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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES EN L’ÀMBIT AMBIENTAL: DESRATITZACIÓ,
DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ D’EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE
CASTELLAR DEL VALLÈS

Clàusula 1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és la prestació del servei de control integrat de plagues en
l’àmbit ambiental: desratització (prevenció, control i eliminació de rosegadors (rates i
ratolins), desinsectació (prevenció, control i eliminació d’artròpodes (insectes i
aràcnids) i desinfecció (prevenció, control i eliminació de fongs i bacteris (excepte
Legionel·la) d’edificis i dependències municipals sota la competència de l'Ajuntament
de Castellar del Vallès. El servei inclou actuacions (inspeccions i tractaments
preventius i correctius) periòdiques (fixes) i puntuals (variables).
CPV: 90922000-6 (serveis de control de plagues), 90923000-3 (serveis de
desratització), 90921000-9 (serveis de desinfecció i extermini), 90920000-2 (serveis
d’higienització d’instal·lacions, 90924000-0 (serveis de fumigació).
El control integrat implica un conjunt de mètodes de control passius (els que
impedeixen que els rosegadors i artròpodes, visquin o proliferin en els locals o
instal·lacions. S’orienten a la modificació de les condicions ambientals con l’objectiu de
prevenir i limitar l’expansió d’aquests organismes plaga i a la potenciació dels seus
depredadors naturals) i de mètodes de control actius (els que integren mètodes físics –
ex: trampes; mètodes químics – ex: repel·lents; i mètodes biològics: ex: bacteris).
Clàusula 2. Necessitats i/o obligacions de l’administració a cobrir amb el
contracte.
En compliment de la llei 18/2009, de salut pública de Catalunya, i altres normatives en
relació al control integrat de plagues, als productes biocides, i a la prevenció de riscos
laborals, l’Ajuntament ha de disposar d’un programa de control integrat de plagues
anual, amb actuacions continuades en instal·lacions i edificis municipals amb l’objectiu
de mantenir la població de rosegadors i de determinats artròpodes, fongs i bacteris
dins els llindars de tolerància.
Tanmateix, com que l’Ajuntament no disposa de mitjans personals i materials per dur
a terme aquesta tasca, és fa necessari contractar una empresa per a aquests treballs.
Clàusula 3. Normativa bàsica vigent.
Sobre salut pública:
- Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de Salut Pública.
- Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública.
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Sobre reglamentació tecnicosanitària (fabricació, comercialització, ús, capacitació i
registres oficials) de plaguicides d’ús ambiental:
- Ordre PRE/1293/2013 de 4 de juliol, per la qual es modifica l’annex I del Reial decret
1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre,
autorització i comercialització de biocides.
- Reglament (UE) núm. 528/2012/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de
maig de 2012, relatiu a la comercialització i l’ús dels biocides.
- Reial decret 1090/2010 de 3 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret
1054/2002, d'11 d' octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre,
autorització i comercialització de biocides.
- Reial decret 830/2010 de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de
la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides.
- Decret 205/2008, de 14 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 447/2004, de 30 de
novembre, pel qual es crea la Comissió interdepartamental en matèria de plaguicides i
biocides.
- Ordre SCO/3269/2006 de 13 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases per a la
inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis biocides.
- Decret 447/2004, de 30 de novembre, pel qual es crea la Comissió
interdepartamental en matèria de plaguicides i biocides.
- Reial decret 1054/2002 , d'11 d' octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per
al registre, autorització i comercialització de biocides.
- Decret 149/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre oficial d'establiments i
serveis plaguicides.
- Reial decret 443/1994 d’11 de març, pel qual es modifica la Reglamentació
tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.
- Reial decret 162/1991 de 8 de febrer, pel qual es modifica la Reglamentació
tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.
- Reial Decret 3349/1983 (BOE de 22 de gener de 1984), pel qual s'aprova la
reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de
plaguicides.
Sobre residus:
- Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de
gestió dels residus a Catalunya.
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Sobre procediment administratiu i contractació:
- Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP)
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- Resolució de 14 de juny de 2013, de la Direcció General de Treball, per la que es
registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector de desinfecció, desinsectació i
desratització (codi de conveni n.º 99007605011992).

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de control integrat de plagues en l’àmbit ambiental:
desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis i dependències municipals de Castellar del Vallès

3

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Clàusula 4. Cobertures del servei.
4.1. L’adjudicatari haurà d’implementar un programa de control integrat de plagues
(desratització, desinfecció i desinfecció) i gestionar el seu manteniment, realitzant les
corresponents inspeccions i tractaments preventius i/o correctius segons s’escaigui, de
forma periòdica i puntual en els edificis i dependències municipals (detallats a la taula
1) per als següents organismes:
- Rosegadors (rates i ratolins).
- Insectes: Coleòpters (escarabats, corcs de la fusta); Dictiòpters (paneroles, tèrmits);
Dípters (mosquits); Himenòpters (abelles, vespes, formigues); Sifonàpters (puces);
Hemípters (xinxes); Zygentoma (peixets de plata).
- Aràcnids: Aranèids (Aranyes), Acarins (Àcars, Paparres).
- Fongs i bacteris (excepte Legionel·la).
4.2. Les actuacions (inspeccions i tractaments preventius i correctius) de DDD
periòdiques, dels edificis de la taula 1, es realitzaran trimestralment (març, juny,
setembre i desembre), excepte per corcs, tèrmits i fongs podridura que es portaran a
terme segons s’escaigui,
4.3. Es realitzaran un mínim de 27 actuacions (inspeccions i tractaments preventius i
correctius) de DDD puntuals (incloses per corcs, tèrmits i fongs podridura) a petició de
la Regidoria de Salut, la qual filtrarà les incidències - avisos de ciutadans i/o altres
serveis municipals respecte a possibles plagues en els edificis de la taula 1. Aquestes
actuacions no suposaran un augment en el preu del contracte.
El temps de resposta (realització actuació) per a incidències valorades per la Regidoria
de Salut com a moderades o greus serà de 24 h, i de 48 h per a les lleus. Per ambdós
tipus d’incidències el temps de resposta (realització actuació) es comptabilitzarà des de
l’enviament, per part de la Regidoria de Salut, de la petició de servei en dia hàbil i
horari d’oficina (8-15h, de dilluns a divendres), i fins a tenir constància escrita via
informe (amb els detalls exposat als punt 7.3 del plec) del desplaçament del tècnic de
l’empresa de DDD a l’edifici on hi ha la incidència, de la realització de la corresponent
inspecció i si s’escau del tractament realitzat.
En el cas d’una petició per a incidència moderades o greus, realitzada un divendres, el
temps de resposta (realització actuació), inclourà el dissabte i/o diumenge si es
produeix en un edifici municipal que resta obert el cap de setmana, i en el qual hi ha
un conserge i/o altre persona responsable municipal que pugui acompanyar al tècnic
de l’empresa.
En el cas d’una petició per a incidència lleu, realitzada un divendres, el temps de
resposta (realització actuació), no inclourà el dissabte i/o diumenge en cap cas.
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El servei de control integrat de plagues ha d’estar disponible les 24 hores i 365 dies
l’any per atendre les actuacions puntuals que se li requereixi per part dels Serveis
Tècnics Municipals.

Taula 1. Llistat d’edificis i dependències municipals del contracte
Edificis i dependències municipals

Adreça

Superfície
construïda
(m2)

Arxiu Municipal d’Història

c/ Mina, 9-11

563

Arxiu Municipal

c/ Major, 74

171

Ateneu

c/ Major, 13-15

457

Auditori Miquel Pont

Plaça del Mercat, s/n

Biblioteca Municipal Antoni Tort

c/ Sala Boadella, 6

Ca l'Alberola (inclou Jutjat de Pau, Sala Plens i Sala
Actes)

Passeig Tolrà, 3

Cal Calissó

Plaça Cal Calissó, s/n

Camp de Futbol Joan Cortiella - Can Serrador

c/ Tarragona, s/n

Casal d’Avis Catalunya

c/ Prat de la Riba, 17

881

Punt d'Informació per a persones amb Discapacitat
(PIPAD)

Plaça Major, s/n

154

Casa Masaveu

c/ Església s/n

278

Centre Feliuenc

Plaça del Doctor Puig

586

Radio Castellar

c/ Major, 76, 1

210

Escola Municipal d’Adults

c/ Pedrissos, 9, Local

502

Escola Bonavista

c/ Bonavista, s/n

5.654

Escola Joan Blanquer

c/ Jaume I, 22

4.018

Escola Emili Carles Tolrà

c/ Doctor Josep Portabella, s/n

2.516

Escola Mestre Pla

c/ Josep Carner, 2

4.416

Escola de Música Torre Balada

c/ Caldes, 56

Escola Sant Esteve

c/ Prat de la Riba, s/n

Escola Sol i Lluna

c/ Bassetes, s/n

5.325

Espai Tolrà

c/ Portugal, 2C

11.803

IES. Castellar del Vallès

c/ Carrasco i Formiguera, 6

7.271

IES. Puig de la Creu

c/ Alemanya, 34

6.732

Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

c/ Sala Boadella, 4

186,1

Local Creu Roja

Plaça Llibertat

Mercat Municipal

Plaça del Mercat, s/n

Edifici el Mirador

Plaça d'El Mirador, s/n

Palau Tolrà

Passeig Tolrà, 1

1.857

Pavelló Puigvert

c/ País Valencià, 1

6.868

778
1.052
495
229
7.741

Casal d'Avis Plaça Major

647
3.019

115
15.681,25
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Pavelló Joaquim Blume

c/ Joaquim Blume, 15B

Pavelló Dani Pedrosa

c/ Sant Feliu, 2

3.359

Pistes d'Atletisme

c/ Garrotxa, 1

15.557

Policia Municipal (Cal Botafoc) (inclòs mur zona
horts)

c/ Sant Llorenç, 7

637

Safareigs de la Baixada de Palau

c/ Baixada del Palau, 1

171

Via Pública (oficines i magatzems), Parc de
c/ Solsonès, 34 ; c/ C. de l' Anoia, 2;
bombers; Taller de Jardineria; Centre de Serveis per
c/ Berguedà, 39; c/ Berguedà, 43
Empreses

1.548

6.817

4.4. L’adjudicatari haurà d’executar el programa de control de plagues mitjançant els
principis del control integrat, que són els següents:
• Prioritzar les mesures preventives per evitar l’aparició de les plagues.
• Fer un seguiment de les poblacions de les plagues i dels factors més rellevants que
determinen la seva presència i desenvolupament.
• Identificar correctament la plaga.
• Determinar el nivell de dany i el llindar de tolerància que determinaran les
intervencions.
• Seleccionar el moment més adequat per fer la intervenció.
• Seleccionar les tàctiques menys agressives (prioritzar les mesures correctores,
mecàniques i/o físiques, abans que les mesures químiques).
• En cas que en la intervenció sigui necessària l’aplicació de plaguicides es
seleccionaran els productes i tècniques menys perillosos.
• Avaluar l’efectivitat de totes les intervencions per millorar les actuacions futures.
• Involucrar en el Programa totes les persones implicades en el problema de les
plagues que es vulguin controlar.
Aquest Programa s’ha de dur a terme seguint aquestes 4 etapes:
1. Inspecció
2. Avaluació i diagnòstic de la situació
3. Disseny d’un pla de treball i realització del servei
4. Avaluació continuada del Programa de control de plagues.
1. Inspecció
• Estudi dels factors que poden afavorir el desenvolupament d’una plaga: característiques de la zona,
condicions ambientals i àrees o zones d’expansió, característiques estructurals del local i de la seva
activitat. Diagnòstic i classificació dels locals i de les zones del contracte present, segons quin sigui el risc
d’infestació.
• Estudi sobre la presència d’organismes (insectes, altres artròpodes i rosegadors) que poden produir una
plaga.
• Valoració dels antecedents, en els locals o zones que cal controlar, relacionats amb la presència de
plagues.
• Contacte amb la part afectada per recollir la informació disponible, en cas que hi hagi avís o denúncia.
2.Avaluació i diagnòstic de la situació
En cas que la inspecció detecti la presència d’una plaga o deficiències (estructurals, de neteja, etc.) que
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puguin afavorir la presència de plagues, s’ha d’avaluar la situació i deixar-ne constància per escrit.
En cas de presència d’una plaga cal fer el següent:
o Identificar l’organisme involucrat.
o Determinar l’origen i factors que afavoreixen el seu desenvolupament.
o Caracteritzar l’organisme biològicament i ecològicament.
o Determinar la distribució de les zones afectades per la plaga i el grau d’infestació. o Determinar el llindar
de tolerància en funció de l’afectació que produeix la plaga en les persones (infants, adults, gent gran) i en
el medi.
3.Disseny d’un pla de treball i realització del servei
El pla de treball s’ha de basar en els resultats del diagnòstic de la situació.
Si s’ha detectat presència de plagues o deficiències es determinaran les actuacions que cal dur a terme:
3.1. Indicar les mesures preventives i/o correctores
Les mesures preventives i/o correctores són necessàries per evitar i/o controlar el desenvolupament de la
plaga. Aquestes mesures poden ser, entre d’altres, les següents:
• Tapar amb reixetes i malles les finestres i altres obertures.
• Tapar les esquerdes i forats de les parets, terres, sostres i dels claveguerons particulars que connecten
amb la xarxa de clavegueram.
• Tapar els desguassos amb reixeta metàl·lica o amb un altre tipus de tapa.
• No deixar productes que serveixin d’aliment a aquests organismes, com restes de menjar o altres residus
orgànics, que constitueixen un reclam per a aquests.
• Eliminar els trastos vells per facilitar la neteja i evitar racons.
• Eliminar la presència d’aigua i humitats.
• Revisar la disposició de sifons en els sanitaris.
• Revestir la part inferior de les portes amb una placa metàl·lica d’uns 20 centímetres d’altura (en el cas de
rosegadors).
Els treballs i materials que formin part d’aquests mètodes físics de control i de condicionament de les
diferents àrees, de la seva higiene i de les seves instal·lacions aniran a càrrec dels agents municipals que
les gestionin.
3.2. Proposar els mètodes de control actiu que siguin adequats
Es prioritzarà la utilització de mètodes de control físic (temperatura, llum ultraviolada, etc.), de mètodes de
control mecànic (trampes adhesives i trampes mecàniques, tècniques d’aspiració) i de mètodes de control
biològic.
Per últim, en cas que sigui necessari aplicar plaguicides, s’escolliran sempre productes d’ús per a personal
especialitzat, que impliquin la mínima perillositat per a les persones i el medi ambient. Es prioritzaran els
plaguicides bioracionals. Així mateix, s’escolliran sempre les tècniques que suposin menys risc d’exposició
per a les persones (tractaments dirigits).
Els plaguicides que s’utilitzin han d’estar autoritzats per l’organisme competent i s’han d’aplicar seguint
estrictament les condicions d’ús establertes en la seva autorització. En cap cas es podran utilitzar productes
d’ús domèstic en els locals objecte del contracte.
En cas que el contracte prevegi activitats de desinfecció, els desinfectants es seleccionaran en funció dels
organismes diana que calgui controlar i s’utilitzaran aquells que, tenint la mateixa efectivitat, siguin menys
perillosos.
3.3. Avaluar els possibles factors de risc de les actuacions proposades i determinar-ne les mesures de
seguretat
En els casos necessaris, especialment en el tractament amb plaguicides, es durà a terme prèviament una
avaluació dels factors de risc de l'actuació, tenint en compte tots els aspectes relacionats amb l’àrea
objecte del tractament i amb l'activitat que s'hi desenvolupa. Així mateix, es determinarà quina és l'àrea
afectada pel tractament i les mesures de seguretat corresponents. Les actuacions s'hauran de fer sempre
amb el vistiplau previ de l’Ajuntament. Si poden representar un risc per a la salut dels treballadors i
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treballadores dels locals afectats, se n’haurà d’informar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de
l’Ajuntament per tal que adopti, si escau, les mesures oportunes.
En cas que s’utilitzin plaguicides, les mesures de seguretat han de tenir en compte, entre d’altres, els
aspectes següents:
• L'aïllament de l'àrea afectada pel tractament.
• L’absència de persones alienes a les actuacions de tractaments plaguicides i el respecte del termini de
seguretat en tota l'àrea afectada.
• La col·locació de rètols, si escau, on s’indiquin les hores durant les quals ningú pot entrar a l’àrea
afectada.
• L'adopció de mesures pel que fa a la ventilació.
• La no interacció del plaguicida aplicat amb els productes i/o procediments de neteja amb la finalitat que
no es produeixin efectes indesitjables.
• Altres mesures indicades en l’autorització del producte aplicat.
• La col·locació d'estacions d’esquers rodenticides o insecticides de forma que se n'impedeixi la manipulació
de persones alienes.
L’Ajuntament col·laborarà amb la persona responsable tècnica de l’actuació i proporcionarà les dades de
què disposi sobre actuacions de control de plagues que s’hagin dut a terme amb anterioritat en el mateix
local o àrea i sobre altres aspectes relacionats amb el local, les persones que en fan ús o sobre qualsevol
altra incidència que pugui tenir repercussió en les actuacions que es pretenen dur a terme.
4. Avaluació continuada del Programa de control de plagues
L’avaluació mitjançant el Programa de control de plagues s’ha de fer de manera continuada, perquè en
qualsevol moment, per un canvi de circumstàncies (el deteriorament de l’edifici, el canvi d’estació, l’entrada
de materials nous de l’exterior, etc.) es pot afavorir la proliferació d’una nova plaga.
Per tal d’esbrinar si s’han aconseguit els objectius marcats al Programa i per determinar la causa que no
hagi estat efectiu, si aquest és el cas, cal fer l’avaluació continuada tant de les accions puntuals com de tot
el Programa de control de plagues. L’empresa ha de lliurar aquesta avaluació per escrit mitjançant dos
tipus d’informes:
• Informe de seguiment dels treballs sistemàtics i de les accions puntuals que recullin:
o L’efectivitat d’aquestes intervencions i les causes que les han fetes fracassar, si aquest és el cas.
o Efectes indesitjables o conseqüències no predites (queixes formulades al servei de prevenció, al servei
de salut pública, etc.).
• Informe memòria anual del Pla de control integrat i proposta de modificació del Pla en cas que l’execució
no hagi estat satisfactòria.

Clàusula 5. Funcions de l’empresa prestadora del servei.
L’adjudicatari ha de complir els següents aspectes i lliurar via telemàtica els següents
documents en format electrònic a la Regidoria de Salut:
A. Memòria tècnica del programa de control de plagues que proposa per a cadascun
dels edificis i dependències municipals (taula 1) del contracte, que inclogui els
següents aspectes:
a) Pla de treball periòdic i puntual de les actuacions (inspecció per avaluar la situació
i mesures / tractaments preventius i/o correctius segons s’escaigui) de desratització,
desinsectació i desinfecció de l’edifici o dependència pública concreta i pels diferents
tipus de d’organisme plaga indicats en la clàusula 4.
b) Mesures de seguretat, de seguiment i de senyalització de les actuacions
proposades pel servei de desratització, desinsectació i desinfecció de l’edifici o
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dependència pública concreta i pels diferents tipus de d’organisme plaga indicats en
la clàusula 4.
c) Diagrama de processos de l'empresa que impliqui des de la recepció de les
peticions d’actuacions, per part de la Regidoria de Salut, fins a l’elaboració i entrega
telemàtica dels informes corresponents, memòria anual i calendari trimestral.
d) Llistat de productes amb detall del nom comercial del plaguicida, número del
Registre de plaguicides de la Direcció General de Salut Pública i del de Consum del
Ministeri de Sanitat i Consum, matèria activa, toxicitat i termini de seguretat,
freqüència i quantitat proposada d’ús segons tipus de plaga, sistema o tècnica
d’aplicació proposar segons tipus de plaga.
e) Mitjans materials i personals destinats al servei d’aquest contracte i número de
vehicles disponibles en relació a aquests treballadors/es.
f) Identificació dels punts de control de cada edifici (foto, enumeració en plànol
edifici, producte utilitzat (enceballs, trampes, i altres productes DDD), observacions,
etc.
g) Preu de les actuacions periòdiques DDD de l’edifici o dependència pública concreta
i especificació de la seva complexitat en gran, mitjana o petita i pels diferents tipus
de d’organisme plaga indicats en la clàusula 4.
B. Calendari amb la programació de les actuacions trimestrals que realitzarà al terme
municipal (segons s’especifica en la clàusula 7.2)
C. Informes de les actuacions periòdiques i puntuals realitzades (segons s’especifica en
la clàusula 7.3).
D. Memòria anual de les actuacions del servei portades a terme al municipi (segons
s’especifica en la clàusula 7.5).
E. Dades de contacte de la persona representant de l’adjudicatari per a les relacions
contractuals amb l’Ajuntament (segons s’especifica en la clàusula 7.6), i les de la
persona de referència com a nexe de comunicació de la informació de les peticions
d’actuacions puntuals o periòdiques (segons s’especifica en la clàusula 7.7).
F. Acreditació / Declaració d’estar inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis
Plaguicides (ROESP) per a l’activitat de servei a terceres persones de control de
plagues o de servei biocida a terceres persones amb els tipus de biocides 14, 18 i 19,
en l’àmbit ambiental i/o a la indústria alimentària. Si el domicili social es troba a
Catalunya ha d’estar inscrita en el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya. Les empreses amb domicili social fora de Catalunya han d’estar inscrites al
ROESP o al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de la comunitat autònoma
corresponent.
G. Acreditació / Declaració de disposar de magatzem (propi o contractat) inscrit també
al ROESP corresponent i declaració de no constituir dipòsits o magatzems d’equips i
materials DDD en els edificis i dependències municipals.
H. Acreditació / Declaració de gestió dels residus derivats de les actuacions objecte
d’aquest contracte seguint la normativa sectorial vigent.
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I. Acreditació / Declaració d’utilitzar per al desenvolupament del contracte productes
DDD homologats i legalment registrats, amb adequació dels seus nivells de toxicitat
segons els llocs i els tipus de tractaments a realitzar, per tal d'evitar en tot moment
qualsevol risc per a les persones, la fauna i la flora, així com per evitar la contaminació
del terra i aigües i danys, taques i/o alteracions de pintura en el mobiliari, elements
estructurals i tancaments dels edificis (parets, columnes, etc.).
J. Acreditació / Declaració que els productes de DDD seran aportats per l’adjudicatari
sense cap càrrec addicional i el seu cost està inclòs en el preu del contracte.
K. Acreditació de disposar de l’estàndard europeu de Control de Plagues reconegut pel
sector, acreditat mitjançant certificació UNE EN 16636 vigent.
L. Acreditació de disposar de mètodes de gestió mediambiental, acreditats mitjançant
certificació ISO 14000 o equivalent vigent.
M. Acreditació de disposar de mètodes de gestió de qualitat, acreditats mitjançant
certificació ISO 9000 o equivalent vigent.
N. Acreditació / Declaració que el personal que l’adjudicatari destini a la realització del
contracte:
- Estan contractats d’acord amb el Conveni col·lectiu estatal del sector de desinfecció,
desinsectació i desratització (codi de conveni n.º 99007605011992), o el que el
substitueixi.
- Disposen de titulació i/o capacitació professional adequada: de nivell bàsic per als
auxiliars de tractaments plaguicides i de nivell qualificat per a les persones
responsables de les actuacions, o bé la capacitació que exigeixi la normativa vigent.
- Disposen d’un sistema de localització via telemàtica i telefònica de manera
permanent durant la prestació del servei.
- Presten el servei en condicions de netedat personal i uniformitat.
- Observen una actitud correcta, tant envers als seus companys de treball com
envers a tercers (personal municipal, ciutadans, usuaris, etc.).
- Atenen les indicacions dels representants municipals sempre que no excedeixin les
seves obligacions o impliquin desatenció o perjudici del seu encàrrec.
- No donen en cap cas productes i/o material per fer desratitzacions, desinsectacions
i/o desinfeccions a persones alienes a l’adjudicatari.
O. Acreditació / Declaració del compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal,
administrativa, laboral, de formació del personal i de seguretat i higiene en el treball.
P. Acreditació / Declaració d’haver contractat les assegurances necessàries per cobrir
els riscos propis i de terceres persones que es puguin produir en l’exercici de l’objecte
d’aquest contracte.
Q. Acreditació / Declaració de prestació del servei establert en aquest plec amb
continuïtat i regularitat donant resposta al llarg de tot l'any, sense períodes
d'interrupció per motiu de baixes, vacances o similars.
R. Acreditació / Declaració de no realitzar la subcontractació del servei objecte
d’aquest contracte.
Clàusula 6. Facturació del servei.
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El pagament del present contracte, de dos anys més 2 eventuals pròrrogues de
duració, es realitzarà mitjançat facturació trimestral, a través d’una factura electrònica,
que serà expedida per l’adjudicatari i conformada pel cap d’Unitat de Salut de
l’Ajuntament amb càrrec a la partida pressupostària municipal núm. C2-3111-227.99
de la Regidoria de Salut.
Clàusula 7. Seguiment general del servei.
7.1. Un responsable o representant de l’Ajuntament (Regidoria de Salut o altra unitat)
explicarà a l’inici del contracte les característiques i usos dels edificis i dependències
municipals de la taula 1, i si s’escau acompanyarà a l’adjudicatari a les zones que
consideri necessàries d’aquests durant el servei. Tanmateix l'Ajuntament pot
inspeccionar en qualsevol moment els serveis objecte d'aquest contracte, per tal de
verificar el seu bon funcionament, sense necessitat de comunicació prèvia a
l'adjudicatari.
7.2. L’adjudicatari lliurarà via telemàtica a la Regidoria de Salut, un calendari amb la
programació de les actuacions trimestrals que realitzarà al terme municipal (dia i hora
inici i finalització aproximada; zona a tractar; punts de control; identificació dels
productes ha utilitzar en el servei DDD; identificació de la persona responsable tècnica
i del personal auxiliar del tractament, amb la data d’expedició dels corresponents
carnets d’aplicadors de tractaments DDD o d’acreditació de la capacitació necessària
d’acord amb la normativa vigent; i mesures i termini de seguretat a adoptar), per tal
de poder coordinar-ho amb altres possibles actuacions a la mateixa zona.
Els detalls i aspectes a incloure en aquest calendari seran revisats i acordats
anualment amb la Regidoria de Salut.
7.3. L’adjudicatari lliurarà via telemàtica a la Regidoria de Salut, un informe en format
electrònic per a cadascuna de les actuacions periòdiques a les 72 h, a les 48 h per a
les puntuals lleus, i a les 24 h per a les puntuals moderades o greus que realitzi. En
ambdós casos l’informe ha d’incloure la següent informació:
a) Número d’informe o de registre d’informe.
b) Dia realització del tractament, data inici i finalització del tractament.
c) Identificació de la zona d’actuació (detall dels punts de control inspeccionats i/o
tractat, adjuntar fotografies material revisat i/o renovat).
d) Identificació dels productes utilitzats en cadascun dels punts de control del servei
DDD: nom comercial del plaguicida, número del Registre de plaguicides de la
Direcció General de Salut Pública i del de Consum del Ministeri de Sanitat i
Consum,
matèria activa i toxicitat, quantitat utilitzada, sistema o tècnica
d’aplicació, termini de seguretat, motiu de la seva aplicació, i estat o consum del
producte (malmès o no consumit).
e) Incidències produïdes durant el servei.
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f) Observacions tècniques amb els detalls rellevants del tractament realitzat: nivell
d’infestació, desperfectes trobats en les infraestructures, mesures preventives i/o
correctores necessàries per evitar i/o controlar el desenvolupament de la plaga.
Cal adjuntar fotografies. Aquesta informació es derivarà des de la Regidoria de
Salut als responsables del manteniment dels edificis i dependències municipals.
g) Mesures de seguretat a adoptar abans, durant i després del tractament, incloent,
entre d’altres, el termini de seguretat .
h) Signatura de la persona responsable tècnica i del personal auxiliar del tractament,
amb la data d’expedició dels corresponents carnets d’aplicadors de tractaments
DDD o d’acreditació de la capacitació necessària d’acord amb la normativa vigent
de la persona responsable tècnica i del personal auxiliar.
Els detalls i aspectes a incloure en els informes seran revisats i acordats anualment
amb la Regidoria de Salut.
7.4. L’adjudicatari posaran rètols visibles on es faci constar: data, hora d’inici, i hora
d’acabament de l’aplicació, termini de seguretat, data i hora de finalització del termini
de seguretat en els edificis o dependències municipals, i comunicarà aquesta
informació al conserge i/o responsable de cada edifici i dependència municipal.
7.5. L’adjudicatari realitzarà una memòria anual en format electrònic sobre totes les
actuacions del servei portades a terme al municipi, que lliurarà via telemàtica a la
Regidoria de Salut (en el termini d’un mes després de la finalització de l’any natural en
curs). Els detalls i aspectes a incloure en la memòria seran acordats i revisats
anualment amb la Regidoria de Salut.
7.6. L’adjudicatari realitzarà com a mínim, una reunió de seguiment i coordinació anual
amb la Regidoria de Salut. L’empresa adjudicatària nomenarà la persona que
mantindrà les relacions contractuals i de control que s’han de tenir amb l’Ajuntament.
Aquesta persona tindrà la plena representació de l’adjudicatari i la plena capacitat
d’obrar en representació de l’empresa i davant de l’Ajuntament, així com coneixements
en salut pública i/o prevenció de riscos laborals. Aquest representant lliurarà
periòdicament, per via telemàtica, informació actualitzada de nous productes
plaguicides, tècniques i tractaments existents al mercat per a ser valorats per part de
la Regidoria de Salut.
7.7. L’adjudicatari designarà una persona de referència com a nexe de comunicació
d’informació del seu servei amb la Regidoria de Salut que serà preferiblement per via
telemàtica. És a dir, facilitarà el nom, correu electrònic i telèfon de contacte de la
persona a la qual la Regidoria de Salut ha d’enviar la informació de les peticions
d’actuacions puntuals o periòdiques, i també lliurarà les dades per accedir a l’espai de
client de la seva web d’empresa. Aquesta persona comunicarà per correu electrònic la
rebuda d’aquestes peticions.
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7.8. L’adjudicatari seguirà les indicacions i /o correccions respecte el seu servei que li
realitzi la Regidoria de Salut.
7.9. El contracte podrà ser modificat per raons d’interès públic, previ acord entre
l’Ajuntament i l’adjudicatari, en el següents casos:
- l’augment del nombre d’edificis i dependències municipals subjectes a control integrat
de plagues.
- l’ampliació de la superfície construïda en els edificis i dependències municipals
subjectes a control integrat de plagues.
- l’augment de demandes ciutadanes del servei no previstes com a conseqüència del
possible increment d’incidències observat en els darrers anys.
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