PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS DEL PARC CIENTÍFIC
I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA

1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
El present Plec té per objecte establir les bases tècniques que serviran per a la
contractació del servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, dels edificis públics
dependents del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (a partir d’ara
PCiTAL), així com dels seus elements, i l’eliminació de residus que és generin com a
conseqüència d’aquesta neteja. El contingut d'obligacions per part de l'adjudicatari,
comporta la prestació del servei en allò referent a l'aportació tant de mitjans humans com
de materials.
S’estableixen els edificis d’acord amb el que aquí s’especifica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Edifici CeDiCo
Edifici TIC
Edifici INCUBA
Edificis H1, H2, i H3
Edifici MAGICAL
Edifici 23A

La superfície total a netejar dels edificis del PCiTAL és de 15.059,83 m2, segons és
desglossa en el punt 2 de l’actual plec.

2. DEPENDENCIES I SUPERFICIES A NETEJAR
2.1 Edifici CeDiCo
L’edifici CeDiCo és configura en 4 plantes. La superfície útil construïda és de 2.633,88
m2.
L’ús d’aquest edifici es administratiu. Disposa de les oficines de gerència del Parc, sales
de reunions, sala auditori, sales de formació i la cafeteria del Parc (no es realitza la neteja
en aquesta licitació). Disposa de dos aparells elevadors i dues escales centrals.
L’edifici té els següents tipus de materials a les superfícies:
•

En paviments. Rajola de terratzo, rajola de gres porcellànic, de formigó lliscat, de
gres tipus col·lecció “newstone” i de linòleum en rotlle.
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•

En sostres. Cel ras amb plaques de guix laminat amb perforació aleatòria, cel ras
amb plaques de guix laminat, Cel ras de plaques de fibres vegetals aglomerades,
cel ras inclinat amb tauler aglomerat perforat, cel ras a base de placa sanitària
registrable i enguixat dels sostres que no disposen de cel ras.

•

Revestiments verticals. Revestiments de parets de banys a base de rajoles de gres
industrial, revestiments arrebossats i pintats, revestiments amb fusta de
conglomerat xapada, amb fusta DM pintada, amb Trespa (o similar), enguixades
amb guix YG i amb placa de guix.

SUPERFICIE A
NETEJAR

EDIFICI CEDICO

SUPERFICIE UTIL
TOTAL

PLANTA SOTERRANI

118,29

326,24

PLANTA BAIXA

691,24

1.137,43

PLANTA PRIMERA

898,61

898,61

PLANTA SEGONA

271,60

271,60

1.979,74

2.633,88

2.2 Edifici TIC-CPD
L’edifici TIC és configura en 5 plantes. La superfície útil construïda és de 1.553,40 m2.
L’ús d’aquest edifici es de locals d’oficines. Disposa de 13 locals d’oficines de diferents
empreses, una sala de reunions i d’un CPD a la planta soterrani. Disposa d’un aparell
elevador i una escala central.
L’edifici té els següents tipus de materials a les superfícies:
•
•
•

En paviments. Rajoles de granit polit.
En sostres. Cel ras de placa de guix laminat i lames d’alumini.
Revestiments verticals. Tancaments d’U-Glass, tancaments tipus guix laminat,
vidres trempats tipus “securit” i aplacats amb fusta.
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EDIFICI TIC
PLANTA SOTERRANI
PLANTA BAIXA
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGONA
PLANTA BADALOT

SUPERFICIE
A NETEJAR
560,00
105,45
67,35
91,85
55,85
880,50

SUPERFICIE
UTIL TOTAL
560,00
326,30
304,70
306,55
55,85
1.553,40

2.3 Edifici INCUBA
L’edifici INCUBA és configura en 3 plantes. La superfície útil construïda és de 2.156,30
m2.
L’ús d’aquest edifici es de locals d’oficines. Disposa de 18 locals d’oficines de diferents
empreses, una sala de reunions i d’un aparcament a la planta soterrani. Disposa d’un
aparell elevador, una escala central i una escala d’emergència al lateral.
L’edifici té els següents tipus de materials a les superfícies:
• En paviments. Paviment de gres porcellànic, solera de formigó fratassada.
• En sostres. Cel ras de placa de guix i cel ras de fibra vegetal.
• Revestiments verticals. Tancaments d’U-Glass, tancaments tipus guix laminat, vidres
trempats tipus “securit”, gres porcellànic i aplacats amb fusta.

SUPERFICIE
A NETEJAR

SUPERFICIE
UTIL TOTAL

1.224,00

1.404,00

PLANTA BAIXA

147,00

395,10

PLANTA PRIMERA

148,00

421,20

1519,00

2.156,30

EDIFICI INCUBA
PLANTA SOTERRANI

2.4 Edificis H1, H2 i H3
Els edificis H és configuren en 4 plantes. La superfície útil construïda és de 21.239,64 m2.
L’ús d’aquest edifici és de locals d’oficines. Disposa de locals d’oficines en les ales de
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diferents empreses i les zones comuns en la part central dels edificis. Tots els edificis
disposen de sales de reunions i sales de formació que gestiona el Parc. Disposen d’un
aparell elevador i un muntacàrregues per edifici, una escala central i dos escales
d’emergència per edifici.
L’edifici té els següents tipus de materials a les superfícies:
• En paviments. Paviment de morter pintat, linòleum amb plaques, plaques de fals terra
metàl·liques, xapa inox, llambordins, terratzo i grava.
• En sostres. Cel ras de placa de guix, de placa de guix amb perforacions aleatòries, cel
ras de fibra vegetal, i de lames d’alumini.
• Revestiments verticals. Revestiments arrebossats i pintats, enguixades amb guix YG i
amb placa de guix, vidres trempats tipus “securit”, amb Trespa (o similar), amb fusta DM
pintada, fusta natural i xapa miniona.

EDICICIS H

SUPERFICIE A NETEJAR SUPERFICIE UTIL TOTAL
PLANTA BAIXA

436,00

1.561,80

PLANTA PRIMERA

288,00

1.521,70

PLANTA SEGONA

288,00

1.516,33

PLANTA COBERTA

423,00

1.572,69

PLANTA BAIXA

431,00

2.172,34

PLANTA PRIMERA

290,00

1.532,69

PLANTA SEGONA

288,00

1.442,64

PLANTA COBERTA

423,00

1.561,26

PLANTA BAIXA

432,00

1.588,47

PLANTA PRIMERA

289,00

1.486,60

PLANTA SEGONA

286,00

1.422,72

PLANTA COBERTA

423,00

1.552,39

1.501,00

2.308,01

5.798,00

21.239,64

H1

H2

H3

PATIS/JARDINS
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2.5 Edifici Magical
L’edifici Magical és configura en 3 edificis diferenciats entre si, l’Edifici Teatre amb 4
plantes, l’edifici Plató amb 2 plantes i l’edifici T amb 4 plantes ( de les quals el Parc nomes
gestiona la planta baixa). La superfície útil construïda és de 6.213,65 m2.
L’ús d’aquest edifici es dedicat al món dels audiovisuals. Disposa de 6 platós de televisió
i diverses sales especialitzades en aquest sector. També disposa de aules pel sector de
la formació. Disposa de dos aparells elevadors i quatre escales.
L’edifici té els següents tipus de materials a les superfícies:
• En paviments. Paviment de formigó, linòleum amb rotlle, plaques de fals terra amb
acabat vinílic, terratzo, parquet de fusta, xapa inox i xapa galvanitzada.
• En sostres. Cel ras de placa de guix, de placa de guix amb perforacions aleatòries, cel
ras de fibra vegetal i de lames d’alumini.
• Revestiments verticals. Revestiments arrebossats i pintats, enguixades amb guix YG i
amb placa de guix, blocs de formigó, plaques fòniques de fibra, vidres trempats tipus
“securit”, amb Trespa (o similar), amb fusta DM pintada, fusta natural i xapa miniona.

EDIFICI
MAGICAL

SUPERFICIE
A NETEJAR

SUPERFICIE
UTIL TOTAL

694,15

694,15

41,80

41,80

EDIFICI TEATRE PLANTA PRIMERA

544,53

544,53

PLANTA SEGONA

395,73

395,73

PLANTA COBERTA

41,08

41,08

750,39

750,39

1.194,28

1.194,28

PLANTA PRIMERA

221,16

221,16

PLANTA COBERTA

12,43

12,43

387,04

919,17

0,00

838,88

PLANTA BAIXA
PLANTA ALTELL

VESTIVUL
PLANTA BAIXA
EDIFICI PLATÓ

PLANTA BAIXA
EDIFICI T
PLANTA PRIMERA
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PLANTA SEGONA

0,00

469,51

PLANTA COBERTA

0,00

90,54

4.282,59

6.213,65

2.6 Edifici 23A
L’edifici 23A és configura en una sola planta. La superfície útil construïda és de 1.500,00
m2.
L’ús d’aquest edifici es de locals d’oficines. Disposa de 21 locals d’oficines de diferents
empreses, una sala de reunions, un auditori, dos lavabos i un office. No disposa
d’ascensor ni escales.
L’edifici té els següents tipus de materials a les superfícies:
• En paviments. Paviment de terratzo i xapa galvanitzada.
• En sostres. Cel ras de placa de guix.
• Revestiments verticals. Revestiments arrebossats i pintats, enguixades amb guix YG i
amb placa de guix.

EDIFICI 23A
PLANTA BAIXA

SUPERFICIE
A NETEJAR

SUPERFICIE
UTIL TOTAL

600,00

1.500,00

600,00

1.500,00
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3. NETEGES PERIÒDIQUES (igual per a tots els edificis, sempre que els elements estiguin
presents a l’edifici en qüestió)
El servei de neteja a prestar consisteix en el manteniment de totes les superfícies de l'edifici,
el resultat de les quals ha de ser un correcte nivell de neteja i que permeti el
desenvolupament de les tasques a què es destinen, i de manera satisfactòria, ja siguin de
treball, de descans, de menjador, comunes o de servei.
Els conceptes que es defineixen als apartats següents, com netejar, mopejar, fregar,
escombrat, etc., s'entenen en el seu sentit més ampli. És a dir, els resultats han de ser nets,
salubres, desinfectats i recollits.
Per mantenir els edificis en condicions idònies de confort i rendiment, es considera necessari
distribuir les tasques de neteja segons les característiques i freqüències que es detallen a
continuació:
Aquesta neteja es farà de dilluns a divendres no festius.
3.1 - Vestíbuls i passadissos. Ascensors i escales
Diàriament.
Correctament net l'accés exterior a cada edifici, incloent la vorera d'accés. En especial
atenció, cal netejar diàriament les burilles dels cigarrets que puguin haver a les entrades dels
diferents edificis.
Tretes les ditades de les portes de vidre d'accés als edificis, portes interiors si n'hi han i
també les portes d'accés.
Nets els vestíbuls dels diferents edificis.
La superfície del ascensors, incloses les portes.
Les escales dels diferents edificis.
S'actuarà en tot el mobiliari i equipaments d'aquests espais: mobles expositors, cadires, fonts
d'aigua, etc.
Es fregaran els paviments sempre, el fregat serà mecanitzat enllà on sigui factible. El
contractista haurà de presentar un planning d'actuacions mensuals al respecte. Tanmateix
es preveuran actuacions en casos de pluja i d'altres.
3.2 - Lavabos
S'haurà de fregar el paviment, desinfectar els elements sanitaris amb productes adients i reposar
el paper higiènic.
La neteja dels lavabos serà diària i el nombre de freqüències diàries que es determinarà a les
reunions de seguiment amb la Oficina Tècnica del Parc segons el volum de usuaris que es
detecti. Aquesta neteja sempre serà complerta i contemplarà el següent:
-

Desinfectar els sanitaris i WC.
Netejar els lavabos amb productes de neteja adients.
Subministrament i col•locació de paper higiènic, garantint el subministrament a les 08:00
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hores i reposant-lo tantes vegades al dia com faci falta.
Subministrament i col•locació de paper eixugamans on calgui.
Subministrament i col•locació de sabó per a les mans.
Netejar portes, eliminar grafits i pintades diverses tan aviat es detectin.
Eliminació de les taques del terra.
Neteja de les rajoles.
Neteja permanent de les incrustacions de cal a les aixetes i altres cromats.

-

El paper higiènic ha de ser totalment soluble a l'aigua. L'adjudicatari portarà una mostra
prèviament a la seva instal•lació i sempre que proposi un canvi. Els responsables de
manteniment el supervisaran permanentment per tal d'evitar problemes als pous evacuadors.
3.3 - Àrees de treball (despatxos)
Les àrees de treball tenen una doble consideració:
- espais administratius
- despatxos de laboratoris
Aquests espais estan dotats de mobiliari de despatx: taules de treball, cadires, armaris,
arxivadors metàl•lics, etc. La freqüència de neteja serà la que s'indica al quadre de freqüències
de neteja (Annex 1).
Els espais administratius són aquells on es concentra el personal de gerència de les oficines del
Parc Científic. Degut al grau de concentració de personal d'aquest espai, s’haurà de fer abans
de les 8:00 del matí que es quan comença l’activitat a les oficines.
El servei de neteja d'aquests espais consistirà en:
-

Neteja de la superfície de les taules i del mobiliari auxiliar, sense retirar els papers i altra
documentació auxiliar.
Neteja curosa del material informàtic (monitor, teclat, impressores), evitant en tot moments
entelats i marques d'aigua. Igualment, de l'aparell telefònic.
Mopejat del paviment.

3.4 - Aules de formació, sales de reunions
Aquests espais es netejaran amb caràcter de manteniment i/o a fons. Per neteja s’entén:
-

Neteja de la pissarra digital o televisió, eliminant la pols.
Neteja de la taula de professor/conferenciant i la cadira, eliminat taques, ditades, pols.
Buidatge de les papereres de l'espai.
Retirada de papers i altre brutícia que pugui haver-hi sobre els pupitres, taules i al paviment.
Eliminació de les taques i grafits més visibles, tant al paviment com al mobiliari.
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-

Es fregaran els paviments.

Per neteja a fons s'entén:
-

Totes les tasques que tenen la consideració de manteniment.
Mopejat del paviment.
Manteniment de les lluminàries de pissarra, d'existir-hi.
Es trauran els grafits de les parets, les marques de les sabates i altres signes de brutícia.
Les pissarres digitals/televisions seran netejades amb un producte específic de
manteniment.

3.5 - Vidres
Amb caràcter general, aquest servei cal prestar-lo de la manera següent:
Diàriament es netejaran els vidres de les portes d'accés als edificis. També diàriament es
netejaran aquells altres que, degut a la seva ubicació en vestíbuls, necessitin de manteniment
diari; com per exemple, els espais de recepció.
La resta de vidres dels diferents edificis es netejaran amb una freqüència semestral. L'empresa
adjudicatària presentarà un pla de treball què haurà de ser aprovat pel PCiTAL.
La neteja de vidres porta associada la neteja de fusteria de finestres, balconeres, baranes i les
persianes (interior i exterior) on es troben els vidres, amb la mateixa freqüència que els vidres.
Per la neteja dels vidres de difícil accés, l’empresa adjudicatària es farà càrrec de tots els
permisos i maquinaria adient per la realització del servei, com ara elevadors, bastides, etc..., amb
els mitjans humans i tècnics necessaris.
3.6. Cortines
Les cortines dels diferents edificis caldrà netejar-les un cop a l'any, depenen del tipus de cortina
(Sales de Juntes, Sales d'actes, espais de direcció,...) hauran d'aspirar-se o (estores) rentar-se.
3.7 - Ubicació de contenidors sanitaris
El servei de neteja inclou la instal•lació i manteniment dels contenidors sanitaris necessaris per
als lavabos de senyores, que seran canviats per altres nets i desinfectats amb la freqüència
necessària i que com a mínim ha de ser de 15 dies.
3.8 — Retirada de residus orgànics i de rebuig
L'adjudicatari és el responsable de la retirada de residus orgànics i de rebuig que es generin per
l'activitat dels edificis. Són al seu càrrec les despeses que això generi, incloent les taxes
administratives.
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3.9 — Espais de cafeteria-restaurant i empreses externes
L'empresa adjudicatària queda exempta de la neteja interior de les dependències utilitzades pels
serveis de cafeteria-restaurant i empreses externes, sent a càrrec del concessionari d'aquests
serveis, llevat dels vidres exteriors.
4. NETEGES ESPECÍFIQUES PER A CADA ÀREA
Al marge de les condicions generals de neteja aplicables al conjunt d'edificis del PCiTAL, que són
les esmentades a l'apartat 3 del present plec de prescripcions tècniques, cada Àrea presenta
aspectes que requereixen d'un servei específic de neteja. Per tal motiu són d'obligatori
compliment els mínims de neteja especificats a continuació.
4.1 Sales Tècniques Secundaries
En aquests espais es realitzaran les següents tasques:
-

Es fregaran els paviments.
S’eliminaran restes de pols als armaris.
S’eliminaran restes de teranyines o altres brutícies que es puguin generar a l’espai.

4.2 Sales d’instal·lacions
Aquestes sales sols es podran netejar amb la supervisió dels encarregats de manteniment
d’instal·lacions del PCiTAL
4.3 Espais exteriors
S’haurà de fer, anualment, una neteja a fons de la part exterior dels edificis: finestres. Persianes,
portes, balcons, terrasses, ...
4.4 Patis/Jardins interiors
En aquests espais (pertanyents als edificis H) les tasques de neteja son:
Per neteja de manteniment s'entén:
-

Neteja de els passos de vianants, amb una escombrada diària de la brutícia mes visible.
Neteja de la pols als bancs o elements fixes de l’espai.
Buidatge de les papereres de l'espai.
Retirada de papers i altre brutícia (burilles) que pugui haver-hi al paviment.
Eliminació de les taques i grafits més visibles, tant al paviment com a les parets.

Per neteja a fons s'entén:
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-

Totes les tasques que tenen la consideració de manteniment.
Escombrat mecànic del paviment.
Manteniment de les lluminàries de pilona existents.
Es trauran els grafits de les parets, les marques de les sabates i altres signes de brutícia.
Neteja de les teranyines de les finestres i les sortides de ventilació dels edificis.

4.5 Neteges diàries durant les crisis sanitàries.
Aquesta neteja es durà a terme seguint els protocols establerts per l’Oficina de Prevenció de
Riscos Laborals del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. La neteja i desinfecció es
realitzarà tots els dies en les dependències de treball del personal del Parc, també s’haurà de
realitzar en freqüències superiors zones de molt pas es la resta d’edificis. Es planificarà i
s’establirà la freqüència de desinfecció en funció dels elements i segons necessitats, següents:
•
•
•
•
•
•

Superficies de contacte més freqüent (manetes, poms de portes i finestres, baranes i
passamans, botoneres d’ascensors, interruptors, dispensadors, fotocopiadores i fonts
d’aigua, entre altres).
Sales de reunions i sales d’ús comú (taules, cadires, ordinadors, comandaments,
papereres, pissarres, retoladors, ... si és fa ús d’elles).
Zones comuns i office (electrodomèstics, cadires, taules, marbres, aigüeres, aixetes,
butaques, ... si es fa ús d’elles).
Paviments.
Llocs de treball individuals, compartits i no compartits (ordinadors, sobretot teclats i
ratolins, telèfons, taules, cadires, calaixos i armaris individuals).
Lavabos d’ús públic i vestíbuls d’accés (recepcions; oficines o zones d’atenció al públic;
espais públics; i superfícies, mampares i objectes de zones de pas susceptibles de ser
manipulades).
Cal considerar que les freqüències de neteja i desinfecció poden variar en funció de l’estat
d’alarma que pugui decretar l’autoritat competent.
Aquesta neteja pot provocar una nova redistribució de les tasques que no farà variar el
total d’hores demanat al contracte.
Els productes desinfectants que s’utilitzin als centres de treball del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida hauran d’estar autoritzats pel Ministeri de Sanitat, per
tal de garantir la seva eficàcia virucida, i validats per l’Oficina de Prevenció de Riscos
Laborals.

5. CALENDARI I HORARIS
Als efectes de prestació del servei, es consideren dies festius:
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-

Tots els dissabtes i diumenges de l'any.
Les 12 festes que fixa el calendari laboral del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
Les 2 festes locals de la ciutat de Lleida.

Es consideren dies laborables la resta de dies de l'any.
L’horari per a realitzar les neteges haurà de ser entre les 6:00 hores i les 21:00 hores.
El PCiTAL es reserva el dret de poder modificar els horaris de la neteja per raons d’organització
interna sense variació del total d’hores setmanals del personal.

6. CONDICIONS DEL SERVEI
6.1 Productes i materials
Seran a càrrec de l'empresa adjudicatària el cost dels productes i materials utilitzats per a la neteja,
els estris necessaris, els vestits de treball apropiats i tota altra despesa necessària per a l'adequada
prestació del servei.
Les normes generals que sobre els productes haurà d'acomplir l'empresa adjudicatària seran les
següents:
- Els productes i materials a emprar hauran d'estar adequadament envasats i dur impresa
l'etiqueta corresponent, ésser biodegradables i respectuosos amb el medi ambient. Aquest punt
serà igualment aplicable als envasos utilitzats per al traspàs de productes. Tanmateix hauran
d'ésser de reconeguda qualitat els productes per a la neteja de les dependències objecte
d'aquest contracte, en quant a tipus de paviment, mobiliari i accessoris varis que es troben en
les dependències.
- Els productes i materials a utilitzar hauran de dur imprès visiblement, el procediment necessari
per a un ús correcte, manera d'aplicació i condicions de manipulació, així com les condicions
de seguretat que li són pròpies als envasos i el grau de perillositat de cadascun dels productes,
degudament indicat segons icones estàndard.
- Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària, l'adient emmagatzematge, reposició i
conservació dels productes que es mantinguin als magatzems del PCiTAL.
Els productes i materials a utilitzar hauran d'ésser escollits d'acord amb la seva provada eficàcia i
d'acord amb els criteris de minimització de l'impacte medi ambiental.
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6.2 Consumibles
L'adjudicatari haurà de subministrar el material específic de reposició als lavabos: sabó;
ambientadors, higienitzadors, etc., essent la pròpia empresa la responsable de l'aprovisionament
(compra, col•locació i reposició diària en els dispositius finals - dispensadors) i haurà de disposar
d'un estoc mínim de reposició que garanteixi les existències per un espai de temps mínim d'una
setmana. Com a mesures mediambientals complementàries, tots els elements a utilitzar seran
respectuosos amb el medi ambient i biodegradables.
L’adjudicatari haurà de subministrar habitualment (mínim una existència d’una setmana) el material
específic de reposició als lavabos: paper higiènic, tovalloles de paper, bobines seca-mans, essent
l’ adjudicatari el responsable de la compra d’aquest material i l’adjudicatari el responsable de la
col·locació i reposició diària en els dispositius finals/dispensadors. L’adjudicatari també portarà un
control dels consums d’aquests consumibles per cada lavabo.
6.3 Maquinaria
L'empresa adjudicatària disposarà de tota la maquinaria, mitjans auxiliars, utillatge necessaris per
al desenvolupament dels treballs que s'indiquen a l'apartat 6.5. Essent a càrrec de l'adjudicatari
l'adquisició, reparació i reposició d'aquest.
6.4 Contenidors higiènics sanitaris
Serà a càrrec de l'adjudicatari el posar i mantenir els contenidors higiènics en els lavabos. Aquests
hauran de tenir una capacitat adequada a la recollida i al número d'usuaris dels diferents centres,
i hauran de ser amb tapa, amb l'obertura de peu, que no permeti veure el contingut i no facin olor,
amb recollides que no ultrapassin els 15 dies.
6.5 Descripció i freqüència del servei
Les dependències objecte d'aquest plec hauran de presentar en tot moment un estat d'ordre i de
neteja òptim, sense taques, olors, pols ni altres indicis de brutícia. S'hauran de mantenir brillants
els paviments, els vidres i els altres elements sensibles al desordre o la brutícia.
L'acompliment d'aquestes prerrogatives serà verificada segons els criteris que s'estableixin en les
clàusules del control de qualitat.
S'hauran de retirar els embalatges, deixalles, fulles i qualsevol objecte que deteriori la imatge, tant
de l'interior com l'exterior dels edificis.
L'empresa adjudicatària haurà de dur a terme les operacions de neteja que s'expliciten en el pla
de manteniment amb la periodicitat que s'indica, d'acord al tipus d'espai.
Qualsevol tipus de pintades, enganxines o "grafits" efectuades tant a l'interior com a l'exterior dels
diferents edificis s'hauran d'eliminar (excepte que sigui necessari fer una neteja especial: pedra,
totxo,...) de forma immediata a la seva localització.
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S'eliminaran tots els cartells i anuncis penjats l'endemà de la data anunciada.
Tot el personal assignat a cadascun dels serveis haurà d'estar degudament uniformat, a càrrec de
l'empresa, portant l'anagrama de la mateixa a l'uniforme i una tarja amb foto, nom i cognoms i DNI,
en lloc visible per poder-se identificar, en cas necessari, a petició del personal del PCiTAL i els
serveis de seguretat. Hauran de presentar un aspecte correcte d'higiene personal i mantenint un
òptim rendiment i comportament. L'aspecte general de l'operari i de la seva roba serà
extremadament pulcre, considerant l'atenció que requereixen tots els edificis del PCiTAL.
L'empresa adjudicatària s'obliga a formar degudament el personal de nou ingrés o amb carències,
així com a proporcionar una formació continuada per la resta de personal. Entre els aspectes
formatius a més dels propis pel correcte desenvolupament del servei, haurà de tenir en compte
aquells que afavoreixin la relació amb els destinataris del servei.
Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les
operacions necessàries per tal d'assegurar que l'estat de neteja dels espais sigui satisfactori,
d'acord amb el control de qualitat.
S'haurà de fer fulls d'incidències d'acord amb les freqüències i característiques que s'estableixin
pel PCiTAL. Per part del PCiTAL es portaran a terme inspeccions periòdiques mensuals que
donaran lloc a una avaluació del nivell de qualitat del servei prestat per l'empresa adjudicatària, i
que identificarà dos nivells de control:
a)Control d'operacions: que identificarà el grau de compliment de les freqüències de neteja,
operacions planificades i calendari d'actuacions compromeses.
b) Control de qualitat: que identificarà el nivell de qualitat aconseguit per cada element de les
dependències analitzades a l'atzar, que serà contrastat mitjançant inspeccions in situ.
Com a resultat d'aquesta supervisió, s'aixecarà un full d'acta de qualitat (una per cada tipus d'espai
per edifici i planta) que recollirà, al menys, les dades següents:
-

Nivell de neteja observat en cadascun dels elements de la dependència i valoració final
atorgada.
Anomalies observades, gravetat i possibles causes d'aquestes anomalies.
Mesures de correcció a adoptar amb indicació dels compromisos i terminis d'execució, que
seran controlats en inspeccions i actes posteriors.

Aquesta acta de qualitat ha de ser firmada pel responsable de l’oficina tècnica del PCiTAL i el
representant de l'empresa, al qual se li lliurarà una còpia de cadascuna de les actes.
Els incompliments donaran lloc a sancions d'acord amb l'establert a la clàusula 10 del present plec.
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6.5.1 Metodologia
Pel que fa a la metodologia a seguir, amb caràcter general per a tots els espais, en les operacions
de neteja dels diferents subsistemes s'hauran de realitzar atenent les indicacions que es descriuen
a l'apartat 3 d'aquest plec.
6.5.2 Consideracions per ús d’espais
A més de les operacions esmentades amb caràcter general, caldrà tenir en compte per als espais
o elements específics amb caràcter particular, les operacions o consideracions que s'especifiquen
en el mateix apartat 3.

7. NETEGES PUNTUALS
Es consideren neteges puntuals aquelles neteges que no es corresponen amb cap de les neteges
periòdiques determinades en l’Annex 1 d’aquest plec, que el Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida pugui ordenar per circumstancies sobrevingudes i imprevistes. En
qualsevol cas el preu/hora no superarà un 20% els preus del conveni col·lectiu aplicat.
Els mètodes a utilitzar seran els especificats per qualsevol de les actuacions habituals amb
caràcter periòdic.
En cas de crisi sanitària, es podrien intensificar les neteges i desinfeccions de les instal·lacions,
espais, elements i superfícies, en funció del personal que faci ús de les dependències, resultant
insuficient la reorganització del servei recollit a l’Annex 1 del present plec. Llavors és podrà fer ús
de neteges puntuals per cobrir necessitats especifiques.
L’horari d’actuació quedarà fixat per les necessitats concretes de cada cas, a qualsevol hora en
qualsevol dia de l’any.
Hi haurà un personal adscrit als edificis del PCiTAL de presència continuada en torn de matí i/o de
tarda, de dilluns a divendres, que garantirà actuacions que es puguin presentar de forma
esporàdica per necessitats inherents al servei, per causes extraordinàries del servei de neteja
ordinari.
Les empreses licitadores exposaran a la seva oferta, els seus mitjans d'atenció permanent
mitjançant telèfons d'atenció 24 hores els 365 dies de l'any, o bé d'altres mitjans.

8. GESTIÓ DE RESIDUS
Pel que fa a la gestió de residus dins del PCiTAL, l'adjudicatari haurà de seguir les especificacions
que aquest determini, ajustant-se totalment al sistema de recollida que estableixi l’Oficina Tècnica
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del PCiTAL. En tot cas, s'hauran d'abocar les deixalles dins dels contenidors que hi ha a aquest
efecte, tancades en bosses de plàstic homologades, tal com exigeixen les ordenances municipals
corresponents. A més a més, es farà una recollida selectiva: rebuig general, orgànica (recollida
diària), de paper i cartró, d'envasos lleugers i de vidre, en tots els locals i dependències del PCiTAL.
L'adjudicatari, haurà d'aportar el material i els mitjans necessaris per a fer efectiva aquesta
recollida. Aquesta recollida selectiva s'abocarà als contenidors que hi ha a aquest efecte tal com
exigeixen les ordenances municipals.

9. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
L'empresa adjudicatària haurà de complir el pla de prevenció de riscs laborals i seguretat en el
treball desenvolupat per l'empresa de la següent manera, sens perjudici de l'establert en el plec
de clàusules administratives:
L'empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de
prevenció de riscs laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui d'aplicació.
L'empresa adjudicatària haurà de presentar un resum explicatiu de la implantació de la prevenció
de riscs laborals i la modalitat preventiva adoptada (empresari, treballador designat, servei de
prevenció propi, servei de prevenció aliè) i acreditar documentalment l'avaluació de riscs i la
formació i informació dels treballadors en matèria de prevenció de riscs laborals (adjuntar
calendari). Així com certificat d'aptitud mèdica de la vigilància de la salut pel lloc de treball designat.
En matèria preventiva, l'empresa adjudicatària es coordinarà amb la entitat de prevenció del
PCiTAL, per tot allò que sigui necessari.
L'empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els seus treballadors la normativa interna
de seguretat i salut existent al PCiTAL així com les consignes d'emergència establertes al PCiTAL,
restant obligada a prestar els serveis que se li demanin en cas d'activació dels plans d'auto
protecció ja sigui el general o els locals dels diferents edificis.
L'empresa adjudicatària haurà de vetllar pel compliment d'aquesta normativa per part dels seus
treballadors dins de les instal•lacions del PCiTAL.

10. VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL SERVEI
L'adjudicatari serà el directament responsable de la qualitat del servei. S'estableix un sistema de
control de la mateixa que es basa en:
•
•

un conjunt d'observacions puntuals
un sistema de valoració de la prestació del servei en funció dels nivells de neteja assolits
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L’oficina tècnica representarà al PCiTAL en la determinació de la qualitat del servei i el seu control.
Respecte al conjunt d'observacions puntuals, els responsables del PCiTAL, mensualment
realitzaran una ruta d'inspecció per diferents zones dels edificis, conjuntament amb el responsable
de l'empresa adjudicatària, per tal d'observar i detectar el nivell de neteja assolit. A les àrees a
revisar hi haurà necessàriament lavabos, aules de formació, sales de reunions, despatxos,
escales, vestíbuls, passadissos i ascensors incloent-hi vidres i altres treballs de caràcter anual.
El PCiTAL, en qualsevol moment de l’any, pot fer una revisió extraordinària i valorar juntament
amb el responsable de l’empresa adjudicatària, que computaria en la valoració mensual.
Les diferents àrees escollides per a la ruta d'inspecció seran valorades d'acord amb la valoració
següent:
MOLT BO (5 punts): les dependències objecte d'anàlisi presenten un estat d'ordre i neteja òptim,
sense taques, olors, pols o altres indicis de brutícia; s'observa la brillantor del terra, la neteja de
vidres o altres elements més sensibles al desordre i la brutícia.
BO (4 punts): les dependències objecte d'anàlisi presenten un estat d'ordre i neteja alts sense
arribar al nivell anterior i sense taques, olors, pols o altres indicis de brutícia, tot i que un expert o
persona mínimament exigent pot apreciar àrees puntuals amb certes insuficients.
REGULAR (3 punts): les dependències objecte d'anàlisi presenten un estat d'ordre i neteja regular,
amb presència de lleugeres taques, pols o altres indicis de brutícia puntuals i apreciables per
qualsevol persona, però sense presentar un estat d'ordre i neteja insuficient i molest.
DEFICIENT (2 punts): les dependències objecte d'anàlisi presenten un estat d'ordre i de neteja
insuficient, amb presencia més generalitzada que en el nivell anterior en quant a taques, olors,
pols i altres indicis de brutícies apreciables fàcilment.
MOLT DEFICIENT (1 punts): les dependències objecte d'anàlisi presenten un estat d'ordre i de
neteja totalment insuficient i dolent en el conjunt de la seva superfície.
Cada àrea o dependència, segons les seves característiques i ús, ha de presentar un nivell de
neteja qualificat entre "bo" i "molt bo" i obliga al contractista a l’esmena de defectes o mancances
de servei detectades en un termini màxim, segons el cas, d'una setmana. Aquesta esmena serà
comprovada en una inspecció extraordinària durant la setmana següent. En el cas que calguin
mesures correctores, es procedirà de la manera següent:
S'avisarà a l'encarregat de neteja perquè procedeixi a netejar les zones no realitzades o realitzades
incorrectament reflectides en el control semestral de neteja.
Tota puntuació de 1 o 2 obrirà una no conformitat i automàticament l'empresa adjudicatària tindrà
24 hores desprès de la visualització del informe d'auditoria per donar una solució viable a totes les
puntuacions incorrectes.
Encara que el global de l'auditoria complexi amb la puntuació sol•licitada una puntuació de 1 o 2
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en un element es un incompliment catalogat de molt greu i es te de solucionar de forma urgent.
S'obrirà una incidència greu al personal de neteja que deixi zones per realitzar, o es realitzi
incorrectament. Es crearà un registre d'aquestes incidències.
Del resultat de cadascuna de les inspeccions, es complimentarà un comunicat de nivell de qualitat,
que serà signat per l’oficina tècnica del PCiTAL i pel representant del contractista.
Tot seguit es calcularà l'índex de qualitat de l'àrea, que resultarà de la mitjana aritmètica de tots
els índexs corresponents a les diferents zones de la ruta escollida.
Es podrà penalitzar l’empresa adjudicatària segons la gravetat de les faltes, segons el barem
següent:
Indicador de qualitat
3,5 a 3,79
3,00 a 3,49
2,5 a 2,99

Penalització
1,00%
2,00%
5,00%

Observacions

Inferior a 2,5

10,00%

Es considerarà negligència molt greu

Es considerarà negligència molt greu

L’import a de treure d’aquests percentatges serà sobre l’import de la factura del mes següent a
quan s’efectuï el control de qualitat.
L’empresa adjudicatària, a la vista de raonaments fonamentats i demostrats podrà presentar
al·legacions a les penalitzacions establertes.
Podran ser motiu de rescissió de contracte la reiteració de negligències molt greus.

11. MITJANS PERSONALS
11.1. Subrogació
L'empresa adjudicatària es subrogarà en la posició de l'empresa anterior, d'acord amb la legalitat
vigent. Si el personal a subrogar fora insuficient, haurà de contractar aquell que fos necessari per
a atendre les seves obligacions i un adequat servei. Tot el personal dependrà exclusivament de
l'empresa adjudicatària, i per tant, aquesta tindrà tots els drets i deures inherents a la condició de
patró, havent de complir totes les obligacions en matèria laboral i de la seguretat social del personal
al seu càrrec.
En cas d'accident o perjudici de qualsevol gènere ocorregut al personal en ocasió de l'exercici dels
seus treballs amb la contracta, l'empresa adjudicatària haurà d'acomplir allò disposat a les
normatives vigents sota la seva responsabilitat.
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S'adjunta al Plec de Prescripcions Administratives, una relació nominal del personal que
actualment depèn de l'empresa adjudicatària del contracte vigent (Annex 4.- Relació del personal
que presta serveis en les empreses actuals.)
11.2. Presencia física del personal
L'execució del treball no realitzat per motius de vagues del personal o qualsevol altra causa
imputable al contractista, comportarà una indemnització a favor del PCiTAL. Sense perjudici
d'exigir les reparacions dels danys que s'hagin produït.
Els responsables del servei del PCiTAL es reserven el dret a desestimar al personal destinat de
l'empresa adjudicatària, els encarregats de centre o supervisor/a de l'esmentada empresa, en cas
que no el consideri adient per a les funcions de les activitats previstes.
S'haurà de lliurar trimestralment al PCiTAL els documents TC1 i TC2 (cotitzacions Seguretat
Social) en el quals figurin la relació de treballadors per campus.
L'empresa adjudicatària disposarà per l'execució del present contracte, del següent personal de
Direcció, amb les atribucions que s'esmenten:
Director/a de servei (supervisor/a)
-

Interlocutor directe amb els responsables del servei del PCiTAL, en matèria d'organització,
planificació, administració i aspectes laborals, que esdevinguin durant la prestació del
contracte.
Seguiment del Pla de prevenció de riscos laborals de l'adjudicatari, i el Sistema de
Seguiment per l'assegurament de la qualitat definit en aquests plecs.
I en general, qualsevol tema relacionat amb la prestació del servei. Encarregats/des del
servei i/o responsables d'equip

En el conjunt de tots els edificis, existirà la figura de l'encarregat/a de Centre i/o responsable
d'equip, els quals resten obligats a conèixer les instal·lacions i els termes en que es desenvoluparà
el servei de neteja, per aclarir dubtes que es plantegin en l'execució del mateix i vigilar el
compliment de les condicions establertes, d'acord a l'oferta de l'empresa.
L'encarregat/da estarà obligada a:
-

Disposar d'un sistema de localització durant les 24 h. del dia als efectes de poder notificar
les incidències o treballs a realitzar.
Informar diàriament al responsable de serveis del PCiTAL de les incidències que s'hagin
produït durant la jornada. En aquest informe es comunicaran les baixes de llarga durada i
la seva substitució.

11.3 Criteris que regulen la realització del total d’hores establert
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Per tal de fer un seguiment i control d’acompliment dels horaris, l’empresa es compromet a
instal·lar aquells mitjans de control de presència que hagi inclòs a la seva oferta i en tot cas amb
el sistema de fulls de control horari com a mínim requerit.
El sistema que l’empresa hagi inclòs a la seva oferta (si és diferent dels fulls de control horari)
haurà d’estar operatiu, com a màxim, en el termini de quinze (15) dies laborables a comptar des
de la data de l’inici de vigència del contracte (durant aquest termini l’empresa ha d’utilitzar els fulls
de control horari).
Entre el dia 1 i 5 de cada mes, el contractista ha de presentar a l’Oficina Tècnica del PCiTAL, via
correu electrònic, el registre de marcatges del mes anterior de tot el personal, incloent un resum
amb el total d’hores realitzades i amb el total d’hores no realitzades, diferenciant entre personal de
neteja i especialista, incloent també informació de possibles incidències en els marcatges i en
aquest cas, explicació de les solucions adoptades. Per realitzar el control horari l’empresa tindrà
en compte només el temps de treball efectiu, descomptant els minuts de presència que el personal
pugui utilitzar, abans o després, per canviar-se o per altres motius que no hagin estat prèviament
validats pel responsable del seguiment del contracte.
En identificar incompliments, l’Oficina Tècnica del PCiTAL emetrà un informe i ho comunicarà al
contractista.
11.4. Tasques de neteja de periodicitat mensual o inferior
Si el total d’hores establertes mensualment per a aquestes tasques, segons la planificació de
treball requerida, no arriba a complir-se, les hores pendents es podran realitzar dintre dels 10
primers dies laborables del mes següent. Si no es realitzen en aquest termini, això suposarà un
incompliment amb els efectes previstos a la clàusula 23.3 del PCAP. Les hores no realitzades
passaran a formar part d’una bossa de temps a compensar durant els dos mesos següents al de
l’incompliment. Les hores no fetes s’hauran de fer en dies i horaris que hagin rebut el vistiplau previ
de l’Oficina Tècnica del PCiTAL. L’import de les hores que no es compensin en aquest termini es
descomptarà de la factura corresponent al mes següent o de la garantia en el seu cas, amb
independència de la penalitat prevista 23.3 del PCAP, i ja no procedirà la seva compensació.
L’import a descomptar es calcularà multiplicant el nombre d’hores no compensades pel preu hora
de prestació del servei de neteja. Aquest preu es calcularà dividint l’import d’adjudicació de la
neteja periòdica pel nombre total d’hores de prestació del servei.
11.5 Tasques de neteja de periodicitat superior a la mensual
En la planificació de treball que l’empresa ha de presentar, abans de formalitzar el contracte,
s’haurà de fer constar el total d’hores destinades a cadascuna de les tasques esmentades, incloses
les que corresponguin per l’augment de freqüència que apareguin en l’oferta del contractista.
Si el total d’hores establertes per a aquestes tasques, segons l’esmentada planificació, no arriba a
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complir-se, les hores pendents es podran realitzar dintre dels 10 primers dies laborables del mes
següent. Els dies i horaris on es compensaran les hores no fetes hauran de rebre el vistiplau previ
de la Oficina Tècnica del PCiTAL.
Si no es realitzen en aquest termini, això suposarà un incompliment amb els efectes previstos a la
clàusula 23.3 del PCAP. Les hores no realitzades no es podran compensar. En arribar la data
d’inici de la següent freqüència de la mateixa tasca, segons la periodicitat presentada per
l’empresa i validada en la planificació de treball, l’import de les hores dels treballs anteriors no
realitzades es descomptarà de la factura del mes següent, amb independència dels efectes
previstos a la clàusula 23.3 del PCAP.
A la finalització del contracte, l’import de les hores no realitzades serà descomptat de la factura
corresponent o de la garantia, amb independència de les penalitats que corresponguin d’acord
amb la clàusula 23.3 del PCAP.
11.6 Criteris que regulen la realització del total d’hores establert
Per tal de fer un seguiment i control d’acompliment dels horaris, l’empresa es compromet a
instal·lar aquells mitjans de control de presència que hagi inclòs a la seva oferta i en tot cas amb
el sistema de fulls de control horari com a mínim requerit.
El sistema que l’empresa hagi inclòs a la seva oferta (si és diferent dels fulls de control horari)
haurà d’estar operatiu, com a màxim, en el termini de quinze (15) dies laborables a comptar des
de la data de l’inici de vigència del contracte (durant aquest termini l’empresa ha d’utilitzar els fulls
de control horari).
Entre el dia 1 i 5 de cada mes, el contractista ha de presentar a l’Oficina Tècnica del PCiTAL, via
correu electrònic, el registre de marcatges del mes anterior de tot el personal, incloent un resum
amb el total d’hores realitzades i amb el total d’hores no realitzades, diferenciant entre personal de
neteja i especialista, incloent també informació de possibles incidències en els marcatges i en
aquest cas, explicació de les solucions adoptades. Per realitzar el control horari l’empresa tindrà
en compte només el temps de treball efectiu, descomptant els minuts de presència que el personal
pugui utilitzar, abans o després, per canviar-se o per altres motius que no hagin estat prèviament
validats pel responsable del seguiment del contracte.
En identificar incompliments, la Oficina Tècnica del PCiTAL emetrà un informe i ho comunicarà al
contractista.
11.7 Responsabilitat material de l'adjudicatari
El perjudici que el personal de l'empresa adjudicatària pugui ocasionar en els locals, el mobiliari,
les instal·lacions o qualsevol altra propietat del PCiTAL, sigui o no per negligència, serà indemnitzat
per la mateixa, si així ho considera l’ oficina tècnica del PCiTAL, encarregat del control, el qual
podrà deduir la compensació procedent, de les factures que presenti l'empresa adjudicatària.
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També serà responsable de les sostraccions de material, valors o efectes de qualsevol tipus, si
resta provat que han estat efectuades pel seu personal, seguint, per la seva compensació, el
mateix procediment assenyalat en el paràgraf anterior.
En quant aquests personal no procedeixi amb la deguda correcció o no tingui cura en el
compliment de la seva comesa, el PCiTAL podrà exigir a l'adjudicatari la substitució dels
treballadors motiu de conflicte.

12. CERTIFICACIONS
És requisit imprescindible per poder ser adjudicatari del contracte acreditar les següents
certificacions segons normes ISO:
ISO 9001 de Qualitat.
ISO 14001 de Medi Ambient.
ISO 45001:2018 de PRL

13. VISITA A LES INSTAL·LACIONS I ALS ESPAIS AFECTATS
És condició indispensable, per a l’acceptació de les proposicions, la visita tècnica prèvia al complex
del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida per a l’anàlisi de les instal·lacions i dels
treballs objecte de la licitació.
La no participació en aquesta visita tècnica comportarà la NO VALORACIÓ DE LA PROPOSICIÓ
presentada pel licitador.
Per motius organitzatius, és necessari confirmar, mitjançant e-mail a la direcció de l’Oficina Tècnica
del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (oficinatecnica@pcital.es), l’assistència a
la visita amb un mínim de 24 hores, amb indicació del nom de l’empresa, de la persona de contacte,
i del nombre total de persones que assistiran a la visita.
L’assumpte del correu electrònic ha d’incloure el següent text:
“CONFIRMACIÓ VISITA SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS DEL
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA”.
Tota la documentació, com plànols i altres informacions d’interès, es facilitaran durant aquesta
visita.
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ANNEX 1 - QUADRE RESUM FREQÜÈCIES PER TIPUS D’ESPAIS I SUPERFÍCIES

1.1 FREQÜÈNCIES NETEJA GENERAL

VESTÍBULS – Plantes Superiors
Escombrat humit
fregat
treure la pols al mobiliari
neteja a fons del mobiliari
neteja d'elements amb superfícies verticals
neteja de sòcol,...

diari 5/7
diari 5/7
tres cops a la setmana
trimestral
setmanal
trimestral

VESTÍBULS – Plantes Baixes
Escombrat humit
fregat mecànic del terra. Fregadora M
treure la pols al mobiliari
neteja a fons del mobiliari
neteja d'elements amb superfícies verticals
treure la pols als radiadors
neteja de sostre

diari 5/7
diari 5/7
tres cops a la setmana
bimensual
tres cops a la setmana
quinzenal
bimensual

DESPATXOS
Escombrat humit
fregat amb sistema pretratat
treure la pols al mobiliari
buidat de papereres
repàs de vidres
neteja d'elements amb superfícies verticals
treure la pols a portes i marcs
neteja a fons del mobiliari
neteja de papereres
neteja de portes i marcs
neteja de sòcol,...

altern 2/7
altern 2/7
altern 2/7
altern 2/7
altern 2/7
setmanal
quinzenal
semestral
semestral
semestral
semestral
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SALES DE REUNIONS
Escombrat humit
fregat amb sistema pretratat
treure la pols al mobiliari
buidat de papereres
repàs de vidres
neteja d'elements amb superfícies verticals
neteja a fons del mobiliari
neteja de papereres
neteja de sòcol,...

Setmanalment o segons us
increment de periodicitat
Setmanalment o segons us
increment de periodicitat
Setmanalment o segons us
increment de periodicitat
Setmanalment o segons us
increment de periodicitat
Setmanalment o segons us
increment de periodicitat
dos cops a la setmana
mensual
mensual
mensual

ZONES ADMINISTRATIVES (OFICINES CENTRALS PARC) – EDIFICI CEDICO
Escombrat humit
diari 5/7
fregat amb sistema pretratat
setmanal
treure la pols al mobiliari
tres cops a la setmana
buidat de papereres
diari 5/7
repàs de vidres
dos cops a la setmana
neteja d'elements amb superfícies verticals
dos cops a la setmana
neteja a fons del mobiliari
trimestral
neteja de papereres
trimestral
neteja de sòcol,...
trimestral

ARXIUS
Escombrat humit
fregat amb mopa. Galleda senzilla
neteja d'elements amb superfícies verticals
neteja de portes i marcs
treure la pols al mobiliari
neteja a fons del mobiliari
treure la pols a les parets

diari 5/7
diari 5/7
diari 5/7
diari 5/7
diari 5/7
mensual
mensual
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PASSADISSOS – Plantes Superiors
Escombrat humit
fregat amb mopa. Galleda senzilla
repàs d'elements amb superfícies verticals
neteja humida/desinfecció de parets
neteja d'elements amb superfícies verticals
neteja de sòcol,...

diari 5/7
diari 5/7
setmanal
mensual
mensual
mensual

PASSADISSOS – Plantes Baixes
Escombrat humit
fregat mecànic del terra. Fregadora M
repàs d'elements amb superfícies verticals
neteja humida/desinfecció de parets
neteja d'elements amb superfícies verticals
neteja de sòcol,...

diari 5/7
diari 5/7
setmanal
mensual
mensual
mensual

AULES/SALES DE FORMACIÓ
Escombrat humit

Setmanalment o segons us
increment de periodicitat

treure la pols al mobiliari

Setmanalment o segons us
increment de periodicitat

fregat amb sistema pretratat
neteja d'elements amb superfícies verticals
treure la pols a les parets
treure la pols a portes i marcs
Pissarres digitals/TV
neteja a fons del mobiliari
neteja de sòcol,...
buidat de papereres

setmanal
setmanal
setmanal
setmanal
setmanal
trimestral
trimestral
diari 5/7
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PLATÓS - EDIFICI MAGICAL
Escombrat humit
fregat amb fregona domèstica

Setmanalment o segons us
increment de periodicitat

neteja de portes i marcs

Setmanalment o segons us
increment de periodicitat
Setmanalment o segons us
increment de periodicitat
quinzenal
quinzenal
bimensual
tres cops a la setmana
Setmanalment o segons us
increment de periodicitat
mensual

BANYS
Escombrat humit
fregat amb sistema pretratat
neteja d'alicatats
neteja de portes i marcs
neteja de sanitaris
neteja de lavabos i piques
neteja d'accessoris i dispensadors
neteja de miralls
neteja de sostre
neteja d'elements amb superfícies verticals

diari 5/7
diari 5/7
mensual
altern 5/7
diari 5/7
diari 5/7
altern 5/7
diari 5/7
trimestral
tres cops a la setmana

VESTUARIS COMPLETS - EDIFICI MAGICAL
Escombrat humit
fregat amb mopa. Galleda senzilla
neteja d'alicatats
neteja de portes i marcs
neteja de lavabos i piques
neteja de miralls
treure la pols als radiadors
neteja de sostre
neteja d'elements amb superfícies verticals

diari 5/7
diari 5/7
quinzenal
diari 5/7
setmanal
setmanal
mensual
quinzenal
tres cops a la setmana

treure la pols al mobiliari
treure la pols a les parets
treure la pols als radiadors
neteja a fons del mobiliari
neteja d'elements amb superfícies verticals
buidat de papereres
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OFFICE
Escombrat humit
fregat amb sistema pretratat
treure la pols al mobiliari
repàs d'elements amb superfícies verticals
buidat de papereres
repàs de vidres
treure la pols a portes i marcs
neteja de papereres
neteja a fons del mobiliari
neteja humida/desinfecció de parets
neteja d'elements amb superfícies verticals
neteja de portes i marcs
neteja de sòcol,...

diari 5/7
tres cops a la setmana
diari 5/7
setmanal
diari 5/7
altern 5/7
setmanal
mensual
trimestral
trimestral
trimestral
trimestral
Trimestral

ESCALES
escombrat del terra
fregat amb sistema pretratat
treure la pols a les parets
neteja de baranes
neteja d'elements amb superfícies verticals

diari 5/7
altern 5/7
mensual
tres cops a la setmana
tres cops a la setmana

ASCENSORS
Escombrat humit
fregat amb mopa. Galleda senzilla
treure la pols a les parets
treure la pols a portes i marcs
fregat a fons de parets
neteja de miralls

diari 5/7
diari 5/7
diari 5/7
diari 5/7
setmanal
diari 5/7

SALES AUDIOVISUALS (DOLBY, REGIES, MISTIKA, ETC...) – EDIFICI MAGICAL
Escombrat humit
altern 5/7
fregat amb mopa. Galleda senzilla
altern 5/7
treure la pols al mobiliari
altern 5/7
treure la pols a les parets
setmanal
treure la pols a portes i marcs
setmanal
neteja a fons del mobiliari
mensual
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neteja d'elements amb superfícies verticals
LABORATORIS
Escombrat humit
fregat amb sistema pretratat
treure la pols al mobiliari
treure la pols a portes i marcs
neteja de fons de mobiliari
repàs de vidres
neteja d'elements amb superfícies verticals

tres cops a la setmana
diari 5/7
setmanal
diari 5/7
setmanal
mensual
setmanal
setmanal

SALES DE MÀQUINES/INSTAL·LACIONS
Escombrat humit
fregat amb sistema pretratat
treure la pols al mobiliari
neteja d'elements amb superfícies verticals
neteja de portes i marcs

bimensual
bimensual
bimensual
bimensual
bimensual

MAGATZEMS
Escombrat
fregat amb mopa. Galleda senzilla
neteja de portes i marcs
neteja d'elements amb superfícies verticals

diari 5/7
diari 5/7
diari 5/7
diari 5/7

AUDITORI JOAN ORÓ – EDIFICI CEDICO
Escombrat humit
fregat amb fregona domèstica
treure la pols al mobiliari
aspirar la pols de les moquetes
treure la pols a les parets
treure la pols als radiadors
neteja a fons del mobiliari
neteja d'elements amb superfícies verticals
buidat de papereres
neteja de portes i marcs

diari 5/7
setmanal
setmanal
setmanal
quinzenal
quinzenal
bimensual
tres cops a la setmana
diari 5/7
mensual
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PARKING INTERIOR – EDIFICI INCUBA
Escombrat mecànic M
neteja d'elements amb superfícies verticals
fregat mecànic del terra. Fregadora M

quinzenal
mensual
mensual

PAS DELS JARDINS INTERIORS
escombrat
fregat mecànic del terra. Fregadora SG
buidat de papereres
treure la pols als elements fixes i ornamentals
neteja d'elements amb superfícies verticals
neteja de portes i marcs
repàs de vidres d’accés

diari 5/7
mensual
diari 5/7
setmanal
mensual
mensual
dos cops a la setmana

EXTERIOR
buidat de papereres
retirar papers de patis exteriors
escombrat mecànic G
Embornals

diari 5/7
diari 5/7
diari 5/7
semestral

EXTERIORS EDIFICIS
Vidres exteriors dels edificis
Vidres dels accessos als edificis
Vidres dels murs cortina edificis H
Lames exteriors edificis

semestral
mensuals
semestral
anual
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1.2 FREQÜENCIES DE PERSONAL

Dins aquestes freqüències el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida fixa un personal
mínim per edifici per tal de realitzar aquests treballs:
1.2.A - FREQÜENCIES OBLIGATORIES MINIMES PER EDIFICI
EDIFICI
EDIFICI CEDICO
EDIFICI TIC
EDIFICI INCUBA
EDIFICI H1
EDIFICI H2
EDIFICI H3
EDIFICI 23A
EDIFICI MAGICAL

HORES SETMANALS
10
10
10
15
15
15
10
21

1.2. - FREQÜENCIES OBLIGATORIES MINIMES PER ESPECIALISTA

1.2.B
1.2.C
1.2.D
1.2.E

Vidres exteriors dels edificis
Vidres dels accessos als edificis
fregat mecànic del terra. Fregadora SG
dels patis dels Edificis H
fregat mecànic del terra. Fregadora M de
l’aparcament de l’Edifici INCUBA

semestral
mensuals
mensual
anual
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