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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE NETEJA, RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT, DE DIVERSOS EDIFICIS DEL
RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Expedient núm.: 2021/0020264

1. Objecte
És objecte d’aquest plec establir les bases tècniques que regiran la prestació del servei
de neteja, respectuós amb el medi ambient, dels edificis que s’enumeren a continuació,
situats dins del Recinte Escola Industrial, al carrer Comte d’Urgell, 187 de Barcelona:












Edifici 01 del Rellotge
Edifici 02
Edifici 22 El Vagó
Edifici 14
Edifici 25
Edifici 05
Edifici 03 Manteniment i Magatzem
Edifici 04 de Laboratoris
Edifici 10 Tallers de Manteniment
Edifici 26
Edifici Paranimf

2. Dependències i superfícies a netejar
2.1 - EDIFICI 01 del Rellotge
Té una superfície útil de 13.165 m2, distribuïts de la forma següent:
Tipus de paviment
Plantes
Gres Lavabo
Pl. Baixa
Pl. Primera
Pl. Segona
Pl. Tercera
Pl. Quarta
Pl. Golfa
TOTALS

Marbre Blanc Sòl tècnic

Gres + D.M

70
466
250
1651
70
216
2170
70
70
1940
70
70
1860
70
70
1961
Destinada a serveis manteniment i clima. No subjecta a iguals
freqüències que altres plantes.
350
892
250
9582

Altres

Superfície
en m2
2.437
2.456
2.080
2.000
2.101

2.091

2.091

2.091

13.165
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-

-

L’edifici està destinat a usos administratius i té oficines, sales de reunions, arxius,
sales d’instal·lacions informàtiques, sales d’instal·lacions elèctriques, sales
d’esbarjo, magatzems, serveis sanitaris i vestidors.
A la planta baixa hi ha la instal·lació d’un arxiu compactus.
Les plantes es comuniquen a través de dues escales: en una hi ha dos ascensors
i en l’altra un ascensor vidrat.

2.2 - EDIFICI 02
Té una superfície útil de 1.701 m2, distribuïts de la forma següent:
Superfície en
m2

Plantes

Tipus de paviment

Soterrani

Gres o similar

444

Planta baixa

Gres o similar

386

Planta altell

Linòleum + gres a zona muntacàrregues

94

Planta primera

Linòleum + gres a zona muntacàrregues

386

Planta segona

Gres o similar

391

TOTAL

-

1.701

Les plantes es comuniquen a través de dues escales i dos ascensors.
L’edifici està destinat a usos administratius i té oficines, sales de reunions, arxius,
sales de descans, magatzems, serveis sanitaris i vestidors.
A la segona planta hi ha una claraboia superior.
A la planta soterrani hi ha sis sortides a celoberts.

2.3 - EDIFICI 22 El Vagó
Té una superfície útil de 876 m2 distribuïts en planta baixa i tres pisos amb sales
docents, sales de reunions i d’actes, despatxos, sala de descans i el dispensari
laboral.
Plantes

Tipus de paviment

Planta baixa
Planta primera
Planta segona
Planta tercera

Gres o similar
Gres o similar
Gres o similar
Gres o similar

TOTAL

Superfície en
m2
256
193
217
210
876
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-

Les plantes es comuniquen a través d’un ascensor i d’escales de vidre amb
franja antilliscant i de fusta.

2.4 - EDIFICI 14
Té una superfície útil de 1.461,53 m2 distribuïda en tres plantes, una torre i la coberta.
Destinat principalment a oficines, sales de reunions i una sala docent, amb detall segons
el quadre que segueix de superfícies de diversos paviments i superfícies vidrades
incloses ambdues cares.
Plantes

Planta Baixa

Tipus de paviment

Paviments (m2)

Marbre sobre terra tècnic:

373,55

Marbre a escales i replans:

19,64

Marbre a banys:

18,08

Pedra Sant Vicenç a l’accés rampa:

17,8

Estora al llindar de porta:

1,65

Altell: pintura de resina de poliuretà

Planta Primera

Parquet industrial fusta de roure:
Marbre a escales i replans:
Marbre a banys: m2

13
375,93
29,83
17,32

Altell: pintura de resina de poliuretà

Planta Segona

Parquet industrial fusta de roure:
Marbre a escales i replans:
Marbre a banys:
Marbre sobre terra tècnic:

12
344,46
30
20,54
19,6

Altell: pintura de resina de poliuretà
Torre

-

Marbre a escales, replans i despatxos:

62,13

Planta Coberta

Rajola ceràmica

--

Escala
emergència

Marbre i mosaic

90

TOTAL

-

16

1.461,53

Els altells estan destinats a instal·lacions.
Totes les plantes disposen d’espais comuns, lavabos i sanitaris excepte la planta
Torre i la planta coberta destinada a instal·lacions.
Les plantes es comuniquen a través d’una escala i d’un ascensor vidrat.
L’escala d’emergència està situada entre l’edifici 14 i el 16 i disposa de finestrals
que donen a l’interior del Recinte.
La planta coberta té freqüències diferents a la resta de plantes.
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2.5 - EDIFICI 25
La superfície útil és de 3.667 m2, distribuïts en quatre plantes a més de la coberta,
amb oficines, sales de reunions i d’actes, sales docents, sala de descans i lavabos.
Es desglossen d’aquesta manera:
Plantes

Superfície en
M2

Planta soterrani

Tipus de paviment

Vidrat interior
(m2)

Vidrat exterior
(m2)

210

210

61

109

271

319

1.049

Sol tècnic

Planta baixa

306

Gres o similar

Planta primera

312

Gres o similar

Planta segona

1080

Gres o similar

Planta coberta

920

Gres o similar

TOTAL

3.667

Les plantes es comuniquen a través d’una escala i un ascensor.
Al soterrani també hi ha la instal·lació d’un arxiu compactus.
A la segona planta hi ha una claraboia superior.
Les plantes soterrani i segona tenen la superfície de l’edifici 25 a més de la
part de l’edifici veí (edifici 20) i permet doble comunicació per la seva escala.
- La planta coberta té freqüències diferents a la resta de plantes.
-

2.6 - EDIFICI 05
Té una superfície útil de 534,09 m², distribuïda en planta baixa i planta altell, amb aules,
sales de reunions, despatxos, lavabos, magatzem i espais comuns. Les plantes es
comuniquen a través de dues escales de vidre i una escala de fusta.
Plantes

Tipus de paviment

Planta Baixa

Parquet
Gres o similar
Parquet
Gres o similar

Planta Altell

Superfície en m²

TOTAL

435,01
22,16
66,81
10,11
534,09

Les dependències es destinen a la realització d’activitats formatives de la Fundació
Clínic per a la Recerca Biomèdica i de la Diputació de Barcelona.
L’horari d’obertura per als usuaris és de 8 h a 21.30 h
2.7 - EDIFICI 03 Manteniment i Magatzem
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Té una superfície útil de 387 m2, amb paviment de gres o similar, i està destinat a
dependències de manteniment, seguretat i vigilància. Es distribueix en oficines, sala
de control de seguretat, magatzem, serveis sanitaris i vestidors.
2.8 - EDIFICI 04 de Laboratoris
Té una superfície útil de 1.069 m2, distribuïts de la forma següent:

Plantes

Tipus de paviment

Superficie
en m2

Planta baixa

Gres o similar

387

Planta primera

Gres o similar

387

Planta segona

Gres o similar

295
1.069

TOTAL

- La planta baixa està destinada al Departament de Reproducció Gràfica, a més
de l’entrada, vestíbul i armaris d’instal·lacions.
- La planta primera està destinada a Laboratori i dependències de Medi Ambient
i es distribueix en diverses sales i despatxos.
- La planta segona inclou magatzems i despatxos.
- Totes les plantes disposen d’espais comuns, lavabos amb sanitaris i vestidors.
- Les plantes es comuniquen a través d’una escala i d’un ascensor.
2.9 - EDIFICI 10 Tallers de Manteniment
Té una superfície útil de 302 m2 amb paviment de gres o similar i està destinat a
tallers de manteniment. Es distribueix en tallers, magatzems, lavabos amb sanitaris,
vestidors a la planta baixa, i un altell.
2.10 - EDIFICI 26
Té superfície útil de 377 m2 distribuïda en dues plantes, amb oficines i carteria, i la
coberta destinada a instal·lacions de climatització.

-

Plantes

Tipus de paviment

Planta baixa
Planta primera
Planta coberta
TOTAL

Gres o similar
Gres o similar
Gres o similar

Superfície en
m2
176
176
25
377

Les plantes inclouen magatzems, lavabos, i espais comuns, i es comuniquen a
través d’una escala i un ascensor.
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La planta coberta té freqüències diferents a la resta de plantes.

2.11 – Edifici Paranimf
Té una superfície de 3.603,55 m2. L’edifici consta de planta baixa, entresol, i les plantes
primera, segona, golfes, coberta i cúpula. Compta amb cinc ascensors
Plantes

Tipus de paviment

Planta baixa
Planta entresol
Planta primera
Planta segona
Planta golfes
Planta coberta
Planta cúpula
TOTAL

Marbre (Escales de marbre)
Marbre
Fusta, terratzo i gres
Fusta, terratzo i gres
Terratzo i gres
Gres (sales torre)

Superfície en
m2
322,24
269,67
1.311,88
911,36
463,64
303,98
20,78
3.603,55

La planta baixa inclou els dos accessos a l’edifici, dos recepcions i un guarda-roba.
L’entresol inclou dues petites sales de conferències.
La planta primera inclou la sala principal de l’auditori. Aquesta sala té una grada mòbil,
per convertir la platea amb una sala polivalent per càtering i exposicions. A la part
exterior de la platea hi ha el Foyer de la sala principal i dos nuclis de serveis (prop escala
1 i 2). A la part posterior de l’escenari s’han distribuït diversos espais complementaris
com són la sala de recepció del càtering, magatzem i instal·lacions. A banda s’hi troba
una barra que donarà servei a les activitats de la sala.
La planta segona inclou la tribuna de sala principal, les sales de control i traducció. En
aquesta planta hi ha quatre nuclis de lavabos, dos a la façana del carrer Urgell i dos a
la part posterior. En aquest zona també hi trobem els camerinos, sala VIP i magatzems.
La planta golfes inclou l’espai on s’ubiquen els climatitzadors i la sala de bombes.
La planta coberta inclou la sala de bombes, que consta d’una part exterior que comunica
amb la coberta de l’edifici. En aquesta part s’ubica la caldera, les bombes de calor i el
grup electrogen. A les torrasses s’ubiquen dues sales de conferències amb una
capacitat per a 42 persones cadascuna d’elles.
La planta cúpula consta de dos passadissos amb barana per instal·lacions i accés als
vitralls del sostre.
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3. Neteges periòdiques (igual per a tots els edificis, sempre que els elements
estiguin presents a l’edifici en qüestió)
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:
3.1 Neteja diària
Aquesta neteja es farà de dilluns a divendres no festius.
3.1.1 Neteja de repàs i manteniment
Es consideren neteges de repàs i manteniment les que s’han d’atendre durant la
jornada laboral, que poden requerir un repàs freqüent, com són:
a) Les incidències produïdes en qualsevol espai en el decurs del funcionament diari
de l’edifici.
b) El repàs de les sales de reunions, docents i d’actes que són usades de forma
consecutiva al llarg de la jornada, durant els intervals de les sessions.
c) El repàs dels lavabos i espais comuns.
d) Les que per la peculiaritat de l’espai han de dur-se a terme en presència de
personal propi (instal·lacions).
3.1.2 Neteja un cop al dia
3.1.2.1 Espais comuns de les plantes:
a) Escombrar i fregar els paviments dels ascensors i els seus miralls, si en tenen.
b) Escombrar, fregar i assecar els vestíbuls d’entrada (plantes baixes) i les escales
(excepte escales d’accés a les plantes de golfes i accessos a teulats).
c) Escombrar el paviment de pedra natural d’accés als edificis.
d) Repassar ditades als vidres, portes de pas i baranes d’escales.
3.1.2.2 Sales (excepte les de descans regulades al punt 3.1.2.3 i les d’instal·lacions
tècniques regulades al punt 3.3.a), aules (si s’han utilitzat), magatzems (que tinguin ús
diari) i tallers:
a) Escombrar i fregar els paviments.
b) Netejar les taules, cadires i elements mòbils.
c) Repassar ditades als vidres.
3.1.2.3 Sales de descans:
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a) Netejar repassant les sales de descans a les 12 hores.
b) Netejar a fons tant el mobiliari (pica, taules i cadires) com els microones per dins
i per fora, utilitzant productes adequats (a partir de les 16 hores).
c) Dipositar les bosses dels contenidors de paper reciclat, cartrons i plàstics en els
espais establerts per a la seva posterior recollida.
d) Treure les bosses dels contenidors d’orgànics i altres restes als contenidors
externs.
3.1.2.4 Laboratoris*:
a) Netejar tots els mostradors i piques d’aigua.
b) Fregar i escombrar tots els paviments del laboratori, incloent les diverses sales.
c) Retirar les deixalles de paper/cartró, vidre i plàstic. Cada tipus de residu serà
dipositat selectivament.
*als espais de laboratori només es netejarà i fregarà amb aigua i detergent neutre,
per tal que no es malmeti cap activitat d’anàlisi.
3.1.2.5 Lavabos i vestidors:
a) Fregar amb aigua i detergent i desinfectar els sanitaris i paviments.
b) Reposar els recanvis de material higiènic sempre que calgui i mantenir els seus
contenidors nets.
c) Netejar aixetes, miralls i elements mòbils.
3.1.3 Neteja tres dies alterns a la setmana
a) Treure la pols de les taules i mobles dels despatxos i llocs de treball i dels
elements mòbils fent-ho, en el cas dels elements informàtics i pantalles, amb
productes adients per a aquests materials.
b) Escombrar o netejar en sec el paviment de les dependències segons les
característiques dels materials.
c) Buidar les papereres de totes les dependències, tenint en compte que els
papers i els plàstics s’han de separar de les deixalles.
d) Dipositar les bosses dels contenidors de paper reciclat, cartrons i plàstics en
els espais establerts per a la seva posterior recollida.
Al període vacacional estival (del 23 de juliol al 31 d’agost de cada any de
vigència del contracte i les possibles pròrrogues), aquesta neteja es realitzarà
dos cops per setmana en dies alterns.
3.2.- Neteja un cop a la setmana
a) Netejar a fons els lavabos i els vestidors, desinfectant els rentamans, les aixetes,
els miralls i els elements mòbils.
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b) Fregar a fons el paviment de totes les dependències (a excepció dels magatzems
que no s’utilitzin diàriament).
c) Netejar la pols de les màquines expenedores de begudes calentes, begudes
fredes i aliments sòlids.
d) Netejar a fons els ascensors. Caldrà netejar amb dissolvent o detergent adequat
qualsevol inscripció o taques de parets, portes o sostres.
e) Netejar per dins i per fora les neveres de les sales de descans.
f) Netejar per aspiració de les cadires i butaques de l’edifici Paranimf.
3.3.- Neteja un cop cada quinze dies
a) Netejar les sales d’instal·lacions tècniques (TIC, SAES, etc.), bàsicament els
materials plàstics, i especialment les pantalles, amb líquid d’evaporació ràpida i
camusses netes que no deixin borrissol.
b) Fregar els paviments del espais destinats a magatzems que no tinguin ús diari.
Al període vacacional estival (del 23 de juliol al 31 d’agost de cada any de vigència del
contracte i les possibles pròrrogues), aquesta neteja no es realitzarà.
3.4.- Neteja un cop al mes
a) Netejar vidres, portes i ampits de finestres interiors.
b) Fregar i netejar les escales d’accés a les plantes de golfes i accessos a teulats.
c) Fregar parets enrajolades, portes, mampares, reixes de ventilació i taquilles de
vestidors.
d) Mantenir nets de brossa i fulles els celoberts de les instal·lacions.
3.5.- Neteja un cop cada dos mesos
a) Treure la pols de tots els paraments verticals (mampares i mobles folrats de teixit
tipus arpillera no adossats a les parets).
b) Netejar les persianes interiors.
c) Fregar i treure taques del mobiliari, parets, columnes i mampares amb materials
i productes adequats.
3.6.- Neteja un cop cada tres mesos
a) Fregar les dependències dels arxius compactus que estan situades a la planta
baixa de l’Edifici del Rellotge i a la planta soterrani de l’Edifici 25 i es composen
de part de prestatgeries fixes i de compactus muntat sobre guies mòbils. S’ha de
fregar el paviment, tenint cura de moure els elements que calgui per mantenir
netes totes les zones internes, sense deteriorar la documentació dipositada.
b) Netejar l’exterior de la claraboia del pati central de l’Edifici del Rellotge, amb
accessibilitat des de la tercera planta, amb aigua i detergent adequat.
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c) Netejar l’exterior de les claraboies de la segona planta dels edificis 22 i 25, amb
accessibilitat des de la planta coberta, amb productes i elements adequats.
d) Netejar els vidres, marcs de finestres i ampits exteriors, inclosos els de difícil
accés, de totes les plantes i les reixes de planta baixa i laterals a escales
d’emergència, tenint en compte les següents especificacions:
o
o
o
o

Les finestres de totes les façanes practicables i les de doble alçada que,
per tant, es poden netejar per ambdues cares, es netejaran el mateix dia.
Els tancaments interiors de distribució són fixes i accessibles per les dues
cares des de l’interior dels edificis, la neteja dels quals es farà el mateix
dia per a les dues cares de la superfície vidrada.
Els tancaments exteriors de vidre de l’ascensor panoràmic de l’Edifici del
Rellotge i de l’edifici 14 es netejaran amb el suport del personal de
manteniment del recinte, previ avís a l’Oficina de Gestió de Recintes.
A l’ascensor de l’edifici 14 caldrà netejar el seu tancament de vidre per la
part exterior.

e) Netejar escales d’emergència de l’Edifici 14 i l’Edifici 15.
3.7.- Neteja un cop cada sis mesos
a) Treure la pols dels sostres.
b) Netejar les pantalles d’il·luminació i difusors amb camussa humida i líquid
especial.
c) Netejar els tubs de conducció d’aire i clima, sostres enteixinats, tancaments i
bigues vistes.
d) Netejar l’interior i l’exterior de la claraboia de l’Edifici 02 i la claraboia de l’edifici
26 amb accessibilitat des del terrat, amb productes i elements adequats.
e) Netejar les cobertes practicables.
f) Netejar els prestatges compactus de l’edifici 01 i de l’edifici 25. Aquesta neteja
es farà sempre en presència de personal de la Diputació.
g) Neteja de vidres en alçada
3.8.- Neteja un cop a l’any
a) Netejar el tancament perimetral de vidre del pati a la planta segona de l’Edifici
del Rellotge i l’interior de la claraboia per la planta primera (s’haurà de preveure
el sistema d’accessibilitat des de la Sala Noble).
b) Polir i/o abrillantar els vestíbuls i escales de marbre, i tota la resta de paviments
(segons necessitats), amb productes i/o maquinària adequats.
c) Netejar la planta golfa de l’Edifici del Rellotge.
d) Treure la pols de sota les regletes de connexions, amb la col·laboració del
personal de manteniment.
e) Neteja cúpula i vitralls a la planta 2 de l’Edifici Paranimf.
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3.9. Neteges periòdiques en tots els edificis durant les crisis sanitàries
Aquesta neteja es durà a terme seguint els protocols establerts per l’Oficina de Prevenció
de Riscos Laborals de la Diputació de Barcelona. La neteja i desinfecció es realitzarà tots
els dies que el personal de la Diputació de Barcelona faci ús de les dependències. Es
planificarà i s’establirà la freqüència de desinfecció en funció dels elements i segons
necessitats (inici o finalització de la jornada, canvis de torns, un cop entre mig de la jornada
i en funció de l’ocupació i presència de visitants) següents:










Superfícies de contacte més freqüent (manetes, poms de portes i finestres, baranes
i passamans, botoneres d’ascensors, interruptors, aparells de fitxatge,
dispensadors, fotocopiadores i fonts d’aigua, entre altres).
Sales de reunions i sales d’ús comú (taules, cadires, ordinadors, comandaments,
papereres, pissarres, retoladors, ... si es fa ús d’elles)
Sales de descans (electrodomèstics, cadires, taules, marbres, aigüeres, aixetes,...
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)
Llocs de treball compartits (ordinadors, sobretot teclats i ratolins, telèfons; taules
cadires, calaixos i armaris individuals)
Lavabos d’ús intern i ús públic (dutxes, inodors, aixetes, dispensadors de sabó,
piques i papereres).
Zones d’ús públic i vestíbuls d’accés (recepcions; guarda-roba, oficines o zones
d’atenció al públic; espais públics; i superfícies, mampares i objectes de zones de
pas susceptibles de ser manipulades)
Camerinos de l’edifici Paranimf

Cal considerar que les freqüències de neteja i desinfecció poden variar en funció de la fase
en què es trobi cada regió sanitària.
Aquesta neteja provocarà una nova redistribució de les tasques diàries que no farà variar
el total d’hores demanat al contracte i no suposarà cap modificació contractual ni cap
increment del pressupost perquè es deixaran de fer unes tasques per fer-ne unes d’altres.
Els productes desinfectants que s’utilitzin als centres de treball de la Diputació de Barcelona
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.
Com a norma general, i sempre que sigui possible, en acabar les tasques de neteja, el
personal apagarà els llums de les dependències netes.
Totes aquestes tasques les duran a terme personal netejador o personal especialista, en
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funció de les seves característiques.
4. Neteges puntuals
Es consideren neteges puntuals aquelles neteges que no es corresponen amb cap de les
neteges periòdiques determinades en la clàusula anterior, que la Diputació pugui ordenar
per circumstàncies sobrevingudes i imprevistes. Es dedicaran als possibles serveis
puntuals de netejadors i especialistes, pels quals el contractista haurà indicat a la seva
oferta preu/hora. Hi haurà un preu per a les hores de netejador/a diürnes (excepte festius
i diumenges), un altre per les hores de netejador/a diürn (festius) i nocturnes (festives i no
festives) i un altre per a les hores d’especialista diürnes (excepte festius i diumenges).
Els mètodes a utilitzar seran els especificats per qualsevol de les actuacions habituals
amb caràcter periòdic.
L’horari d’actuació quedarà fixat per les necessitats concretes de cada cas, a qualsevol
hora, en qualsevol dia de l’any.
En el cas que calgués fer front a una neteja puntual de forma immediata, en el moment
que es requereixi per la Subdirecció de Logística, el contractista haurà d’enviar una
brigada amb els mitjans i materials necessaris en el termini màxim de:
Horari diürn no festiu................................................. 60 minuts
Horari nocturn no festiu............................................. 80 minuts
Horari diürn festiu...................................................... 100 minuts
Horari nocturn festiu.................................................. 120 minuts
S’entendrà per nocturna qualsevol hora compresa entre les 22.00 i les 6.00 hores, i per
festiu el que ho sigui segons el calendari laboral de l’any corresponent.
El contractista haurà de prestar obligatòriament aquest servei.
A efectes informatius, durant l’any 2020 no es van encarregar neteges puntuals degut a
la reducció de presència de personal en els diferents edificis a causa de la pandèmia,
no obstant l’any 2021 es van encarregar 25 hores de neteges puntuals, i l’any 2019 es
van fer 31 hores de neteges puntuals.
5. Personal
A l’inici del contracte el contractista haurà d’haver presentat una relació de nom i
cognoms de totes les persones i número del DNI, a més de la data d’ingrés a l’empresa,
fent constar la conformitat dels interessats en la cessió de les referides dades a la
Diputació de Barcelona.
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Qualsevol canvi de personal requerirà el lliurament d’una nova relació actualitzada en el
termini màxim de 7 dies naturals des de la data d’inici del canvi realitzat.
El contractista s’adaptarà al nivell de qualitat exigit i al mètode de treball, depenent de
les zones, del material i de l’ús que se’n fa. Aquesta metodologia, inclosa a l’apartat 3,
es considera bàsica.
El contractista donarà la formació teòrica i pràctica suficient i adequada en matèria
preventiva, a l’igual que en mètodes de neteja i desinfecció, al personal que prestarà el
servei de neteja. Així mateix, vetllarà per què disposin d’una protecció eficaç en matèria de
seguretat i salut laboral i vigilarà el seu estat de salut.
El personal rebrà l’acreditació de la Diputació per poder-se identificar, en cas necessari.
El personal estarà obligat a recollir l’acreditació a l’entrada, portar-la durant el servei i
retornar-la a la sortida.
El personal ha d’anar uniformat a càrrec del contractista i ha de presentar un aspecte
correcte d’higiene personal.
Dins dels espais gestionats per la Diputació de Barcelona, el personal haurà de complir
les normes, els procediments i els protocols implantats per a la seva seguretat.
El contractista es compromet a cobrir les baixes, les vacances i el gaudiment de
qualsevol altre dret del personal, mantenint sempre el mateix nombre d’hores de neteja.
El contractista comunicarà prèviament i per escrit qualsevol substitució i lliurarà la
documentació corresponent al nou personal, requerida en els procediments de
Coordinació d’Activitats Empresarials vigents.
En cas de vaga o atur laboral serà descomptat l’import adient del global del contracte,
havent-se d’assegurar un servei mínim consistent en: neteja de lavabos, buidatge de
papereres i l’escombrat general.
En cas que una de les persones acreditades no mantingui el nivell mínim de rendiment
i comportament que la Diputació considera necessaris, s’informarà per escrit a
l’empresa, que haurà de presentar el possible substitut/a en el termini màxim de 15 dies
naturals per a la persona interlocutora i de tres (3) dies hàbils per a la resta de personal.
El contractista ha de designar una persona interlocutora, qui:
-

Ha de tenir, com a mínim, una experiència de 2 anys en tasques de:
o supervisió de les feines de neteja realitzades pel seu col·lectiu,
o direcció d’equips de treball, i
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o

verificació de la qualitat del servei

-

Respondrà davant la persona responsable designada per la Subdirecció de
Logística, de qualsevol eventualitat que es presenti en les tasques de neteja
cadascun dels dies o torns que s’estableixin.

-

Haurà d’assistir a reunions de verificació mensuals amb la persona responsable
designada per la Subdirecció de Logística, per fer un seguiment del calendari
previst de neteja, i per comentar qualsevol tema relacionat amb el personal o
amb la neteja.

6. Horaris (franja horària de realització del servei)
La Diputació es reserva el dret a poder modificar els horaris de la neteja per raons
d’organització interna sense variació del total d’hores setmanals del personal.
Els contractistes hauran de fer les tasques dins de les franges horàries establertes en
aquest punt, i qualsevol incompliment de les mateixes serà objecte de penalitat d’acord
amb el que estableix la clàusula 2.6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP), malgrat s’hagin complert les hores setmanals corresponents.
Per altra banda, donat que l’eficiència i el conseqüent estalvi d’energia estan directament
relacionats amb les hores d’obertura dels edificis, el contractista està obligat a adaptar
els horaris del personal subrogat en funció dels horaris de tancament dels edificis
adoptats per la Diputació de Barcelona sense suposar una modificació del contracte si
no augmenten ni redueixen hores de servei.
El servei de neteja de les dependències serà de dilluns a divendres, excepte festius del
calendari oficial en tots els edificis, amb l’excepció de l’Edifici 03 (Sala de control de
Seguretat), en que també es netejarà dissabtes, diumenges i festius. Les neteges caldrà
realitzar-les dins les següents franges horàries, en les que el contractista podrà distribuir
al seu personal segons necessitats:
6.1 Per a tots els edificis:

6.1.1

6.1.2

De dilluns a divendres de 7:00 a 15:00 h per a tasques de neteja de repàs i
manteniment.
Edifici 01 del Rellotge:
De dilluns a divendres, entre les 15:00 i les 20:00 hores.
Edifici 02:
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De dilluns a divendres, entre les 15:00 i les 20:00 hores.

6.1.3 Edifici 22 El Vagó:


De dilluns a divendres, de 12:00 a 20:00

Per al conjunt dels edificis 01, 02 i 22:
De dilluns a divendres, de 16:00 a 20:00 (especialista)
6.1.4 Edifici 14


De dilluns a divendres, entre les 15:00 i les 20:00 hores.



Dijous: de 17:00 a 20:00 (especialista)

6.1.5

6.1.6


Edifici 25
De dilluns a divendres, entre les 15:00 i les 20:00 hores.
Edifici 05:
De dilluns a divendres, de 6:00 a 9:00 hores.

Per al conjunt d’edificis 25 i 05:


Divendres de 15:00 a 20:00 (especialista)

6.1.7 Edifici 03 Manteniment i Magatzem:


De dilluns a divendres, entre les 14:30 a 20:00 hores.



Dissabtes, diumenges i festius de 7:00 a 8:00 (sala de control de Seguretat)

6.1.8 Edificis 04 Laboratoris:


De dilluns a divendres, entre les 14:30 a 20:00 hores

6.1.9 Edifici 10 Tallers de Manteniment:


De dilluns a divendres, entre les 14:30 a 20:00 hores
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6.1.10 Edifici 26:


De dilluns a divendres, entre les 14:30 a 20:00 hores

Per al conjunt d’edificis 03,04,10 i 26:


Dimarts, de 15:00 a 20:00 (especialista)

6.1.11 Edifici Paranimf:


De dilluns a divendres de 7:00 a 11:00 h.



Dilluns de 7:00 a 11:00 h. (especialista)

El contractista ha de fer el següent nombre d’hores per les tasques dels punts 3.7 i 3.8
del present plec:


Semestralment:
o
o
o
o
o
o



80 hores de neteja en alçada als edificis 01 del Rellotge, 02, i 22 El Vagó
5 hores de neteja en alçada de vidres a l’edifici 25
9 hores de neteja en alçada de vidres a l’edifici 05
40 hores de neteja en alçada de vidres exteriors als edificis 03
Manteniment i Magatzem, 04 de Laboratoris, 10 Tallers de
Manteniment, i Edifici 26.
40 hores de neteja en alçada a l’Edifici Paranimf.
14 hores de neteja en alçada de l’edifici 14

Un cop l’any:
o
o
o

48 hores de neteja en alçada per als vidres perimetrals de la sala noble
de l’Edifici 01 Rellotge.
96 hores de polit i/o abrillantat de terra de l’Edifici 01 Rellotge, Edifici 02,
Edifici 22 El Vagó, Edifici 25, Edifici 03 Manteniment i Magatzem, Edifici
04 Laboratoris, Edifici 26 i Edifici Paranimf.
40 hores de neteja dels vitralls de l’Edifici Paranimf.

Total hores setmanals al conjunt d’edificis (en setmanes sense festius
intersetmanals):



de l’1 de setembre al 22 de juliol de cada any: 685 hores i trenta minuts de
netejador i 36 hores i trenta minuts d’especialista.
del 23 de juliol al 31 d’agost de cada any: 471 hores i 30 minuts de netejador/a i
36 hores i trenta minuts d’especialista.
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Aquestes neteges les farà el col·lectiu de persones que l’empresa contractista
consideri necessari, amb 35.787 hores i trenta minuts anuals. D’aquestes, 33.380
hores i trenta minuts seran de netejador/a i 2.407 hores seran d’especialista
(aquestes hores d’especialista inclouen 424 hores anuals d’especialista en alçada
per a la neteja de vidres, 40 hores anuals de neteja de vitralls del Paranimf i 96
hores anuals d’especialista per a poliment del terra).
Del total d’hores anuals per al conjunt d’edificis la distribució serà la següent:
-

Als edificis 01 Rellotge, 02, i 22 El Vagó corresponen un total de 18.470
hores anuals de netejador i 1.252 hores anuals d’especialista.
A l’edifici 14 corresponen 3.256 hores i trenta minuts de netejador i 193
hores d’especialista.
A l’edifici 25 corresponen 5.063 hores de netejador i 256 hores
d’especialista.
A l’edifici 05 corresponen 714 hores de netejador i 18 hores d’especialista.
Al conjunt d’edificis 03 Manteniment i Magatzem; 04 Laboratoris; 10 Tallers
de Manteniment i Edifici 26 corresponen 3.885 hores de netejador i 352
hores d’especialista.
A l’edifici Paranimf corresponen 1.992 hores de netejador i 336 hores
d’especialista.

6.2 Criteris que regulen la realització del total d’hores
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 de Gestió de
Recintes de la Subdirecció de Logística, 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 Subdirecció de Logística emetrà un informe i ho
comunicarà al contractista.
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6.3 Tasques dels punts 3.1. a 3.4 del present plec
Si el total d’hores establertes mensualment per a aquestes tasques, segons la
planificació de treball requerida a la clàusula 2.27 del PCAP, 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 2.6.a) 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 la Subdirecció de Logística. 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 2.6.b) 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.
6.4 Tasques dels punts 3.5 a 3.8 del present plec
En la planificació de treball que l’empresa ha de presentar en compliment del que
estableix la clàusula 2.27 del PCAP, s’haurà de fer constar el total d’hores destinades a
cadascuna de les tasques esmentades.
Si el total d’hores establertes per a aquestes tasques segons la planificació de treball
requerida a la clàusula 2.27 del PCAP no arriba a 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 Subdirecció
de Logística.
Si no es realitzen en aquest termini, això suposarà un incompliment amb els efectes
previstos a la clàusula 2.6.c) 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 2.6.c) 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 2.6.c).
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7. Maquinària i materials (especificacions tècniques i requisits ambientals)
7.1 Maquinària
El contractista deixarà en dipòsit al recinte, des de la data de l’inici del contracte i durant
tota la vigència del contracte, per a ús exclusiu de la neteja corresponent als edificis
objecte del contracte, les eines, la maquinària i el material necessari perquè el personal
pugui treballar adequadament, i entre aquest elements caldrà que hi hagi, de forma
imprescindible:



3 aspirador d’aigua i pols de mides reduïdes (40x40x60 cm) per poder accedir a
llocs estrets, fàcilment transportable
1 aspiradora amb accessoris adaptables

El contractista haurà de disposar de la maquinària següent i aportar-la quan ho exigeixi
la periodicitat de les neteges a realitzar:


1 màquina de polit de paviments adequada al tipus de paviments i espais

La reposició, el manteniment i la reparació d’aquests elements i de qualsevol altra
maquinària o vehicle que s’utilitzin, són a càrrec del contractista.
La reparació i/o substitució haurà de fer-se efectiva en un termini de 15 dies naturals a
comptar des de que es comuniqui la manca o l’avaria a l’empresa.
El fet de no dipositar, substituir o reparar aquests elements podrà ser motiu de penalitats i
resolució, d’acord amb les clàusules 2.6 del PCAP.
7.2 Material i utillatge
El contractista haurà de deixar en dipòsit en el recinte, des de la data de l’inici del
contracte i de forma imprescindible, per a ús exclusiu de la neteja dels edificis
corresponents, el material necessari perquè el personal pugui treballar:
 Detergents clorats, alcohol, detergents, bactericides, camusses, draps, paleta de
netejar vidres (marquesines), cubells, escombres, tirassos tractats de 100 cm i
productes específics per netejar superfícies concretes. Aquests materials s’ajustaran
als requisits ambientals indicats en el punt 7.3 del present Plec.
 El material higiènic següent: gots compostables 240 ml, paper higiènic de dues
capes 2H de 200 i 25 metres, sabó de mans tipus dermatològic nacrat, paper
eixugamans de dues capes i tovalloletes de dues capes adequats als aparells
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instal·lats (tipus Z o bobines), bosses de plàstic per a la retirada de deixalles i
bosses biodegradables per a la retirada de la brossa orgànica i escombretes de
wc.
 Sabó rentavaixelles a les sales de descans corresponents.
o
o
o
o

4 escales plegables de 5 graons
4 escales plegables de 3 graons
4 escales plegables segons normativa EN131 per a parts altes
21 carros i 4 escales si comptem amb els previstos al Paranimf amb estris
i utillatge de neteja

En cas que els productes subministrats pel contractista no s’adaptin als aparells
instal·lats, aquesta adaptació anirà a càrrec del contractista.
El contractista lliurarà, la primera quinzena de gener de cada exercici, una relació detallada
per elements amb el volum de consum del material higiènic de l’exercici vençut,
diferenciada per edificis.
7.3 Requisits ambientals dels productes
Els productes i materials a utilitzar per les tasques de neteja s’hauran d’ajustar al que
estableix el Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d’emissions de
compostos orgànics volàtils a causa de l’ús de dissolvents en determinades activitats.
Caldrà usar productes desinfectants amb baix impacte ambiental sense
paraclordifenols, clorbenzols, hidrocarburs policíclics ni cap de les substàncies incloses
a la Llista de substàncies perilloses prioritàries en política d’aigües, publicada a la
decisió 2455/2001/CE- Caldrà evitar l’ús d’aerosols.
Els productes no han de contenir ingredients classificats amb les frases de risc, segons
les directives europees 67/548/CE i 1999/45/CE i modificacions, transposades al dret
estatal al Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre
classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos.
La resta de productes hauran de tenir: pH neutre, i presència de compostos orgànics
volàtils inferior al 10% en pes, o 20% en netejadors de paviments i, si es tracta d’etanol,
isopropanol o acetona, fins a un 30%.
En qualsevol cas, el lleixiu i l’amoníac s’hauran de substituir per altres productes
desinfectants i només en cas que la Subdirecció de Logística ho consideri necessari, es
podrà demanar, de forma expressa al contractista, el seu ús per a la desinfecció d’espais
determinats (lavabos, dutxes i vestidors).
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Els envasos dels productes a utilitzar en la neteja hauran d’incloure el nom comercial
del producte, la designació química dels productes perillosos que continguin, els símbols
de perill o toxicitat corresponents i les instruccions d’ús de formaldehids, paradiclorfenols
i clorbenzols en les tasques.
Els envasos han de ser reciclables sempre que sigui possible, hauran d’estar
perfectament etiquetats amb el nom i l’abreviatura química del seu contingut, i han
d’advertir clarament dels riscos que puguin ocasionar les substàncies que continguin.
Abans de l’inici del servei, el contractista presentarà una relació de TOTS els
productes de neteja a utilitzar, signada pel representant legal de l’empresa,
adjuntant les fitxes tècniques i de seguretat dels mateixos, d’acord amb el següent
model:
LLISTA DE TOTS ELS PRODUCTES A UTILITZAR EN EL SERVEI DE NETEJA,
RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT, DE DIVERSOS EDIFICIS DEL RECINTE
ESCOLA INDUSTRIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Nom
Descripció
del Disposa etiqueta Nom
comercial producte
ecològica: SI/NO
etiqueta
(Aplicacions)

Aporta informe tècnic
fabricant o informe
d’assaig: SI/NO

D’acord amb la informació que consti en la relació anterior i per tal de comprovar que es
compleixen els requisits ambientals, serà necessari presentar per a cada un dels
productes algun dels següents documents:
 Certificat o altra documentació acreditativa que el producte relacionat disposa
d’alguna de les següents etiquetes ecològiques: Etiqueta ecològica UE,
Cigne Nòrdic o Àngel Blau.
 En el cas d’acreditar els requisits ambientals mitjançant una etiqueta diferent
de les anteriors, s’haurà d’aportar certificat o documentació acreditativa de
que els productes disposen de l’etiqueta, així com relació dels requisits
ambientals que acredita l’etiqueta.
 En el cas que no es disposi d’etiquetes s’haurà de presentar un Informe tècnic
del fabricant o un informe d’assaig elaborat per un organisme tècnic
oficialment reconegut, que indiqui els requisits ambientals que incorpora el
producte.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 280b2fa91de96cfddceb Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 21

Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns
Subdirecció de Logística
Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d’Urgell, 187 · 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

Si el contractista valora la necessitat de canviar un producte dels inicialment informats,
ho haurà de comunicar prèviament a la Subdirecció de Logística i haurà de facilitar un
nou llistat segons els requeriments abans descrits, adjuntant els documents acreditatius
per tal de comprovar que compleixen els requisits ambientals.
7.4

Recollida de residus de les activitats pròpies i dels usuaris d’espais

Un dels objectius de la Diputació és minimitzar la producció de residus, i per tant, facilitar
la separació de les diferents fraccions i portar-les a les destinacions adequades per a la
seva recuperació o reciclatge.
Aquest tractament de residus implica la participació i la implicació de tots els actors que
intervenen des de que es generen els residus fins que es recullen, essent el contractista
el que fa la recollida i els diposita als contenidors corresponents.
8. Verificacions i controls de quantitat i qualitat
La Diputació de Barcelona realitzarà, a través de la Subdirecció de Logística, verificacions
per tal de comprovar l’execució del contracte, considerant dues vessants:
a) Compliment quantitatiu del contracte:
Mitjançant verificacions periòdiques del compliment dels requeriments del contracte
i la comprovació de la real execució de la planificació de treball presentada pel
contractista en compliment del que estableix la clàusula 2.27 del plec de clàusules
administratives particulars del contracte (calendari i distribució dels recursos
humans) i de l’existència i adequació de la maquinària, materials i requisits
ambientals dels productes segons el que preveu la clàusula 7 del plec de
prescripcions tècniques del contracte.
b) Compliment qualitatiu del contracte:
Mitjançant verificacions periòdiques específiques sobre la prestació final del servei
en els espais identificats en el present plec de prescripcions tècniques, realitzant
una valoració de l’estat de neteja de cada element (vidres, mobiliari, sanitaris,
cortines, paviments, portes, escales, baranes, etc.)
En identificar-se incompliments en els requeriments del contracte o una prestació
defectuosa, la Subdirecció de Logística emetrà un informe i ho comunicarà al
contractista als efectes que es derivin de la clàusula 2.6) del plec de clàusules
administratives particulars.
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9. Desperfectes
El contractista respondrà de tots els danys i desperfectes que, voluntària o
involuntàriament, causi el personal que presti el servei de neteja, durant l’horari de
prestació del mateix, reparant o reposant immediatament tots els desperfectes causats.
En cas de no fer-ho, es descomptarà el cost d’aquests desperfectes de la factura regular
mensual.
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