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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES QUE INCLOU LA
MONITORITZACIÓ, DESINFECCIÓ, DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ DE LES
DEPENDÈNCIES DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
Primera.- Objecte del contracte
L’objecte d’aquest plec és establir les bases per a la contractació del servei de control
de plagues, que inclou la monitorització, desinfecció, desratització i desinsectació de les
dependències del Consorci del Patrimoni de Sitges (d’ara en endavant CPS).
Segona.- Àmbit de prestació del servei
La prestació del servei s’haurà de portar a terme a:


El conjunt compost pel MUSEU DE MARICEL, el MUSEU DEL CAU FERRAT i
CAN ROCAMORA, rehabilitat al 2014, que inclou els següents espais:
- Museu del Cau Ferrat:
 Planta baixa:
 Vestíbul
 Cuina-menjador
 Sala Brollador
 Despatx
 Sala
 Alcova i dormitori
 Primer pis:
 Escala
 Gran Saló
- Can Rocamora:
 Planta baixa:
 Àrea d’acolliment, venda d’entrades i taquilles
 Botiga dels museus
 Accés al Museu del Cau Ferrat
 Accés al Museu de Maricel
 Ascensor
 Elevador per a minusvàlids
 Sanitaris
 Primer pis:
 Escala
 Accés al Museu del Cau Ferrat
 Dos espais d’audiovisuals
 Cuina i llar de foc de rajoles de ceràmica
 Mirador al mar
 Segon pis:
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-

Escala
Distribuïdor
Sala d’exposicions temporals
Accés al Museu de Maricel
Accés al muntacàrregues per a minusvàlids cap al
Museu de Maricel
 Muntacàrregues
Tercer pis:
 Escala
 Cuina-Office del personal
 Vestuari
 Sanitaris
 Terrassa exterior

Museu de Maricel:
 Soterrani:
 Escala d’accés
 Distribuïdor
 Sala del generador
 Sala del quadre elèctric
 Sala de la bomba d’extinció d’incendis
 Planta baixa:
 Entrada de la porta de Raixa
 Escala al primer pis
 Accés a Can Rocamora
 Sortida d’emergències
 Ascensor
 Sala 12 o Sala Sert
 Sala 13 o Realismes i Figuració
 Sala 14 o Pérez Rosales
 Sala 15 o Mirador
 Sala 16 o Sala Gòtica
 Sala 17 o Maiestas Domini
 Primer pis
 Escala d’emergència
 Escala al segon pis
 Sanitaris
 Distribuïdor
 Accés i interior del pont que comunica amb el Palau de
Maricel
 Sala 5 o Barroc i Neoclàssic
 Sala 6 o Ceràmica del Barroc
 Sala 7 o Romanticisme, realisme i luminisme
 Sala 8 o Escola Luminista
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 Sala 9 o Modernisme
 Sala 10 o Cerveseria del Cau Ferrat
 Sala 11 o Noucentisme
Segon pis:
 Accés a Can Rocamora
 Escala d’emergències
 Sanitaris
 Sala 1 o Romànic i Gòtic
 Sala 2 o Arquetes
 Sala 3 o Audiovisual
 Sala 4 o Del Gòtic al Barroc
 Àrea de descans i consulta
 Terrassa exterior
Altres:
 Accessos al roquer del costat del mar
 Roquer del costat del mar
 Mirador del costat del mar
 Catorze espais tècnics de diferents dimensions distribuïts
pel conjunt

El PALAU DE MARICEL, situat entre el Racó de la Calma i la plaça de
l’Ajuntament de Sitges, que inclou:
- Planta baixa
 Accés I (Racó de la Calma):
 Pati d’entrada
 Escala principal
 Espais de manteniment
 Accés II (Porta dels Gegants):
 Sala Vaixells i vestíbul
 Escala i sanitari
 Accés III:
 Vestíbul i escales de l’Arxiu Històric
 Muntacàrregues
 Primer pis:
 Avant-sala i sanitari
 Secretaria
 Saló d’Or
 Sala Capella
 Saló Blau
 Sanitaris
 Espais de cuina (office), espais de pas i magatzems
 Recambró de megafonia
 Segon pis:
 Sala Claustres
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 Sanitari
Tercer pis:
 Sala Torratxa
 Sanitari
Espais exteriors:
 Terrasses
 Claustres
 Terrasses de dipòsits
 Escales d’accés

El MUSEU ROMÀNTIC CAN LLOPIS, situat al número 1 del carrer de Sant
Gaudenci, que consta dels següents espais:
- Planta soterrani:
 Celler
 Sanitaris
 Espais de magatzem
 Biblioteca
- Planta baixa:
 Vestíbul
 Recepció
 Sala de diorames
 Escala al primer pis
- Espais exteriors:
 Jardí
 Galeria
 Balcons
- Primer pis:
 Avant-sala
 Sala de música
 Sala de ball
 Sala del dormitori Lluís XV
 Vestidor
 Alcova isabelina
 Sala de costura
 Sala de joc
 Capella
 Menjador
 Galeria i comuna
 Escala al segon pis
- Segon pis:
 Sales d’exposició de nines i joguines
- Golfes
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CAN FALÇ, casa situada a la cantonada del Passeig de la Ribera amb el carrer
de la Carreta, és un edifici històric del qual només se n’ha rehabilitat part de la
planta baixa. Inclou els següents espais:
- Planta baixa:
 Sales d’ús públic (2)
 Espais de treball (2)
 Lavabo
 Pati de la façana
 Passadís d’accés al pati interior
 Pati interior
 Era
 Cobert
 Bodega
 Espais pendents de rehabilitar
- Primera planta:
 Terrassa i balcó de la façana
 Capella
 Espais pendents de rehabilitar
- Golfes:
 Espais pendents de rehabilitar
 Terrassa damunt la capella



La FUNDACIÓ STÄMPFLI D’ART CONTEMPORANI, situada a l’Antic Mercat
del peix, a la plaça de l’Ajuntament de Sitges, consta dels següents espais:
- Planta baixa:
 Vestíbul
 Tres sales d’exposicions
 Àrea de consulta
 Escales (2)
 Distribuïdors (2)
 Ascensor
 Pati
 Sanitaris
- Soterrani:
 Sala d’exposicions
 Reserva
- Primer pis:
 Una sala d’exposicions
 Distribuïdor
- Segon pis:
 Una sala d’exposicions
 Un distribuïdor
- Tercer pis:
 Una sala d’exposicions
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 Un distribuïdor
Quart pis:
 Distribuïdor
 Sanitaris
 Terrasses



L’EDIFICI MIRAMAR, situat al número 12 del carrer de la Davallada, que
consta dels següents espais:
- Tercer pis (oficines):
 Quatre despatxos col·lectius
 Despatx de Direcció-Gerència
 Distribuïdor
 Passadís
 Sala de reunions
 Arxiu
 Office
 Serveis
- Planta baixa:
 Taller de restauració
 Sala de quarantena



La RESERVA DEL SARCÒFAG, espai únic subdividit en tres nivells mitjançant
dos altells de Mecalux, situat al Racó de la Calma; és un cos d’edifici que forma
part del Palau de Maricel, tot i que té accés independent.



La RESERVA DE CAN PEI, que consta de dues grans sales separades per una
escala interior, situada al carrer Sant Félix, núm. 30 local 3 (08870 Sitges).



Altres espais de reserva i magatzem, denominats “Chambres” i “Premses”, en
edificis annexos al de Miramar.

Tercera.- Tasques a realitzar i programa de treball
La monitorització i els tractaments preventius i correctius de plagues hauran d’incloure
insectes (corcs, formigues, tèrmits, cuques,...), bacteris, fongs, microorganismes en
general i rosegadors de tota mena.
El contractista que resulti adjudicatari, haurà de presentar un programa de treball, que
inclourà els productes a aplicar, la coordinació amb el responsable del contracte, la
programació de treballs a realitzar, i tots aquells aspectes necessaris per a l’execució
del contracte. Aquest pla de treball presentat pel contractista, serà revisat i consensuat
amb el responsable del contracte del CPS, per tal de portar a terme una bona execució
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del servei. El responsable del contracte del CPS donarà les instruccions que cregui
convenient per a delimitar les tasques a realitzar així com els productes.
Quarta.- Organització del servei i del personal
4.1) Nombre de tècnics per a executar el servei:
El contractista disposarà de 2 OFICIALS PRIMERA COM A MÍNIM per a executar el
servei, amb capacitat, formació i titulació d’acord amb la normativa vigent per realitzar
les tasques especificades al contracte i que ha de complir els requisits de la clàusula
1.10) del PCAP. El personal disposarà dels mitjans de protecció personal previstos en
la normativa vigent.
4.2) Responsable:
L’empresa contractista haurà de nomenar una persona responsable que es qui
coordinarà amb el responsable del contracte per part del CPS, per tal complir amb les
especificacions establertes a la llei de prevenció de riscos laborals i el Reial decret
171/2004 que desenvolupa l’article 24 de l’esmentada llei, i que actuarà com a com a
interlocutor amb el CPS, amb objecte d’assistir a les visites i supervisar el correcte
funcionament del servei .
4.3) Garanties del personal, magatzem i inscripcions:
L’empresa contractista haurà d’aportar el personal necessari per a la realització de
l’objecte del contracte i oferir les garanties de qualitat en la prestació del servei. Tots
els/les treballadors/es contractats per l’empresa que prestin el servei objecte de
contracte hauran d’estar contractats d’acord amb “Convenio colectivo estatal de las
empresas de desinfección, desinsectación y desratización” (codi de conveni n.º
99007605011992) o en el seu cas, del sector corresponent i disposar de la titulació
exigida en la normativa vigent.
L’empresa haurà d’acreditar la inscripció al ROESP i la disposició de magatzem propi o
contractat. També es subministraran les dades del personal que es farà càrrec del
control de plagues.
El contractista assumirà la direcció tècnica del personal que aporti per dur a terme el
servei, així com la totalitat de les remuneracions salarials, de cotització a la seguretat
social i d’altres contribucions socials que els pugui correspondre per la legislació vigent.
En aquest sentit, el CPS queda eximit de qualsevol responsabilitat en no assumir ni
contraure cap vincle laboral, jurídic o de qualsevol gènere, inclòs l’econòmic, i fins i tot,
en el cas que l’adjudicatari/a adopti mesures respecte al seu personal per causa de
compliment o interpretació del contracte. L’empresa contractista assumeix l’obligació
d’exercir de manera real, efectiva i continua, sobre el personal integrant de l’equip de
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treball encarregat de l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot
empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió
de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en cas de baixa o
absència, les obligacions legals en matèria de seguretat social, inclús l’abonament de
cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en
matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de potestat disciplinària, així com
quants drets i obligacions derivin de la relació contractual entre treballador i ocupant.
Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada a no
minorar les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, així com a incorporar
qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica aplicable que corresponguin en cada
moment als treballadors adscrits al contracte, en funció del conveni col·lectiu que resulti
d’aplicació al presentar-se l’oferta, a o ser acord explícit entre empresa i la representació
dels treballadors. De no respectar aquesta obligació, s’imposarà una penalitat recollida
en la clàusula 2.6) del PCAP.
4.4) Avaluació de riscos:
S’haurà d’acreditar que s’ha dut a terme l’avaluació de riscos, la planificació de l’activitat
preventiva, la informació i la formació en prevenció de riscos laborals dels
treballadors/es tècnics en control de plagues.
Cinquena.- Freqüències d’execució de tasques del servei
Les tasques de prevenció es realitzaran amb les freqüències següents: un mínim d’una
visita trimestral a tots els edificis i instal·lacions enumerats al punt Segon d’aquest PPT,
amb la revisió i renovació de trampes i altres sistemes de monitorització, i la realització
d’aquells tractaments d’emergència que eventualment siguin necessaris i dels informes
corresponents.
Deu dies abans de la visita a les instal·lacions del CPS, l’empresa ho comunicarà al Cap
de la Secció Tècnica d’Equipaments i projectes, que haurà de donar la seva conformitat.
Sisena.- Obligacions del contractista
1) Prioritzar les mesures preventives per evitar l’aparició de les plagues.
2) Fer un seguiment de les poblacions de les plagues i dels factors més rellevants
que determinen la seva presència i desenvolupament.
3) Identificar correctament la plaga.
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4) Determinar el nivell de dany i el llindar de tolerància que determinaran les
intervencions, en el seu cas.
5) Seleccionar el moment més adequat per fer la intervenció, en el seu cas.
6) Seleccionar les tàctiques menys agressives i menys perilloses, en cas d’haver
de realitzar un tractament de plagues.
7) Seguiment de les 4 etapes:
a)
b)
c)
d)

Inspecció.
Avaluació i diagnòstic de la situació.
Disseny d’un pla de treball i realització del servei.
Avaluació continuada del programa de control de plagues.

8) Facilitar al CPS els informes d’actuacions específiques després d’una inspecció
amb incidències que impliquin mesures addicionals de control. L’empresa també
informarà de la realització progressiva dels treballs sistemàtics encomanats, on
s’especifiqui el diagnòstic previ, el nom comercial del plaguicida, número de
registre de plaguicides de la Direcció general de Salut Públic i del Consum del
Ministeri de Sanitat i Consum i composició, autorització del producte a aplicar,
tècnica d’aplicació, zona tractada, avaluació dels factors de risc del tractament,
mesures a adoptar abans, durant i després del tractament incloent el termini de
seguretat, signatura de la persona responsable.
9) L’ús de qualsevol producte químic en espais on hi hagi elements patrimonials
haurà de ser aprovat per la Conservadora en Cap dels Museus de Sitges, un cop
s’hagin comprovat les possibles conseqüències en relació a la conservació de
les col·leccions. En cap cas no es podran aplicar tractaments que no hagin estat
aprovats prèviament i per escrit.
10) Serà preceptiva la realització d’una memòria anual sobre les activitats portades
a terme.
11) Es realitzarà una reunió anual de seguiment amb l’empresa.
12) Senyalització, en el seu cas, de les zones afectades.
13) No donar en cap cas, productes plaguicides per fer desratitzacions i/o
desinsectacions a persones alienes a l’empresa.
14) Prestar el servei durant tota l’execució del contracte, amb continuïtat i regularitat,
sense períodes d’interrupció de baixes, vacances o similars.
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15) Necessària adaptació en tot moment als canvis normatius que sigui preceptiu
implantar en el funcionament de l’administració.
Setena.- Prestació del servei
La prestació del servei ha de complir amb els aspectes que es detallen a continuació:
 El programa de control de plagues s’ha de dur a terme seguint aquestes 4 etapes:
-

Inspecció.
Avaluació i diagnòstic de la situació.
Disseny d’un pla de treball i realització del servei.
Avaluació continuada del programa de control de plagues.

 El tractament ha de quedar totalment garantit durant tota la durada del servei de
manteniment mitjançant el controls establerts en la prescripció 5a del present PPTP.
 L’empresa contractista haurà de facilitar al CPS els informes d’actuacions
específiques després d’una inspecció amb incidències, bé siguin per la presència de
plagues bé per dèficits estructurals, de neteja, etc., que impliquin mesures
addicionals de control.
Vuitena.- Control de qualitat del servei
El servei de control de plagues al CPS es portarà a terme segons el que estableix la
reglamentació vigent. L’empresa contractista estarà legalment autoritzada per
l'Administració competent per a l'exercici de les activitats esmentades, i tots els
productes que s'utilitzi amb aquest objectiu han d'estar degudament homologats.
El licitador haurà d’acreditar la seva inscripció en el Registre oficial d’establiments i
serveis plaguicides (ROESP), de la Direcció General de Salut Pública del Departament
de Sanitat i Seguretat de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que s’estableix en
l’Ordre de 24 de febrer de 1993, pel qual es normalitza la inscripció i normalització del
ROESP i el Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula el
ROESP, tal i com es disposa a la clàusula 1.10) PCAP.
Tot el personal que intervingui en les tasques de control de plagues ha de posseir
formació sobre la matèria, d’acord amb la clàusula 1.10 del PCAP; en tot cas és
essencial que compleixi estrictament els requisits de formació que disposa la legislació
vigent. Tanmateix estaran informats dels riscos derivats dels seu treball i les mesures
de prevenció i protecció que cal adoptar per a evitar-los i, per altra banda, serà sotmès
a vigilància mèdica periòdica.
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L’empresa contractista haurà d’acreditar i garantir l’acompliment de la normativa i
legislació vigent en matèria de seguretat i salut. També haurà de justificar el compliment
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995, de 8 de
novembre, i la Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals; i en particular el Real Decret 3349/1983 (Reglamentació tècnic sanitària per a
la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides), i les seves posteriors
modificacions, Real Decret 162/1991 i el Real Decret 443/1994, així com el Real Decret
1054/2002, o qualsevol normativa vigent relacionada.
El personal que presti el servei, estarà degudament uniformat i identificat.
Novena.- Acreditació del tractament de prevenció realitzat
L’empresa adjudicatària haurà d’emetre un certificat del tractament de prevenció que
s’ha realitzat als edificis, cada cop que es realitzi les visites, d’acord amb les freqüències
previstes a la clàusula 5a del present Plec.
Desena.- Gestió de residus
L’empresa contractista, si exerceix les seves activitats com indústria ha de disposar del
seu codi de productor de residus industrials, i si exerceix com empresa proveïdora de
serveis, haurà d’acreditar la gestió de residus que genera mitjançant un gestor autoritzat.
L’empresa adjudicatària serà l’única responsable de gestionar íntegrament els residus
que generi la seva activitat. En finalitzar definitivament un tractament, procedirà a la
retirada de tots aquells biocides, restes biològiques i materials que romanguin als
edificis.
Sitges,
El director-gerent (e.f.)

