Àrea d’Igualtat i
Sostenibilitat Social
Gerència de Serveis
Residencials d’Estades
Temporals i Respir

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU AL SUBMINISTRAMENT, AMB
MITJANS DE TRANSPORT RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT, DE
PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA PER LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS I
DEPENDÈNCIES DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS RESIDENCIALS D’ESTADES
TEMPORALS I RESPIR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exp. 2019/0015824
1. Objecte:
La Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR de l’Àrea d’Igualtat
i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona disposa de dos centres residencials
d’estades temporals per a persones amb dependència ubicats al Recinte Mundet de la
ciutat de Barcelona. Aquests centres tenen l’objectiu de facilitar un temps de descans a
les famílies cuidadores de la demarcació de Barcelona, acollint a aquestes persones als
equipaments residencials i posant al seu abast els diferents professionals i serveis que
garanteixen una atenció integral a les mateixes durant la seva estada.
La finalitat de la contractació és el subministrament, mitjançant compra, de productes i
material de neteja per les diferents dependències de la Gerència de serveis residencials
d’estades temporals i respir, dividit en els següents lots:





Lot 1: Bosses
Lot 2: Cel·lulosa
Lot 3: Productes de neteja
Lot 4: Estris i accessoris de neteja

2. Definició del subministrament
2.1. Descripció i característiques.
Els productes objecte del subministrament es relacionen a continuació. Cada article
està descrit amb un número de codi i una denominació, que el proveïdor ha d’utilitzar
per a l’albarà que ha de lliurar en fer la descàrrega dels articles.
Lot 1: Bosses:
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Codi Sap

Article

Unitats per
rotllo
admeses

Unitats de
mesura per
presentar
oferta

1u

4000008

Bossa blanca polietilè de baixa
densitat reciclat i reciclable 52 x 60
cm galga 90.
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

4001510

Bossa negra polietilè de baixa
densitat reciclat i reciclable 52 x 60
cm galga 90.
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

1u

4001480

Bossa taronja polietilè de baixa
densitat reciclat i reciclable 52 x 60
cm galga 90.
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

1u

4000080

Bossa groga polietilè de baixa
densitat reciclat i reciclable 55 x 65
cm galga 90.
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

1u

4000010

Bossa negra polietilè de baixa
densitat reciclat i reciclable 80-85 x
105 cm galga 180.
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

1u

4001574

Bossa taronja orgànica polietilè de
baixa densitat, reciclat i reciclable 8085 x 105 cm galga 170.
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

1u
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4002130

Bossa blanca polietilè de baixa
densitat reciclat i reciclable 80-85 x
105 cm galga 90.
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

1u

4000009

Bossa blava polietilè de baixa
densitat reciclat i reciclable 65x 105
cm galga 100.
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

1u

4000011

Bossa verda polietilè de baixa
densitat reciclat i reciclable 65 x 105
cm, galga 100.
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

1u

4001550

Bossa groga polietilè de baixa
densitat reciclat i reciclable 52 x 60
cm galga 220 . Impresa (GRUP II).
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

1u

4001575

Bossa groga polietilè de baixa
densitat reciclat i reciclable 80 x 105
cm galga 150.
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

1u

4002131

Bossa vermella polietilè de baixa
densitat reciclat i reciclable 80-85 x
105 cm galga 100.
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

1u

4002134

Bossa gris polietilè de baixa densitat
reciclat i reciclable 60 x 100 cm galga
100.
Amb pigments que no continguin
metalls pesants.

Entre 10 i 50
unitats

1u
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4001880

Bosses transparent de polietilè de
21x27 cm, d’ús alimentari, galga
mínima 70, obertura per un dels
costats de 21 cm, amb registre
sanitari.

Paquet
entre100 i 500
unitats.

1u

4000155

Bossa transparent polietilè de baixa
densitat alimentari 30 x 40 cm galga
mínima 70. Amb registre sanitari.

Paquet
entre100 i 500
unitats.

1u

4000198

Bossa plàstic hidrosoluble de 71x99
cm amb tancament altament soluble
per facilitar la ràpida obertura.

Paquet entre
10 i 50 unitats

1u

•
Les bosses han de ser de tipus sac, de forma que al separar-se del rollo i al ser
estesa sobre una superfície, la bossa presenti una forma rectangular, no cònica ni tronco
cònica.
•
L’empresa adjudicatària haurà de justificar la procedència reciclada del material
emprat per realitzar les diferents bosses que així es requereix.
•
Les mesures que s’indiquen s’entenen aproximadament. S’admetrà una petita
variació de les mides de 4 centímetres en més o menys.
•
Les soldadures han d’estar segellades per evitar el goteig i a més a més dotades
de la suficient solidesa de forma que no s’obrin quan son sotmeses a les tensions que
es produeixen quan les bosses son plenes de residus i sotmeses al transport propi per
al seu trasllat i dipòsit.
•
Forma de presentació: les bosses es subministraran en rotllos, tots els rotllos
seran homogenis i compactes.
•
Quan les bosses vagin a ser utilitzades, aquestes han de poder separar-se del
rollo fàcilment sense que es produeixin trencaments o desgarraments durant l’operació
de tall.
•
Els responsables designats de la Gerència faran la recepció del lliurament del
subministrament, un cop realitzat aquest. En qualsevol cas i un cop rebut el material
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subministrat, si es detectessin materials defectuosos, l’adjudicatari haurà de reposar
aquest material sense cost per la gerència.

Lot 2: Cel·lulosa:
Codi
Sap

Article

Presentacions admeses

Unitats
de
mesura
per
presentar
oferta
4000054 Bobina de paper per mans 1 capa. Bobina entre 200 i 300 1 metre
Gramatge mínim 32 gr.
metres
Aquest producte requereix sistema
de dispensació. Ecològic o reciclat.*
4000055 Paper higiènic industrial 1 capa. Bobina entre 130 i 230 1 metre
Gramatge mínim 28 gr.
metres
Aquest producte requereix sistema
de dispensació. Ecològic o reciclat.*
4000097 Bobina industrial blava per a ús Bobina entre 350 i 450 1 metre
alimentari
de
2
capes. metres
Aquest producte requereix sistema
de dispensació. Ecològic o reciclat.*
4000089 Mantell restauració blanc/marró**, Paquets de entre 500 i 1000 1 unitat
35x49 (+-5) cm. Gramatge minim unitats
50g.
4002330 Tovallons de paper interplegats Paquets de entre 150 i 300 1 unitat
marrons** 2 capes 20-24 x 16-20 unitats
cm. Gramatge mínim 18 g.
Aquest producte requereix sistema
de
dispensació.
Ecològic
o
reciclat.*.
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4000073 Tovallons de paper marró** 1-2 Paquets de entre 200 i 500 1 unitat
capa, 30 x 30 cm.
unitats
Material Ecològic* o reciclat.

4000179 Rotlle de paper llitera de 2 capes, de Bobina entre 50 i 100 metres 1 metre
60 cm.(ample), pretallat. Gramatge
mínim 17 gr. Ecològic o reciclat

Serà a càrrec del contractista la instal·lació i/o renovació de tots els sistemes de
dispensació que siguin necessaris. El licitador podrà inspeccionar les instal·lacions per
comprovar els aparells instal·lats i el seu estat prèvia cita. Les sol·licituds de cita prèvia
s’han de dirigir a perezcjsc@diba.cat.
*Ecològic o reciclat: S’admetrà qualsevol certificació externa que pugui aportar el
licitador conforme que l’origen del paper prové de material reciclat. S’admeten com a
prova justificativa qualsevol etiqueta ecològica que estigués en vigor o document
acreditatiu de la seva condició de reciclat. Etiqueta ecològica EU Ecolabel, Garantia de
Qualitat Ambiental, Norma ISO 14.024 Tipus I, Angel Blau, Nordic Swan o equivalent,
de conformitat amb el que estableix el Reglament 66/2010 del Parlament Europeu i del
Consell de 25 de novembre de 2009, modificat pel Reglament 2017/1941 de la Comissió
de 24 d’octubre de 2017, pel que es modifica l’annex II del Reglament (CE) n. 66/2010
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’etiqueta ecològica de la UE i de
conformitat amb la DECISIÓ 2019/70 de la Comissió de 11 de gener de 2019 per la que
s’estableixen els criteris de la etiqueta ecològica de la UE per al paper gràfic i els criteris
de la etiqueta ecològica de la UE per al paper tissú i els productes de paper tissú.
** Marró vol dir que es tracta d’un tissú ecològic o reciclat que en el seu procés de la
darrera fabricació no s’ha fet servir blanquejadors.
Es requereix que els productes de tissú compleixin amb els criteris que garanteixin:
 Una contaminació de l’aire i de l’aigua baixa durant la producció
 Substancies perilloses restringides
 S’admet l’ús de fibres certificades de boscos gestionats de forma sostenible
L’incompliment d’aquests requisits ambientals podrà donar lloc a la imposició de
penalitats d’acord amb la clàusula 2.6 del PCAP, i eventualment, a la resolució del
contracte en cas de reiteració.
Lot 3: Productes de neteja:
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Codi Sap

Denominació

Descripció

4000001

Aigua
destil·lada.

Aigua destil·lada.

4002294

Detergent
rentadora.

4000071

Suavitzant
rentadora.

Producte
en
pols
formulat a força de
segrestants
de
la
duresa,
tensioactius
aniònics i no iònics,
abrillantadors òptics,
agents antiredeposició
i enzims. Apte per a
aigües dures i toves,
amb segrestants de
calç. Conté enzims
bioactius. Indicat per a
tot tipus de roba blanca
i color. El producte
serà
biodegradable
d'acord
amb
el
Reglament
(CE)
648/2004.
Producte
líquid
concentrat, estable i no
inflamable, perfumat,
soluble en aigua, per a
màquines rentadores
automàtiques,
que
suavitzi els teixits en la
seva
neteja.
El
producte
serà
biodegradable d'acord
amb el Reglament
(CE) 648/2004.

Presentacions
admeses

Unitats
de
mesura
per
presentar
oferta
Garrafa d’entre 1 L
4i6L
Sacs de polietilè 1 kg
d’entre 3 i 8 kg

Garrafa d’entre 1 L
3 i 8 L.
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4000024

Netejador
desincrustant.

4002094

Netejador
multi ús

Producte
netejador
líquid
desincrustant
amb
propietats
desinfectants
i
desodoritzants. El seu
ús ha de ser especial
per a inodors, lavabos i
sanitaris en general.
Haurà dissoldre les
incrustacions calcàries
i els dipòsits i taques
de sals metàl·liques
així com tot tipus de
brutícies i prevenir la
formació
d'incrustacions amb el
seu ús diari. El
producte
serà
biodegradable d'acord
amb el Reglament
(CE) 648/2004
Producte
detergent
líquid concentrat multi
usos per a ús en la
neteja de vidres i de
mobiliari. El producte
ha de netejar, protegir i
nodrir tot tipus de
mobiliari de fusta,
eliminant la pols dels
seus superfície, així
com les taques i
empremtes dels dits,
proporcionant
una
lluentor
natural
i
conservant els colors
de les superfícies
tractades, evitant al
seu torn la fixació de
les partícules de pols
en les mateixes. La
seva composició no
produirà danys a la pell
al
contacte
amb
aquesta.
Aquest

Ampolla de 1 L.,
amb tap
direccional.

1L

Garrafa d’entre 1 L
1i5L
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producte
serà
concentrat i requereix
d'equip de dosificació
automàtica. El seu
rendiment en base a 2
kg serà de 50 L de
producte a l’ús. El
producte
serà
biodegradable d’ acord
al Reglament (CE)
648/2004
4001882

Ambientador

4002082

Tabletes
lleixiu

Producte que un cop
aplicat,
purifiqui
l'ambient i elimini olors
desagradables
de
sales,
habitacions,
etc.,
sense
que
produeixi cap efecte
negatiu
sobre
la
respiració per la seva
base aquosa. La seva
fragància ha de ser de
llarga durada i no ha
de fer mal a la capa
d'ozó. Aquest producte
serà
concentrat
i
requereix d'equip de
dosificació automàtica.
El seu rendiment en
base a 2 kg serà de 6 L
de producte a l’ús. El
producte
serà
biodegradable d’ acord
al Reglament (CE)
648/2004
Clor
actiu
amb
detergent compactat
en pastilles. Escumant,
higienitzant
i
blanquejant. Per neteja
de sòls, banys i
superfícies resistents
al
clor.
Tabletes

Garrafa d’entre 1 kg
1 i 5 kg

Cubell d’entre 1 tableta
50
i
200
tabletes.
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4002302

4002301

4002292

compactes
clorades
mono dosis de 9 gr. de
ràpida dissolució. El
producte
serà
biodegradable d’ acord
al Reglament (CE)
648/2004
Serradures
Serradures
biològiques
super
absorbents
i
amb
neutralitzador d´olors.
El
producte
serà
biodegradable d’ acord
al Reglament (CE)
648/2004
Detergent per Producte líquid neutre
a terres
amb
bioalcohol
perfumat de ràpid
assecat especial per
terres
encerats
i
delicats per utilitzar
amb
màquines
fregadores
automàtiques.
El
producte haurà de ser
antilliscant. El producte
serà
biodegradable
d'acord
amb
el
Reglament
(CE)
648/2004.
Detergent per Producte líquid neutre
a mopes
amb
bioalcohol
perfumat de ràpid
assecat
per
impregnació
de
mopes.
Aquest
producte
serà
concentrat i requereix
d'equip de dosificació
automàtica.
El
producte
serà
biodegradable d’acord
al Reglament (CE)
648/2004

Envàs d’entre 1kg
250 grams i 2kg

garrafa d’entre 3 1L
i8L

garrafa d’entre 3 1 L
i8L
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4001690

Detergent
rentavaixelles

4001691

Abrillantador
rentavaixelles

4002135

Desincrustant
rentavaixelles

Producte
detergent
ultra concentrat, sòlid
compactat en bloc per
a procés de neteja en
màquines
rentavaixelles
industrials,
que
continguin
additius
anticalcaris.
Aquest
producte
requereix
d'equip de dosificació
automàtica i el seu
rendiment no pot ser
inferior
a
6000
rentades. El producte
serà
biodegradable
d’acord al Reglament
(CE) 648/2004
Producte
líquid
abrillantador
per
màquines i túnels
rentavaixelles
automàtics. Per tot
tipus d’aigües. Aquest
producte
requereix
d'equip de dosificació
automàtica.
El
producte
serà
biodegradable d’acord
al Reglament (CE)
648/2004
Producte
en
pols
desincrustant
presentat en bosses
hidrosolubles
per
higienitzar
i
desodoritzar l'interior
de
màquines
rentavaixelles.
Eliminarà tot tipus de
brutícia, restes de calç,
greixos, olis i sals
incrustades.
El
producte
serà
biodegradable d’acord

Bloc d’entre 3 i 8 1 kg
kg

Garrafes
d’entre 3 i 8 L

1L

Bosses
1 kg
hidrosolubles
d’entre 80 i 100
grams
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al Reglament
648/2004

4000023

Detergent
rentaplats
manual

4002251

Detergent
túnel rentat

(CE)

Producte líquid pel
rentat
manual
de
vaixella i parament de
cuina.
El producte serà ultra
concentrat, compost
de
tensioactius
aniònics, no iònics i
amfòters, amb acció
desengreixant i amb
pH
neutre.
La seva concentració
no serà inferior al 26%.
El
producte
serà
biodegradable d’acord
al Reglament (CE)
648/2004
Producte
detergent
neutre lliure de la
qualificació H314, és a
dir,
producte
no
corrosiu amb un pH8 i
pH de rentat neutre.
Per a procés de neteja
en túnel de rentat.
Formulat
a
base
d’enzims
naturals,
tensioactius
biodegradables
i
segrestants.
Aquest
producte
requereix
d'equip de dosificació
automàtica.
El
producte
serà
biodegradable d’acord
al Reglament (CE)
648/2004

Ampolla d’entre 1 L
1 i 2 L amb
dosificador
incorporat

Garrafa d’entre 1 L
5 i 10 L
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4002252

Abrillantador
túnel rentat

4002250

Detergent
multi ús

4000101

Desengreixant

Producte abrillantador
neutre lliure de la
qualificació H314, es a
dir, producte no àcid.
Per a procés de neteja
en túnel de rentat. Amb
segrestants que evitin
les incrustacions de
calç i tensioactius
biodegradables.
Aquest
producte
requereix d'equip de
dosificació automàtica.
El
producte
serà
biodegradable d’acord
al Reglament (CE)
648/2004
Producte
en
pols
detergent
neutre,
sanititzant
i
ultra
concentrat per al rentat
manual de vaixelles,
superfícies i parament
de cuina. Producte en
pols sense producció
d'escuma.
Amb
registre
HA.
El
producte
serà
biodegradable d’acord
al Reglament (CE)
648/2004
Producte
netejador
desengreixant
per
eliminar greixos i olis
en cuines i tot tipus de
superfícies
amb
escuma
activa,
concentrat.
Aquest
producte
requereix
d'equip de dosificació
automàtica.
El
rendiment de la garrafa
de 6 kg serà de 124 L
de producte a l’ús. El
producte
serà

Producte d’entre 1L
5 i 10 L

Cubell d’entre 3 1 kg
i 8 kg

Garrafa d’entre 1 kg
3 i 8 kg
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biodegradable d’acord
al Reglament (CE)
648/2004

4000047

Desengreixant
super
energètic

4001834

Desinfectant

4002307

Sabó mans

Producte
desengreixant super
energètic
altament
alcalí, desincrustant i
netejador profund de
qualsevol tipus de
greix recremat en
planxes, filtres, forns i
cuines industrials. El
producte
serà
biodegradable d’acord
al Reglament (CE)
648/2004
Producte desinfectant
apte
per
a
la
desinfecció d’aigua de
consum humà i rentat
de fruites i verdures.
Ha de complir la norma
UNE
EN901..2000.
Aquest
producte
requereix d’equip de
dosificació automàtica.
El
producte
serà
biodegradable d’acord
al Reglament (CE)
648/2004
Sabó mans bactericida
amb rentat i esbandit.
Acció virucida davant
el virus de la grip A
H1N1.
UNE/En14476+A1:77.
Aquest
producte
requereix sistema de
dispensació.
El
producte
serà
biodegradable d’acord

Garrafa d’entre 1 kg
3 i 8 kg

Garrafa d’entre 1 L
3i8L

Bossa d’entre 1 L
500 i 1000 ml
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al Reglament
648/2004

4000103

Netejador
inoxidables

4001670

Detergent
desinfectant

(CE)

Producte
netejador
abrillantador per a
superfícies
d'acer
inoxidable, que no
deixi ni vels ni restes
de matèries grasses i
sigui resistent a les
empremtes.
El
producte
serà
biodegradable d’acord
al Reglament (CE)
648/2004
Producte líquid clorat
concentrat
desinfectant,
bactericida i fungicida
per ús ambiental i
industria alimentaria.
Per netejar terres y tot
tipus de superfícies en
contacte amb aliments.
Amb certificat HA*.
Aquest
producte
requereix d'equip de
dosificació automàtica.
El seu rendiment en
base a 2,4 kg serà de
50 L de producte a l’ús.
El
producte
serà
biodegradable d’acord
al Reglament (CE)
648/2004

Ampolla d’entre 1 L
500 i 1000 ml
amb
polvoritzador

Garrafa d’entre 1 L
2i6L

Serà a càrrec del contractista la instal·lació i/o renovació de tots els equips de dosificació
automàtica.
En cas de mal ús per part del personal de la Diputació de Barcelona, l’empresa no es
farà càrrec de la seva reposició.
* El Registre HA és un reconeixement que garanteix que els productes químics de
neteja i desinfecció que el posseeixen són aptes per ser utilitzats en la indústria
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alimentària. L’obligació del registre de les empreses alimentàries ve imposada pel
Reglament (CE) nº 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004,
relatiu a la higiene dels productes alimentaris. Per altra part, el Reglament (CE) nº
1935/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de octubre de 2004, sobre els
materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments, te en consideració la
necessitat de mantenir un registre actualitzat amb informació referida a determinats
productes i empreses.
Els productes de neteja hauran de complir els següents requisits:
 Impacte limitat en el medi ambient aquàtic,
 Quantitat restringida de substàncies perilloses
 Provat per al rendiment de neteja.
Els productes i materials a utilitzar per a 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 oferir 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 de 20 de desembre, que aprova la llista prioritària en el àmbit de
la política d’aigues. Caldrà evitar l’ús d’aerosols.
Els productes no han de contenir ingredients classificats en les frases de risc, segons el
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%.
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, d’acord amb el següent model, signada per
representant legal de l’empresa, adjuntant les fitxes tècniques i de seguretat dels
mateixos:
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Lot 3: Productes de neteja:
Nom
Descripció del
comercial
producte
(aplicacions)

Disposa
d’etiqueta
ecològica:
SI/NO

Nom
etiqueta

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 de 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.
Si el contractista valora la necessitat de canviar un producte dels inicialment informats,
ho haurà de comunicar prèviament a la Gerència de Serveis Residencials d’Estades
Temporals i Respir 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.
L’incompliment d’aquests requisits ambientals podrà donar lloc a la imposició de
penalitats d’acord amb la clàusula 2.6 del PCAP, i eventualment, a la resolució del
contracte en cas de reiteració.
Lot 4: Estris i accessoris de neteja:
Codi Sap

Article

Presentació Unitats
admesa
de
mesura
per
presentar
oferta
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4002298

Recollidor amb haragà per a la recollida de residus
sòlids i líquids. Mànec plegable i ergonòmic.

1 u.

1 u.

4002300

Reixeta per impregnació de mopes adaptable a 1 u.
cubell hermètic de 20 L. Dimensions 54 x 20,5 x 3
cm.
Cubell de plàstic complet de 20 L amb nansa de 1 u.
plàstic i tapa de tancament hermètica per la
impregnació de mopes.

1 u.

4002296

Suport per pany impregnat de polipropilè amb 1 u.
làmines de 60 cm de goma. Mobilitat de 360º.

1 u.

4002295

Suport per mopa bicolor de 40 cm amb sistema de 1 u.
subjecció que permeti el canvi de mopa sense tenir
contacte amb les mans.

1 u.

4002297

1 u.

4000031

Mànec telescòpic d´alumini regulable a l´alçada de 1 u.
l´usuari. Amb dues empunyadures ergonòmiques.
Compatible amb el suport de pany impregnat i el
suport de mopa bicolor
Pany blanc impregnat de 20 x 60 cm per mopa
Paquets
d’entre 20 i
50 unitats
Mopa bicolor microfibra reversible blau i vermell. 1u.
Mida 46x19,5cm
Escombretes WC de plàstic blanques complertes 1u.
amb base.
Escombra universal .
1u.

4000050

Motxo tires professional.

1u.

1u.

4002086

Motxo microfibra lila

1u.

1u.

4000052

1u.

4002024

Pal alumini compatible amb motxo i escombra 1u.
universal. 140 cm.
Fregall d’esponja acer blau.
1u.

4002052

Cubell lleuger gran estabilitat amb escorre fàcil 10 L. 1u.

1u.

4002097

Baieta microfibra blava 40 x 40 cm (s’admet una 1u.
flexibilitat
de
4
cm)
280300
gr/m2
80% polièster, 20% poliamida
Baieta microfibra groga 40 x 40 cm (s’admet una 1u.
flexibilitat
de
4
cm)
280-300
gr/m2
80% polièster, 20% poliamida

1u.

4002299

4002304

4002293
4000030

4002206

1 u.

1u

1u.
1u.
1u.

1u.

1u.
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4002207

4002208

4002380
4000064

Baieta microfibra verda 40 x 40 cm (s’admet una 1u.
flexibilitat
de
4
cm)
280300
gr/m2
80% polièster, 20% poliamida
Baieta microfibra rosa 40 x 40 cm (s’admet una 1u.
flexibilitat
de
4
cm)
280300
gr/m2
80% polièster, 20% poliamida
Baieta amb recobriment de combinació de PVA 1u.
i microfibres. Color verd.

1u.

Rotlle fregall verd, abrasió moderada, per brutícia 1u.
incrustada a superfícies no delicades. 600 x 14 cm

1u.

1u.

1u.

2.2 Característiques dels productes:
El contractista ha de complir amb a legislació vigent referent a instal·lacions, elaboració,
emmagatzematge, distribució i personal, així com a transport, composició, embalatge,
etiquetat i retolació dels productes i normes generals i particulars, de cadascun dels
productes, establertes en les diferents disposicions legals vigents, així com les
instruccions tècniques complementàries. Per la qual cosa el contractista presentarà la
oportuna fitxa tècnica i de seguretat, que contindrà com a mínim els següents apartats
(en aquells productes que procedeixi):














Identificació del producte i fabricant
Composició-identificació
Identificació de perills
Mesures contra incendis
Mesures en cas d’abocament accidental (quan procedeixi)
Manipulació i emmagatzematge.
Propietats físiques i químiques
Estabilitat i reactivitat
Informació toxicològica
Informació ecològica
Consideracions sobre l’eliminació
Informació relativa al transport
Informació reglamentària (a l’envàs)

3. Transport
 El contractista assumirà totes les despeses de manipulació i transport que
comporti el lliurament dels productes fins al seu lloc de destí, inclosa la carrega
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i descarrega dels mateixos, així como el seu trasllat en el interior del magatzem.
Els lliuraments es realitzaran acompanyats del albarà corresponent.
D’acord amb el previst a la clàusula 2.2 del PCAP, aquests vehicles hauran de
disposar d’un distintiu ambiental de, com a mínim, eficiència catalogada tipus B.
Aquest distintiu haurà de ser l’emès per la Direcció General de Trànsit del
Ministeri de l’Interior (Resolució 8/1/2016 de la DGT modificada per la Resolució
de 13 d’abril -BOE de 21/4/2016- Annex VIII).

4. Normativa aplicable
Directiva en matèria de classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos
(2006/8/CE de 23 de gener), directiva 2001/95/CE, de 3 de desembre, relativa a
la seguretat general dels productes transposada al nostre ordenament jurídic pel
Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels
productes.
Els productes oferts compliran els requisits mediambientals establerts en la
normativa mediambiental vigent durant tot el cicle de vida dels mateixos. Amb
objecte de prevenir i reduir el seu impacte mediambiental al llarg del cicle de
vida, tots aquells envasos i embalatges, que es facin servir per contenir, protegir,
manipular, distribuir i presentar las mercaderies hauran de complir amb la Llei
11/1997, d’ Envasos i Residus de Envases, o normativa que li substitueixi.
5. Procediment de gestió de les comandes

El Departament de Logística i Subministraments de l’ Oficina de Suport a la Gestió de
Recursos i Subministraments de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social enviarà les
comandes per correu electrònic per deixar constància de la seva emissió i recepció.
El termini de lliurament, en cas que no s’indiqui un altre superior a la comanda, serà de
72 hores com a màxim des de la recepció de la comanda (sense tenir en compte en el
còmput dissabtes, diumenges i festius ).
El personal del proveïdor realitzarà la descàrrega dels productes fins a l’entrada del
magatzem (Pavelló Nord, Pg. Vall d’Hebron, 171) dintre de l’horari establert, que serà
de les 8:00 a les 14:00 hores. EI transportista avisarà al responsable de la recepció dels
articles i li lliurarà el gènere i l'albarà. A l’albarà s’hi ha d’identificar clarament la següent
informació:


Nº d’albarà i data
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Descripció del producte
Lot i caducitat
Quantitat servida
Valor preu unitari i valor total

Totes les factures han de tenir el/s número/s de comanda/es.
El lliurament del articles d’una mateixa comanda es realitzarà en un sol cop.
Un responsable degudament autoritzat per aquesta institució revisarà la quantitat dels
productes rebuts i comprovarà la coincidència entre la comanda i el lliurament. Així
mateix, podrà realitzar controls de qualitat dels productes que consideri adients i amb la
freqüència que s’estableixi.

Aquest responsable també constatarà si el vehicle de transport de l’empresa contractista
compta amb distintiu ambiental mínim de tipus B o superior si ha puntuat en el criteri 2
de la clàusula 1.11 del PCAP.
Qualsevol anomalia en la qualitat del producte, detectada per mitjà dels esmentats
controls de qualitat, i que comporti incompliment del contracte, serà penalitzada de
conformitat amb el que es disposa en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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Signatari
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