FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície:
Número de plantes:
Període Activitat:
Horari de funcionament :
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
OBSERVACIONS

Tasques diàries

1
MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE CUBA
Plaça de Cuba ,47
MERCAT
1.150 m2 + 190 m2 cambres frigorífiques
3 plantes
52 setmanes
DE DILLUNS A DISSABTE, EXCEPTE FESTIUS
Dilluns i dissabtes: de 13:00 a 19:00
De dimarts a divendres: De 13:30 a 17:00 i de 19:30 a 23:00
Dilluns: 13,50 hores/dia
De dimarts a divendres: 15,50 hores/dia
De dimarts a dissabte: 15 hores/dia
90,50 hores/setmana
12 dies
La neteja s’haurà de fer amb productes aptes per a ús en activitats alimentàries
amb registre sanitari. En el cas de les cambres frigorífiques, a més del
detergent s’haurà de fer servir un desinfectant eficaç contra fongs i llevats a
més de bactericida i virucida.
El fregat dels terres de la sala de vendes, de la zona d’accés de mercaderies ,
passadís a zona de brossa i passadissos de la zona de cambres frigorífiques i
magatzems, s’haurà de realitzar amb màquina fregadora. La resta de
superfícies s’haurà de fer amb els estris més adequats a cada cas.

Neteja de la planta de venda : terres i canals de desguàs peixateries

Neteja dels espais e-Àgora, espai- joc i expo-espai

Neteja de la cuina de l’aula de cuina i els seus estris

Neteja d’escales: 2 de planta de venda a planta +1, 1 de planta de
venda a planta -1

Neteja de les portes d’accés

Neteja de les escales, rampes i rebedors exteriors

Neteja de passamans de les baranes i bastiments

Neteja zona d’accés de mercaderies i passadís a zona de brossa

Neteja d’ascensors i muntacàrregues (5)

Neteja de passadissos de la zona de cambres frigorífiques i
magatzems

Buidatge de papereres

Neteja lavabo planta +1

Neteja lavabo planta de venda

Neteja de manteniment de les cambres frigorífiques.

Manipulació dels contenidors de la brossa (deixar endreçada sala de
contenidors)

Tancar el mercat (connectar alarma, desconnectar llums, etc.) atesa
l’hora que acabaran, hauran de tancar

Atendre petites incidències del funcionament del mercat (trucades
emergència ascensors, electricitat, etc)
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Centre:
OBSERVACIONS A TENIR
EN COMPTE EN LA NETEJA
DELS WC

Tasques setmanals:

Tasques quinzenals
Tasques bimensuals:

Tasques trimestrals:

Tasques semestrals:
Tasques anuals:

Segons necessitats

MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE CUBA
Es realitzaran neteges periòdiques durant l’horari d’obertura dels WC
Aquest centre rep molts usuaris i de tipologia molt diferent, per la qual cosa es
demana un alt nivell d’higiene, és molt important tenir un seguiment de la
qualitat.
Hi ha d’haver a la vista de tots els usuaris un full de control de les neteges
realitzades al llarg del dia (segons model “quadre control wc públics”)
S’ha de tenir en compte que sempre ha d’haver paper higiènic i sabó de mans

Vidres cancel·les entrades: dos cops per setmana

Neteja del despatx direcció: dos cops per setmana

Baranes de vidre

Neteja a fons de la cuina i tots els seus elements

Neteja vidres espai e-Àgora : interior

Neteja de vidres finestres primer nivell accessibles des de escales i
espai-joc i expo-espai (interior)

Neteja de portes i parets

Neteja de cortina plàstica cambra brossa orgànica

Neteja de vidres ascensor exterior : primer nivell (sense elevador)

Cambres frigorífiques (parets, sostres i terres):

Peix: quinzenalment – segon i quart dilluns de cada mes

Carn: Primer dilluns de cada mes

Fruita i verdura: tercer dilluns de cada mes

Cambres frigorífiques (parets, sostres i terres): Congelats:
trimestralment

Netejar

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació

Netejar sostres cancel·les d’entrada

Neteja vidres espai e-Àgora : exterior (amb elevador)

Neteja de vidres ascensor exterior : segon i tercer nivell (amb
elevador)

Neteja a fons dels terres de la planta de venda, polir

Neteja de vidres finestres primer nivell

Neteja de vidres façanes carrer Sant Joaquim i Carrer Cuba

Neteja de cortines

Neteja de teranyines

Neteja de vidres finestres segon i tercer nivell
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