R/N: Y0373/G2023

Serveis Educatius del Gironès

Núm. d’expedient:

17990103/1/2021

Prescripcions tècniques que han de regir per a la contractació del servei
de neteja
Objecte: Servei de neteja del centre Serveis Educatius del Gironès
Dades del centre educatiu
Nom: Serveis Educatius del Gironès
Domicili: Carrer del Sol, 15, 17004 Girona
Telèfon: 972413569
Metres quadrats (especifiqueu-los, si escau): 2.566 m2
Dependències que s’exclouen en el contracte:

1. Descripció i característiques del servei
Les actuacions objecte de la prestació d’aquest servei tenen com a objecte la
realització dels serveis de neteja, que siguin respectuosos amb el medi ambient en
els edificis, locals i dependències.
El treball de neteja es fa de manera que, en cap moment, es vegi pertorbat el
funcionament normal de les activitats que es desenvolupen en les dependències i
instal·lacions objecte d’aquest contracte.
A continuació s’indiquen els treballs o programes de neteja que s’han de dur a terme,
amb la finalitat de precisar les freqüències mínimes i les necessitats bàsiques dels
tractaments que cal fer, tot i que l’ús intensiu de determinats espais faci necessària
una freqüència més gran.

Normes generals

DOC-003/04-18

A banda de les especificacions que s’estableixen en els apartats següents,
s’estableixen les normes de caràcter general següents:
a) Tornar a netejar sempre que es detecti brutícia, a petició dels interlocutors
designats pel Departament.
b) Les aixetes i enrajolats de paret s’han de sotmetre, segons el seu estat de
conservació, a un tractament anticalç.
c) Cal netejar els espais d’acumulació de pols freqüent, com són els sòcols i les reixes
de ventilació.
d) Cal descongelar i netejar a fons les neveres dos cops a l’any.
e) Cal netejar amb urgència, quan calgui, les pintades que puguin aparèixer a les
façanes dels edificis.
f) Recollida de residus. Transport diari de qualsevol tipus de residu des del punt de
generació fins al magatzem final i, si n’hi ha, fins als contenidors municipals 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.
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g) Es s’han de dur a terme neteges 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.
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Indicacions sobre les actuacions de neteja i desinfecció
a) Els horaris de treball han de ser sempre diürns, i si és possible fora de l’horari
laboral de la major part del personal, entre les 6.00 hores i les 22.00 hores.
b) Les freqüències indicades tenen el caràcter de mínimes i estan subjectes a
modificació, si les circumstàncies puntuals o els canvis d’organització així ho
aconsellen.
c) Cal usar procediments de neteja i desinfecció adequats per tal de garantir
l’eficiència energètica.
d) Les tasques de neteja i desinfecció s’han de fer sempre de dalt a baix i de dintre a
fora, de zona neta a zona bruta.
e) La neteja dels espais sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de
desinfecció. La utilització dels productes de neteja i desinfecció es farà seguint
estrictament les condicions de seguretat establertes a l’etiquetatge o a la fitxa de
dades de seguretat del producte, així com les indicacions dels serveis de prevenció.
Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències estiguin ben ventilades.
f) Donat que els sistemes de ventilació/climatització dels centres poden tenir diverses
configuracions i modes de funcionament, i actualment hi ha recomanacions al
respecte de la ventilació pel que fa a la COVID-19, cal consultar prèviament el
responsable de Règim Interior del centre sobre com actuar quant a la ventilació de
les dependències.
g) Per millorar l’eficiència energètica, el treball diari s’executa pel procediment de
completar plantes consecutivament per concentració de l’equip del personal de
neteja.
h) L’empresa assigna una persona que s’encarregui de la supervisió del servei. La
comunicació entre aquesta persona i el personal de neteja es fa mitjançant un
sistema de localització per telèfon mòbil que proveeix i és a càrrec de les empreses
adjudicatàries.
i) En la neteja de terres, cal emprar el sistema de galleda doble, amb un
compartiment amb aigua neta i el producte detergent i desinfectant en l’altre
compartiment, aigua neta per esbandir.
j) S’escombra sempre amb sistemes que garanteixin no aixecar pols. Per tant, només
està permès escombrar en sec en les voreres i escales externes, terrats, patis i
altres elements exteriors. Així mateix, i per raons de seguretat, també s’autoritza
escombrar en sec en sales d’instal·lacions elèctriques o de calefacció.
k) La cristal·lització i abrillantament, segons el cas, dels diferents tipus de paviment
s’ha de fer de forma mecànica, amb indicació del producte que s’utilitzarà. En cap
cas, els productes emprats poden tenir efectes lliscants.
l) En les neteges de les superfícies elevades cal usar aparells d’aspiració amb els
filtres adequats per evitar la disseminació de pols en l’ambient i, en el seu cas,
baietes humides. El personal que dugui a terme aquestes tasques ha de tenir a la
seva disposició escales convenientment homologades pel que fa a la seguretat en
el treball.
m) Els elements com catifes, moquetes, persianes, parets, reixetes de calefacció i
altres similars, es netegen mecànicament, traient la pols amb aparells d’aspiració
amb filtres adequats i utilitzant baietes humides amb els productes de neteja
adients.
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n) Si cal, en la neteja de mobiliari, s’han d’utilitzar productes per a la restauració de
petites ratllades.
o) En la neteja de daurats i metalls, cal emprar els productes adequats per a
l’abrillantament.
p) Cal fer especial esment als lavabos, on cal revisar al llarg del dia que romanguin en
les condicions higièniques òptimes per utilitzar-los en tot moment. Així mateix, cal
reposar paper higiènic, paper eixugamans i sabó, per tal d’evitar que en cap
moment els usuaris no en tinguin a la seva disposició. Cal usar baietes de colors
diferents per a cadascun dels elements.
q) Els dispensadors higiènics de paper i sabó van a càrrec de l’empresa adjudicatària,
les escombretes de bany i tots els contenidors higiènics femenins: aquests cal
renovar-los amb una periodicitat mínima als 15 dies.
Equipament, utillatge i estris
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a) L’empresa adjudicatària aporta l’equipament, l’utillatge i els estris necessaris per
prestar el servei objecte del contracte de neteja.
b) Els materials han d’estar sempre en les condicions d’higiene adequades. En aquest
sentit, després de cada procés de neteja s’han de netejar a fons amb aigua i
detergent.
c) Cal informar, al Departament, de la maquinària, els equips i l’utillatge destinats a les
tasques de neteja a través de la persona designada com a responsable del servei,
la qual pot sol·licitar, a l’empresa adjudicatària, la informació que consideri
necessària de les seves característiques.
d) Els treballadors de l’empresa adjudicatària han de desar tota la maquinària, els
equips i el utillatge en els espais assignats, un cop utilitzats, i nets.
e) El manteniment de tota la maquinària, els equips i l’utillatge és a càrrec de
l’empresa. Les empreses adjudicatàries han de garantir que el personal que ha de
dur a terme les tasques de neteja, coneix i segueix les indicacions per a l’ús
correcte dels productes, aparells i estris emprats, així com de les mescles, les
temperatures o qualsevol altra informació rellevant per la seva seguretat i bon ús.
En el mateix sentit, cal garantir que els productes sempre s’utilitzin en els envasos
originaris, per tal de tenir en tot moment la informació necessària.
f) Les empreses adjudicatàries garanteixen l’aplicació de les mesures de protecció
adients, per la qual cosa garanteixen el personal dels equips de protecció
individuals necessaris, entre els quals cal destacar els següents:
 Guants de goma, que cal utilitzar sempre.
 Davantals
 Mascaretes
g) Cal usar sempre aigua freda.
h) Aquestes previsions poden ser objecte de millora per part de les empresa
adjudicatària.
2. Tasques mínimes que cal desenvolupar
Neteja diària (cada dia de presència en els locals del centre)
- Buidat i neteja de papereres
- Neteja de la pols del mobiliari (taules, cadires, taulells, arxivadors, pissarres)
- Neteja de la pols dels estris d’oficina (maquinària, fotocopiadores, telèfon, hardware,
quadres, etc.)
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- Neteja i desinfecció de sanitaris, i neteja de miralls, accessoris, manetes de les
portes, portes d’accés.
- Escombrat humit/mopat de la pols del terra dels despatxos, passadissos, etc.
- Fregat del paviment amb productes desinfectants.
- Neteja de la porta d’entrada.
- Trasllat de les escombraries al contenidor.
- Neteja i desinfecció de telèfons i fax.
- Neteja d’aigüeres, marbres, i superfícies de treball.
- Reposició del paper higiènic i del sabó dels lavabos.
- Reposició de bosses d’escombraries.
- Reposició de paper de mans.
Neteja setmanal.
- A fons d’una part del mobiliari - cadires, butaques i mobles - (1), rotatori.
- Rajoles dels sanitaris.
- Part superior de neveres i estufes.
Neteja mensual.
- A fons dels vidres per les dues cares.
- Marcs, lleixes i ampits de les finestres.
- Parts altes, sostres, cornises.
- Fluorescents.
- Arxiu i magatzem
- Ordinadors
Neteja trimestral
- Rajoles
- Prestatgeries del magatzem i les sales
- Armaris (interior i exterior)
(1) En acabar cada trimestre s’ha d’haver fet a fons la totalitat del mobiliari.
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Neteja anual
- Polit del terra.
- Aspirat de la part posterior de neveres i radiadors.
- Neteja de les persianes exteriors.
- Neteja de les persianes/cortines interiors.
Amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, cal intensificar la neteja i desinfecció de les
zones i punts següents:
- Interruptors i timbres (aparell electrònic).
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
- Botoneres dels ascensors (aparell electrònic).
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors.
- Taulells i mostradors (incloent-hi les mampares de protecció).
- Taules.
- Cadires, especialment en les zones d’espera.
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins.
- Telèfons.
- Grapadores i altres utensilis d’oficina.
- Comandaments a distància.
- Aixetes.
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- Lavabos.
- Màquines expenedores.
- Fotocopiadores.
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent.

Material i personal
Són a càrrec de l’empresa contractista els elements següents:
a) Els estris i la maquinària necessàries. Dins de la documentació tècnica, l’empresa
ha de presentar una relació de les màquines que farà servir per a la prestació
d’aquest servei.
b) Els vestits de treball apropiats i les altres despeses necessàries per a l’adequada
prestació del servei.
c) El cost dels materials utilitzats per a la neteja.

Indicacions relatives a les actuacions de neteja
1. Les freqüències indicades tenen caràcter de mínimes i subjectes a modificació si les
circumstàncies puntuals o els canvis d’organització així ho aconsellen, i s’aplicaran
sens perjudici de les obligacions assumides i que s’estableix en els plecs de
prescripcions tècniques.
2. La maquinària, els equips i el utillatge destinats a les tasques de neteja es
comunicaran al departament a través de la persona designada com a responsable del
servei, la qual podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària la informació relativa a les
seves característiques que consideri necessària.
3. L’empresa adjudicatària garantirà que el personal que ha de dur a terme les
tasques de neteja, coneix i segueix les indicacions per a l’ús correcte dels productes,
aparells i estris emprats, així com de les mescles, les temperatures o qualsevol altra
informació rellevant per la seva seguretat i bon ús. En el mateix sentit, cal garantir que
els productes sempre s’utilitzaran en els seus envasos originaris per tal de tenir en tot
moment la informació necessària.
4. L’empresa adjudicatària garantirà l’aplicació de les mesures de protecció adients,
proveint el personal dels equips de protecció individuals necessaris, com ara guants de
goma, davantals o mascaretes.
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5. En el cas dels lavabos, caldrà revisar al llarg de la jornada que romanguin en les
condicions higièniques òptimes per a la seva utilització en tot moment. Així mateix,
caldrà reposar paper higiènic, paper eixugamans i sabó, per tal d’evitar que en cap
moment els usuaris no en tinguin a la seva disposició.
6. Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el paper higiènic, el paper eixugamans i el
sabó de mans, així com els dispensadors higiènics de paper i sabó, el kit de les
escombretes de bany i tots els contenidors higiènics femenins; aquests es renovaran
amb una periodicitat no superior als 15 dies.
7. Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el cost de tot tipus de bosses
d’escombraries necessàries pels diferents departaments de l’edifici.
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8. En cas de vaga legal, l’empresa de neteja estarà obligada a garantir la prestació
dels serveis mínims, si aquests estan contemplats legalment.
9. La facturació serà mensual amb el mateix import per a cada mes.
3. Criteris ambientals
Les empreses licitadores han d’aportar una llista amb tots els productes de neteja,
higiene, paper i bosses per utilitzar en les tasques d’execució del servei, d’acord amb
l’annex d’aquest plec de prescripcions tècniques.
Qualsevol canvi en els productes utilitzats requereix una comunicació prèvia i s’ha de
garantir la qualitat del servei i del compliment de totes les prescripcions tècniques que
hi siguin d’aplicació. A aquest efecte, la comunicació del canvi ha d’anar acompanyada
d’una justificació i de tota la documentació requerida en la licitació que garanteixi que
es manté el compliment dels requisits.
Com a referència per a les especificacions que s’estableixen a continuació, les
etiquetes ecològiques de tipus I (segons ISO 14024) són les següents:
- Distintiu de garantia de qualitat ambiental
- Etiqueta ecològica europea
- Cigne nòrdic
- Àngel blau
- Altra ecoetiqueta oficial equivalent. En aquest cas, cal indicar en un full annex a la
documentació, la relació dels criteris ambientals que incorpora.
En cada apartat s’indiquen les ecoetiquetes que, de forma específica, contenen els
criteris de referència pertinents, sense que aquest fet n’exclogui d’altres no
esmentades que puguin incloure els mateixos criteris, que també es poden presentar
igualment a l’efecte de la verificació.
3.1. Productes químics de neteja
Les empreses licitadores han d’aportar de cadascun dels productes inclosos a les
taules 1.1 i 1.2 de l’annex:
- Fitxa de seguretat del producte
- Instruccions de manipulació
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En les tasques de neteja amb aerosol no es poden utilitzar productes en esprai amb
gasos propel·lents. En cas que sigui necessari es poden usar en una ampolla que es
pugui reomplir amb capçal polvoritzador manual.
Dels productes químics de neteja, cal diferenciar-ne els productes bàsics i la resta de
productes de neteja d’ús específic.
3.1.1. Productes bàsics de neteja general
Es consideren productes bàsics de neteja general els que s’utilitzen en les tasques de
neteja habituals i que, per tant, es consumeixen en més quantitat i de forma regular.
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En concret es consideren els següents:
- Producte de neteja general de terres i paviments.
- Producte de neteja general de superfícies (taules, prestatgeries, portes,
- mampares, etc.).
- Productes de neteja general de vidres.
- Productes de neteja general de superfícies ceràmiques (enrajolat en lavabos,
cuines, etc.).
Aquests productes s’han d’incloure a la llista de la taula 1.1 de l’annex del plec de
prescripcions tècniques.
Requisits que han de complir els productes bàsics de neteja
Han de complir els requisits pel que fa a compostos químics en la formulació dels
productes tal com es descriuen en alguna ecoetiqueta tipus I, en què s’inclou no
contenir com a ingredients concentracions superiors al 0,01 % de cap substància
identificada com a extremadament preocupant i que com a tal hagi estat inclosa a la
llista de l’article 59 del Reglament (EC) 1907/2006 (Reglament REACH) i modificacions
posteriors.
Per verificar el compliment d’aquests requisits, les empreses licitadores han de
presentar bé una declaració del fabricant acompanyada de la fitxa de seguretat dels
productes, bé el certificat d’etiqueta ecològica de tipus I del producte que inclogui
aquest requisit o bé una altra evidència documental equivalent amb referència
específica del criteri esmentat.
3.1.2. Productes de neteja d’ús específic
Es consideren altres productes de neteja d’ús específic aquells que tenen aplicacions
particulars diferents dels anteriors, tot i que per les condicions particulars en un edifici
concret puguin arribar a ser d’ús habitual. En concret es consideren els següents:
- Altres productes per a la neteja de terres i paviments: decapants de sòls,
abrillantadors, netejadors de moquetes, parquets.
- Altres productes per a la neteja de superfícies especials.
- Altres productes per a la neteja de vidres.
- Altres productes per a la neteja de banys i cuines com desembussadors,
ambientadors, desinfectants, etc.
- Altres productes com rentavaixelles, detergents, etc.
Tots aquests productes s’han d’incloure a la taula 1.2 de l’annex del plec de
prescripcions tècniques.
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Requisits que han de complir els productes específics de neteja
Com a mínim 2 d’aquests productes han de complir els requisits pel que fa a
compostos químics en la formulació dels productes tal com es descriuen en alguna
ecoetiqueta tipus I, en què s’inclou no contenir com a ingredients concentracions
superiors al 0,01 % de cap substància identificada com a extremadament preocupant i
que com a tal hagi estat inclosa a la llista de l’article 59 del Reglament (EC) 1907/2006
(Reglament REACH) i modificacions posteriors.
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3.2. Sabó rentamans
Aquest producte s’ha d’incloure a la taula 2 de l’annex d’aquest plec.
Requisits que ha de complir el sabó rentamans
No pot contenir com a ingredients cap substància de les referides en l’article 57 del
Reglament (EC) 1807/2006 (Reglament REACH), ni concentracions superiors al 0,01
% de cap substància identificada com a extremadament preocupant i que com a tal
hagi estat inclosa a la llista de l’article 59 del Reglament (EC) 197/2006 (Reglament
REACH) i modificacions posteriors.
Als efectes de la verificació del compliment dels requisits anteriors les empreses
licitadores han de presentar bé una declaració del fabricant on s’especifiqui que la
formulació del producte no conté cap de les substàncies prohibides, acompanyada de
la fitxa de seguretat del producte, bé el certificat d’etiqueta ecològica de tipus I del
producte que inclogui aquest requisit o bé altra evidència documental equivalent.

3.3. Paper higiènic i altres productes de cel·lulosa
Tots aquests productes, reciclats i no reciclats, s’han de llistar, indicant en cada cas la
qualitat (reciclat o no reciclat).
En principi es prioritza i es demana que s’utilitzi com a articles de consum general
productes de fibra reciclada, per tant, l’empresa licitadora ha d’incloure
obligatòriament 1 article d’aquestes característiques per a paper higiènic i per a
paper eixugamans. No obstant això, si s’ofereix una alternativa no reciclada,
aquesta ha de complir també amb els criteris ambientals definits a continuació.
Requisits que han de complir els materials de cel·lulosa
3.3.1. Paper higiènic i altres articles de cel·lulosa reciclada
Han de ser 100 % de fibra reciclada. A l’efecte de verificar aquest requisit, les
empreses licitadores han de presentar bé una declaració del fabricant acompanyada
de la fitxa del producte, bé el certificat d’etiqueta ecològica de tipus I del producte o bé
una altra evidència documental equivalent amb referència específica del criteri
esmentat.
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Ecoetiquetes de tipus I: Per acreditar aquest criteri es poden presentar els certificats
del distintiu de garantia de qualitat ambiental i àngel blau. Per fer-ho amb l’etiqueta
ecològica europea, cigne nòrdic, FCC o PEFC o altre equivalent, els certificats han
d’anar acompanyats de la documentació que especifiqui el contingut de fibra reciclada.
3.3.2. Articles de cel·lulosa no reciclada (fibra verge)
-

Tota la fibra verge procedeix de fonts legals.
Com a mínim el 50 % procedeix de boscos de gestió forestal sostenible.

A l’efecte de verificar que la fibra verge procedeix de fonts legals, les empreses
licitadores han de presentar una declaració del fabricant acompanyada de la
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documentació que acrediti l’origen de la fusta. Si aquest procedeix d’un país signatari
de l’Acord d’Associació Voluntari FLEGT, la mateixa llicència FLEGT servirà com a
prova. També s’acceptaran les ecoetiquetes de tipus I que incloguin aquest requisit,
els certificats de cadena de custodia emesos pel FSC o el PEFC, així com altres
sistemes de rastreig certificats per tercers dins de sistemes de gestió ambiental o de
qualitat (en aquest cas s’hauran de presentar els procediments corresponents del
sistema de gestió).
A l’efecte de verificar que com a mínim que el 50 % procedeix dels boscos de gestió
forestal sostenible les empreses licitadores han de presentar, bé una declaració del
fabricant acompanyada de la fitxa del producte, bé el certificat d’etiqueta ecològica de
tipus I del producte que inclogui aquest requisit, els certificats de cadena de custòdia
(com el FSC o PEFC) o bé una altra evidència documental equivalent amb referència
específica del criteri esmentat.
3.4. Bosses d’escombraries
Tots aquests productes s’han de llistar.
Requisits que han de complir les bosses d’escombraries
-

La matèria primera emprada ha de ser plàstic reciclat postconsum en com a
mínim un 80 % respecte tot el plàstic usat.
El producte ha de complir els requeriments tal com es descriuen a la norma
UNE-EN 13592:2003+A1:2007. Sacs de plàstic per a la recollida de deixalla
domèstica. Tipus, requisits i mètodes d’assaig, o equivalent.

3.5. Productes desinfectants
D’acord amb la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre les mesures organitzatives, de
prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, la qual
estableix, entre altres aspectes, les mesures generals de neteja i desinfecció dels
centres i llocs de treball, l’empresa adjudicatària, ha d’utilitzar els productes de neteja i
desinfecció seguint estrictament les condicions de seguretat que constin a les
etiquetes i les indicacions dels serveis de prevenció.
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−La neteja i posterior desinfecció ha de ser, com a mínim, diària, preferentment amb
una dilució de lleixiu en aigua per als espais i superfícies de treball, així com per a
manetes, polsadors, taules, mostradors, eines, passamans en escales, etc. També
s’ha d’aplicar a les zones comunes. Els serveis de prevenció indicaran els criteris i
freqüència de neteja d’aquests elements en funció del seu ús, així com els llocs i les
activitats específiques en què se n’hauria d’incrementar la freqüència.
−Alternativament, es podrà valorar la utilització d’altres productes viricides quan les
característiques dels materials a desinfectar ho requereixin. Aquests productes han
d’estar registrats i constar en la llista de productes viricides del Ministeri de Sanitat i
s’han d’aplicar sempre seguint les normes de seguretat indicades pel fabricant o
distribuïdor, així com la normativa d’aplicació d’aquests productes.
−Els equips electrònics, com els ordinadors, perifèrics i altres equips, poden ser
desinfectats amb alcohol etílic amb una concentració d’entre el 70 i el 90 per cent.
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L’alcohol isopropílic o altres productes de característiques similars són també útils i
indicats, sempre seguint els mateixos criteris que per als viricides de l’apartat anterior,
així com la normativa d’aplicació.
Únicament són objecte d’aquest contracte, les desinfeccions de contacte de
superfícies i equips amb baieta o fregona amb els productes indicats en els punts
anteriors. Per tant, queden fora de l’àmbit d’aquest contracte, les desinfeccions de
contacte amb altres productes biocides tipus 2*.
En cas que hi hagi un canvi normatiu en matèria de productes biocides, que autoritzi
les empreses de serveis de neteja no inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i
Serveis Biocides (ROESB) la realització de serveis a tercers d’aplicació de biocides, o
que l’autoritat sanitària competent així ho estableixi, les empreses adjudicatàries
podran realitzar també desinfeccions de contacte amb els productes biocides tipus 2
que es determinin a aquest efecte. No obstant això, les desinfeccions aèries queden
en qualsevol cas fora d’aquest contracte.
(*) Tipus i descripció dels biocides segons l’annex V del Real decret 1054/2002, d’11
d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, l’autorització i la
comercialització de biocides.
Per verificar-ne el compliment dels requisits les empreses licitadores han de presentar,
bé una declaració del fabricant (amb referència específica al % de reciclat i al
compliment dels requeriments de resistència o del certificat de norma UNE-EN)
acompanyada de la fitxa del producte, bé el certificat d’etiqueta ecològica de tipus I del
producte que inclogui aquest requisit o bé una altra documentació equivalent amb
referència específica als criteris esmentats.
4. Horari
El servei es prestarà diàriament (dies laborables, llevat dels dissabtes) entre les 17:00 i
les 21:00 (4 hores efectives de treball) als espais d’oficines, i entre les 08:00 i les 15:00
(4 hores efectives de treball), als espais d’aules de formació dels Serveis Educatius del
Gironès i, parcialment, als espais d’oficines de Salut.
5. Obligacions de l'adjudicatari/ària
Realitzar el servei segons el que especifica el present Plec de prescripcions
tècniques.
− Mantenir en perfecte estat de neteja els locals, el mobiliari i l'equipament de les
dependències.
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− Nomenar un tècnic encarregat de supervisar la correcta execució del servei.
− Nomenar un interlocutor amb el responsable del servei de neteja del Departament.
− Fer-se càrrec del cost del personal encarregat de prestar el servei: sous, formació,
uniformitat, desplaçaments, substitucions per baixes i malalties, vacances, seguretat
social, antiguitat i qualsevol altra despesa que comporti la prestació del servei, com és
l’uniforme, amb tots els seus complements, l’equipament i l’utillatge destinats a les
tasques de neteja.
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− Subrogar-se com a ocupador en les relacions laborals amb el personal que es
relaciona en el Plec de clàusules administratives particulars.
− Comunicar al responsable del contracte les dades personals, categoria professional i
horari laboral dels/de les treballadors/ores que hagin de prestar el servei contractat.
S’ha de garantir una plantilla fixa, llevat de les substitucions que es puguin produir, les
quals seran comunicades prèviament al Departament.
− Presentar, en el termini d'un mes des de la formalització d'aquest contracte, al
responsable del contracte el calendari d'impartició de la totalitat de la formació oferta, a
tot el personal adscrit al contracte, per tal que el responsable del contracte pugui
comprovar que la planificació proposada s'ajusta a allò indicat en l'oferta presentada
per l'adjudicatari.
− Garantir la presència del personal en els llocs de servei, substituint immediatament
al personal en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra contingència.
− A petició justificada del responsable del contracte, sempre que s’acrediti
adequadament i fefaentment, es podrà requerir a l’empresa adjudicatària perquè
accedeixi a canviar la persona que no reuneixi 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.
− 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.
− Proporcionar a tot el personal de neteja el corresponent uniforme, el qual ha d’estar
perfectament net i amb la corresponent placa d’identificació personal. Aquest uniforme
que inclou, a banda de les peces de roba, guants, calçat i mascaretes, anirà a càrrec
de l’empresa adjudicatària.
− La maquinària, els equips i l’utillatge destinats a les tasques de neteja els aportarà
l’empresa adjudicatària. En finalitzar la tasca, aquest equipament es guardarà en les
zones acordades.
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− Els productes necessaris per a la prestació del servei de neteja els aportarà
l’empresa adjudicatària. En finalitzar la tasca, es desaran en les zones acordades.
− L’empresa adjudicatària tindrà cura de l’equipament que el Departament posi a la
seva disposició (armaris, taquilles, etc.) i seran responsables del seu manteniment.
− La gestió dels envasos generats per l’empresa adjudicatària en el procés de neteja
és responsabilitat seva, la qual en el moment d’adjudicació del contracte haurà
d’informar a l’òrgan de contractació sobre la gestió correcta que realitzarà d’aquests
residus. També l’informarà en cas que, durant l’execució del contracte, modifiqui el
sistema de gestió d’aquests residus.
− L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’aplicació de les mesures i de la
formació del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
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− L’empresa adjudicatària respondrà de qualsevol desperfecte, pèrdua o deteriorament
en els béns, objectes i instal·lacions de les dependències a netejar quan es produeixin
com a conseqüència de la realització del servei de neteja.
− L’empresa adjudicatària garantirà un adequat estoc de productes i la seva correcta
segregació (per tal d’evitar barreges perilloses). Han de disposar de materials de
contenció i recollida per al cas de vessament accidental dels productes.
− L’empresa adjudicatària haurà d’aportar a l’atenció dels serveis d’urgència el
personal suficient, adequadament format i amb el material adient per atendre la
contingència concreta que motiva el requeriment (per exemple, actes o reunions,
vandalisme, incendis, pintades, inundacions, trasllats, obres, suplències imprevistes,
etc.).

Girona, 22 de desembre de 2021
La directora de l’EAP Girona
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Rosa Casellas
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Annex
Les taules han d’incloure la totalitat de productes de cada categoria, de manera que
després serveixin de llista de comprovació a la persona responsable, per al seu
seguiment.
Instruccions generals per emplenar les taules
- Cada filera ha de correspondre a un article comercial.
- Cal ampliar la llista amb tantes files com sigui necessari.
- Si per un tipus de producte es disposa de dos articles diferents, cal introduir una
fila per cada article o denominació comercial.
- Cal seguir les instruccions afegides en cada apartat.
- En la columna "mitjà amb què s'acredita" cal especificar la referència de la
documentació de la qual disposa el licitador/a i està en condicions de presentar,
per mostrar el compliment dels requisits corresponents.
1. Productes químics
1.1. Productes bàsics de neteja d’ús general
Tipus de producte

Nom comercial

Nom del fabricant

Mitjà amb què s’acredita
el compliment dels
requisits

Terres i paviments

Superfícies generals

Vidres

Superfícies
ceràmiques
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1.2. Altres productes de neteja d'ús específic
A la columna "Lliure de substàncies REACH" cal indicar:
“Sí”: per als productes dels quals es disposa de certesa documentada que no estan
inclosos en la llista del REACH.
“No”: per als productes dels quals no es disposa de referència al respecte.
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Recordatori: El licitador/a ha de disposar (i, per tant, incloure a la taula) com a mínim 2
productes on s'acrediti el compliment del requisit, és a dir, on indiqui "sí".
Tipus de
producte

Nom comercial

Lliure de
substàncies
REACH
(Sí/No)

Nom del
fabricant

Mitjà amb què
s’acredita el
compliment dels
requisits

2. Sabó rentamans
Tipus de producte

Nom comercial

Nom del/de la
fabricant

Mitjà amb què s’acredita
el compliment dels
requisits

Sabó rentamans

3. Productes de paper i cel·lulosa
A la columna "tipus de fibra" cal indicar:
“R”: per a fibra reciclada
“V”: per a fibra no reciclada/verge
Recordatori: L'empresa ha de presentar com a mínim 1 article de fibra reciclada (R) per
a paper higiènic i eixugamans. A més d’aquests, el licitador/a pot llistar altres articles de
fibra no reciclada (“V”), que han de complir els requisits que s’estableixen en l'apartat
corresponent d'aquest plec de prescripcions tècniques.
Tipus de
producte

Nom comercial

Nom del/de la
fabricant

Tipus de fibra
(R / V)

Mitjà amb què
s’acredita el
compliment dels
requisits
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Paper
higiènic
(WC)
Paper
eixugamans

4. Bosses d’escombraries
A la columna "tipus de plàstic" cal indicar:
“R”: per a plàstic reciclat (mínim 80%)
“V”: per a plàstic no reciclat
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Recordatori: L'empresa licitadora ha de presentar com a mínim un tipus de bossa de
plàstic reciclat (“R”).
Tipus de
producte

Nom comercial

Nom del/de la
fabricant

Tipus de plàstic
(R / V)

Mitjà amb què
s’acredita el
compliment dels
requisits
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Bosses
d’escombraries
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