatari
abastirà de contenidors específics un espai determinat pel responsable del contracte a cada parc, amb la
finalitat que l’empresa adjudicatària de la neteja dipositi en aquests bujols o contenidors tots els residus
recollits diàriament en el centre de treball.
L’empresa adjudicatària realitzarà la recollida de residus diàriament de dilluns a divendres i de dilluns a
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diumenge la recollida dels residus de protecció (guants i mascaretes). L’horari de recollida selectiva de residus
es realitzarà habitualment entre les 7:00 i les 15:00 hores. En els parcs de bombers, els equips de protecció
individual i materials potencialment contaminats s’han de gestionar coma a residus de COVID-19 segons el
Decret llei 7/2020 i l’Ordre SND 271/2020.
Els recipients o contenidors de volum adequat a la generació de residus i obertura amb pedal, hauran d’estar
correctament tancats i senyalitzats. No s’han d’emmagatzemar en zones de pas i han d’estar allunyats de
zones comunes.
Gestió de residus de COVID-19
En els centres de treball, els equips de protecció individual, materials, paper de mans o altres potencialment
contaminats s’han de gestionar coma a residus de COVID-19 segons el Decret llei 7/2020 i l’Ordre SND
271/2020:
Els recipients o contenidors de volum adequat a la generació de residus i obertura amb pedal, hauran d’estar
correctament tancats i senyalitzats. La doble bossa s’haurà de precintar i retirar per l’empresa adjudicatària de
neteja com a residu fracció rebuig o assimilable a domèstic. No s’han d’emmagatzemar en zones de pas i han
d’estar allunyats de zones comunes.
Els residus es segregaran de forma general de la manera següent:

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments

9. SISTEMES D’INFORMACIÓ
L’empresa adjudicatària dels parcs de bombers objecte d’aquesta licitació haurà de disposar d’un sistema
d’informació que reculli aquestes dades mínimes:

-

Horari i jornada dels recursos humans destinats a l’execució del contracte.
Aplicació de comunicació i gestió d’incidències.

Per accedir a aquesta informació, l’empresa adjudicatària haurà de permetre l’accés als aplicatius informàtics
als responsables del contracte.

10.HORES DE NETEJA SETMANALS I ANUALS
REGIÓ

PARC

HORES/SETMANA

HORES/SETMANA ESTIU

HORES/ANY

CET

RUBÍ/ SANT CUGAT

35

35

1734,74

CET

MOLLET DEL VALLÈS

35

35

1734,74
3469,48

Cuina-rebost

Despatxos

EPIS-neteja/assecat

EPIS-sala

Gimnàs

Habitacions

Instal·lacions

Magatzem

46,4

23,6

483,8

35,8

39,5

9,3

56,6

56,5

83,3

41,8

27,2

56

11,7

Rubí /
Sant
Cugat

1185,86

3,6

42,5

55,1

28,4

336

28,7

46,2

3,3

60

73,4

84

8,7

12,8

60,1

20,4

58

162

98,31

156

109

12. TREBALLS A REALITZAR I PERIODIFICACIÓ
Ens els supòsits excepcionals o d'urgència, el temps màxim de resposta de l'empresa adjudicatària no pot
sobrepassar les 3 hores.

Periodicitat

Diària (7 dies per setmana)

Escombrar i fregar: Menjadors, cuines,
vestidors , entrades- recepció edificis,
centres de control, etc
.

Setmanal

Mensual

Semestral

Anual

Vestidors

Cotxera

42,9

Vestíbul/circulacions

Control

10,9

Terrasses/porxos

Banys

1285,55

Total m2

Taller

Aula/sala briefing o
reunions

Mollet
del
Vallès

Centre

Menjador-estar

Arxius/neteja

11. CARACTERÍSTIQUES DELS PARCS. SUPERFICIES I ESTANCES

A requeriment de la
unitat de gestió

Neteja de moquetes i
catifes amb màquina
rotativa amb disc de
pèl suau.
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Escombrar els terres de l'interior i
escombrar amb mopa els llocs on hi hagi
parquet.
a) Neteja de paviments
Aspirat de Moquetes i catifes

Escombrar i fregar: dormitoris, entradesrecepció dels parcs, centres de control i
sales de descans

Fregar els terres
de l'interior dels
parcs, dels
balcons, terrasses
i zones exteriors
perimetrals dels
edificis.

Netejar l'enrajolat
de les parets.

Reposar el material higiènic: paper
higiènic, sabó rentamans i paper
eixugamans. On es faci la neteja en
horaris de mati i tarda, la reposició es
farà les vegades que faci falta.

Netejar l'exterior
dels armariets.
(inclosa la part
superior)

Netejar el terra i fer una desinfecció de
nivell baix en els sanitaris. Si la neteja
es fa mati i tarda, es farà una neteja al
matí i una a la tarda.
b) Neteja de lavabos,
sanitaris i vestidors

Buidatge dels
contenidors
higiènics dels
lavabos femenins.

Netejar i eixugar els miralls i les aixetes
Buidar i netejar papereres

Neteja del terra de la zona de dutxes, i
neteja dels embornals, desguassos i
reixes de la recollida d’aigua de les
dutxes.

Neteja de les
escombretes

Buidar totes les papereres i cendrers.

c) Mobiliari general

Neteja específica
per a restaurar terres
malmesos i
vessaments líquids
corrosius.

Netejar les taules i taulells dels llocs de
treball i les mampares de taula

Netejar les
pantalles
d'ordinadors,
teclats, monitors
TV i telèfons.

Treure la pols dels
Aplicar desincrustant
ampits i finestres
de sanitaris amb
tractament contra la
calç, incloses les
canonades.

Netejar la pols de
les cadires,
butaques, sofàs, i
seients de l’edifici,
prestatgeries,
objectes decoratius,
armaris, armariets,
arxivadors i tot el
mobiliari en general.

Desinfectar
aparells telefònics

Netejar i rentar les
banderes tant
exteriors com
interiors.

Com a mínim 1 cop
l'any : Aplicar
productes
regeneradors als
mobles i als sofàs o
cadires de pell.
Netejar l'entapissat
de les cadires amb
llevataques.
Netejar pintades i
grafitis a vidres i
façana

Netejar cortines en
sec i estors de roba

Netejar lamel·les i
gradolux
Netejar papereres i
cubells

Netejar a fons totes
les portes.

d) Portes, mampares, parets
i ampits

Netejar els poms de
les portes, tot
eliminant les
Rentar i eixugar
empremtes
de
per ambdues cares
contacte.
Netejar les baranes
i passamans de les
escales.

Netejar altres
elements de fusteria
i mampares.
Netejar les parets
Netejar les
mampares i ampits.
Netejar sostres de
vestíbuls i
passadissos.
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Periodicitat

Diària (7 dies per setmana)

Setmanal

Mensual

Semestral

Anual

A requeriment de la
unitat de gestió

Escombrar i fregar el
terra.
e) Ascensors

Netejar miralls, polsadors i altres
elements de les cabines amb especial
cura de les guies de les portes.

Netejar les finestres
exteriors, els marcs
trencaaigües
exteriors que es
troben a una alçada
inferior a 1 pis des
del terra practicable.
Neteja de vidres
interiors i exteriors.(*)

Netejar els vidres de les portes d'accés
als edificis, els de les portes interiors dels
f) Vidres interiors i exteriors vestíbuls i els dels taulells de recepció.
(*) Amb personal
especialista

Netejar els murs
cortines i de les
façanes de planxa
que es troben a una Netejar els murs
Recollir sòlids i
cortines, les
alçada inferior a 1
fulles de les
façanes de planxa i
pis des del terra
terrasses i zones
practicable.
les lames de les
enjardinades tenint
Netejar els patis
façanes que es
cura en deixar
interiors i terrasses. troben a una alçada
lliures d'objectes
Netejar les lames superior a 1 pis des
els desguassos. de la façana que es
del terra
troben a una alçada
practicable.
inferior a 1 pis des
del terra
practicable.

g) Façanes, patis interiors i
terrasses

Recollir les escombraries, respectant el
sistema de recollida selectiva. La
recollida es farà quan sigui necessari o Netejar l'interior
com a mínim dos cops al dia, una al mati dels frigorífics amb
i l'altra a la tarda, sempre i quan la neteja l’eliminació del
menjar existent a
s’efectuï en horari de matí i de tarda.
l'interior, previ avís
i/o recordatori al
Netejar taules i cadires. La neteja es farà personal usuari.
com a mínim dos cops al dia en els
centres en què la neteja s’efectuï en
horari de matí i tarda, sempre després de
l'hora d'algun àpat.
Netejar els microones, gratinadors i
forns als menjadors i offices.
h) Zona menjador i cuines

Subministrar paper eixugamans i sabó
pel renta-vaixelles, per rentar plats, etc.
Netejar les rajoles de les cuines dels
parcs fins a una alçada d'un metre,
aigüeres, aixetes, marbres, taulells de
cuina i fogons.

Neteja dels
conductes del
sistema d’extracció
de fums.

A la cuina, neteja a
fons de l'estança,
enrajolat, filtres i
sistema d'extracció
de fums interior i
exterior, incloent-hi
la recollida dels olis
si s'escau.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior

Periodicitat

i) Zones enjardinades

Diària (7 dies per setmana)

Setmanal

Mensual

Semestral

Recollir sòlids i
fulles per deixar
lliures d'objectes
els desguassos per
Qualsevol tipus de residu i brutícia deixats evitar inundacions
dels edificis
dins del recinte i perímetre dels parcs de
bombers i seus regionals.

La recollida
d'animals morts,
lliurant-los a un ens
gestor autoritzat.

La neteja
d'embornals i
canals en
superfície

j) Pàrquings i espais
La neteja de les àrees ocupades per
exteriors dins del perímetre contenidors de recollida d'escombraries,
del solar i espais o plantes punts de recollida selectiva i papereres,
incloses les taques i incrustacions al
de l'edifici buides
paviment.

Amb un màxim de 4
cops l'any: Es durà a
terme la neteja dels
pàrquings i espais
exteriors dins del
perímetre del solar.
Aquesta consistirà en
l'escombrat
mecanitzat, la neteja
de les parets, portes
dels pàrquings,
rampes, pals de
banderes, escales,
baranes i sostres. La
neteja de les escales
de sortida dels
soterranis i les
cotxeres dels parcs
de bombers.
Amb un màxim de 2
cops l'any: Els
canals de desaigües
han de romandre
sempre nets. En cas
que sigui necessari,
el servei de
manteniment del
centre, ajudarà a
l'empresa
adjudicatària a
aixecar les reixes o
altres elements de
seguretat.

Qualsevol material que hagi estat
abandonat dins del recinte o perímetre
dels dos parcs de bombers.

Netejar el terra amb
aspiradora, i netejar
les parets i els
vidres.

k) Neteja de sales d'equips,
d'instal·lacions en general.

Netejar el terra, les
parets, les portes
metàl·liques, els
sostres i les
prestatgeries, amb
aspirador adaptat a
lleixes per no
aixecar pols.

l) Neteja de magatzems i
dels arxius

Netejar la zona de màquines
n) Gimnàs

A requeriment de la
unitat de gestió

L'escatat o
eliminació d'herbes i
neteja de residus en
indrets residuals dins
del recinte dels parcs
de bombers (illes,
mitjanes, patis,
terrasses, zones
limítrofes amb: zones
d'obres, solars, o
zones per
urbanitzar).

L'escatat de
qualsevol vegetació
espontània que
creixi dins del
recinte dels parcs
de bombers i no
formi part de cap
enjardinament,
inclosos els
escocells dels
arbres i excloses les
vies verdes.

Recollir excrements d'animals, en cas de
que n’hi hagin.

Anual

Escombrar i
netejar el terra

Aplicar productes
regeneradors
adequats al
mobiliari i útils
esportius.

Netejar parets i els
seus revestiments
amb productes
adequats.
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