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PLEC TÈCNIC DEL SERVEI DE NETEJA LLEUGERA D’EDIFICIS, PAVELLONS, 
CABINES D’ACCÉS I EDIFICI DE BANCS DE MERCABARNA (Edifici Centre 
Directiu, dependències de vigilància, despatx del comitè d’empresa, pavelló 
polivalent, aparcament en alçada, edifici comercial i accessos). 

 
1. INTRODUCCIÓ.  
 
El present document determina les condicions tècniques que han de regir el concurs per la 
prestació dels serveis de neteja lleugera a l’edifici del Centre Directiu de Mercabarna (en 
endavant CD), les dependències del Departament de Seguretat i Vigilància, el despatx del 
comitè d’empresa, El pavelló Polivalent, aparcament en alçada, cabines de control dels 
accessos a MERCABARNA, les zones comunes de l’edifici comercial i d’altres dependències 
d’ús del personal de Mercabarna. 
 
Mercabarna (Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.) és la societat gestora de la 
Unitat Alimentària que concentra els Mercats Majoristes de la ciutat de Barcelona, així com 
nombroses firmes d’elaboració, comerç, distribució, importació i exportació de productes 
frescos i congelats. 
 
Les instal·lacions estan ubicades al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona, 
disposen d’una superfície de 90 ha, actualment hi ha aproximadament unes 800 empreses i, 
diàriament, hi treballen unes 25.000 persones. 
 
El CD comprèn soterrani, planta baixa i sis plantes amb diverses dependències de lavabos 
sales de reunions, aules i despatxos, amb els seus respectius accessos i distribuidors.  
 
El present plec també inclourà la neteja de les dependències del departament de Seguretat i 
Vigilància, situat a l’edifici del pavelló G del Mercat de Fruites i Hortalisses.  
 
El despatx del comitè d’empresa, situat a l’edifici de la Zona Comercial. 
 
El Pavelló Polivalent és una nau d’una planta, situada a l’illa formada pels carrers Longitudinal 
5, Longitudinal 7, Transversal 7 i Transversal 9. La neteja lleugera s’ocuparà dels lavabos 
d’aquest pavelló.  
 
L’aparcament en alçada, està situat en la confluència del carrer Transversal 6 i Longitudinal 10. 
La neteja lleugera comporta la zona d’aparcament (4 plantes), els accessos, les escales, els 
ascensors i els lavabos. 
 
Els accessos a Mercabarna són tipus “peatge”, amb semàfors, tanques i 5 cabines d’accés, 
tipus “peatge” per al cobrament i control d’entrades manual; 2 situades a la porta principal 
(banda El Prat), 2 més a la porta secundària (banda Barcelona) i 1 a la porta K. 
 
L’edifici comercial està situat en l’illa formada pels carrers longitudinal 6 i transversals 8 i  12, 
consta de dues plantes més 3 accessos i els respectius vestíbuls. La neteja lleugera comporta 
totes les zones comunes: accessos, vestíbuls, escales, passadissos i terrat. 
 
Les altres dependències utilitzades per personal de Mercabarna comprenen d’altres espais on 
també s’ha de donar servei de neteja. 
Tots aquests espais estan situats a l’edifici de l’escorxador, menys la oficina de l’encarregat 
d’obres que es un mòdul situat a l’aparcament de davant d’aquest edifici. En el punt 2.6 surten 
desglossades aquestes zones. 
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2. OBJECTE. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte determinar exhaustivament quins serveis 
de neteja i quines condicions, tant pel que fa als drets, com deures de les dues parts (empresa i 
MERCABARNA) en la execució del contracte. Aquests serveis comprenen la neteja de: 
 

2.1. CENTRE DIRECTIU, VIGILÀNCIA I DESPATX COMITÈ. 
 

- Entrada al CD (3 accessos). 
- Escales des del soterrani al terrat (8 plantes). 
- Ascensors. 
- Soterrani (gimnàs i vestidors). 
- Planta Baixa: Vestíbul, OAC, centre de control i lavabos. 
- Primera planta: Vestíbul, lavabos, sala d’actes i sostre/terrat. 
- Segona planta: Vestíbul, despatxos, lavabos i aula de cinc al dia (aula, cuina i lavabos). 
- Tercera planta (Formació): Vestíbul, lavabos, despatxos i aules. 
- Quarta planta (Medi Ambient, Obres i Manteniment): Vestíbul, lavabos i despatxos. 
- Cinquena planta (Direcció Gral, Comunicació, Jurídic): Vestíbul, lavabos, i despatxos. 
- Sisena planta (RRHH, Administració, Informàtica): Vestíbul, lavabos i despatxos. 
- Terrat. 
- Dependències Dept. Vigilància i Seguretat: Lavabos, vestidors, menjador i despatxos. 
- Despatx del Comitè d’empresa de Mercabarna. 

 
2.2. PAVELLÓ POLIVALENT. 

 
- 2 lavabos (1 masculí i 1 femení). 
 
2.3. APARCAMENT EN ALÇADA. 

 
- Zona d’aparcament. 
- Accessos. 
- Escales. 
- 2 ascensors. 
- 3 lavabos (1 masculí; 1 femení; 1 discapacitats). 
 
2.4. CABINES D’ACCÉS. 

 
- 5 cabines d’accés. 
- Semàfors de peu. 
 
2.5. EDIFICI COMERCIAL. 

 
- 6 entrades amb 3 vestíbuls (cada vestíbul té 2 entrades). 
- 3 escales. 
- 1a  planta. 
- 2a planta. 
- Terrat. 
 
2.6. ALTRES DEPENDÈNCIES. 

 
- Vestuari personal Medi Ambient. 
- Vestuari personal Obres. 
- Vestuari taller mecànic, del personal de Manteniment, lavabos i el seu accés. 
- Menjador personal de Mercabarna. 
- Lavabo de la sala de calderes. 
- Oficina de l’encarregat d’obres. 

 
Tanmateix, també formaran part del servei les següents tasques: 
 

- Reposició del material fungible (paper i sabó). 
- Buidat de papereres i cendrers.    
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3. CONDICIONS DE LA SELECCIÓ. 
 
La selecció de la contractació del servei es regirà pel present Plec. Els interessats, pel sol fet 
de prendre part en la selecció, accepten el seu contingut.  
 
Les empreses licitadores han de visitar la seu de la institució, objecte del contracte, per a 
avaluar-ne adequadament els serveis que cal prestar-hi. A aquest efecte, s’han de posar en 
contacte amb MERCABARNA per a concertar la data i l’hora de visita, i se’ls lliurarà un certificat    
conforme l’han dut a terme, que han d’adjuntar al sobre de referències tècniques. Les visites 
per veure les instal·lacions i aclarir dubtes es farà en dos dies, designats per MERCABARNA.  
 
Les visites es faran en grup i amb l’acompanyament d’un responsable de MERCABARNA que 

els facilitarà l’accés a les zones d’interès.   
 
Quantes incidències, dubtes o discrepàncies puguin sorgir en la interpretació i aplicació 
d’aquestes bases, seran resoltes per MERCABARNA.  
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4. ÀMBIT TERRITORIAL DE LES PRESTACIONS A CONTRACTAR. 
 

4.1. DESCRIPCIÓ DE CADA ÀMBIT. 
 

4.1.1  CENTRE DIRECTIU: 
 
- Entrada al CD (3 accessos). 
- Escales des del soterrani al terrat (8 plantes). 
- 3 ascensors. 
- Soterrani: 

 Passadís. 
 Gimnàs. 
 2 vestidors amb lavabo (masculí i femení). 

- Planta Baixa:  
 Vestíbul. 
 Despatx de centraleta i centre de control. 
 3 lavabos (masculí, femení i discapacitats). 
 Despatx oficina d’atenció al client. 

- Primera planta: 
 Vestíbul. 
 Sala d’actes. 
 4 lavabos (2 masculins i 2 femenins). 
 Terrat. 

- Segona planta: 
 Vestíbul. 
 Lavabo vestíbul. 
 Despatxos. 
 2 Lavabos (masculí i femení). 
 Aula “cinc al dia”: Cuina, 2 lavabos i aula. 

- Tercera Planta: 
 Vestíbul. 
 Lavabo vestíbul. 
 Despatxos. 
 1 Lavabo personal. 
 2 Lavabos alumnes (1 masculí i 1 femení). 
 Aules. 

- Quarta planta: 
 Vestíbul. 
 Lavabo vestíbul. 
 4 lavabos. 
 Despatxos. 

- Cinquena planta: 
 Vestíbul. 
 Lavabo vestíbul. 
 Despatxos. 
 4 lavabos. 

- Sisena planta: 
 Vestíbul. 
 Lavabo vestíbul. 
 5 lavabos. 

- Terrat. 
 

4.1.2  DEPENDÈNCIES DEL DEPT. DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT: 
 
- 2 Lavabos. 
- Vestidor. 
- Menjador. 
- Despatxos. 
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4.1.3  DESPATX DEL COMITÈ D’EMPRESA DE MERCABARNA. 
 
- Despatx. 
- Lavabo. 

 
4.1.4  PAVELLÓ POLIVALENT. 
 
- 2 lavabos (1 masculí i 1 femení). 

 
4.1.5  APARCAMENT EN ALÇADA. 

 
- Zona d’aparcament. 
- Accessos. 
- Escales. 
- 2 ascensors. 
- 3 lavabos (1 masculí; 1 femení; 1 discapacitats). 
 
4.1.6  CABINES D’ACCÉS. 
 
- 5 cabines d’accés. 
- Semàfors de peu. 
- Tanques (bionda). 

 
4.1.7  EDIFICI COMERCIAL. 
 
- 6 entrades. 
- 3 vestíbuls. 
- 3 escales. 
- 1a planta: Passadissos. 
- 2a planta: Passadissos. 
- Terrat. 

 
4.1.8 ALTRES DEPENDÈNCIES. 

 
- Vestuari personal Medi Ambient. 
- Vestuari personal Obres. 
- Accés taller mecànic. 
- Vestuari taller mecànic. 
- Lavabo taller mecànic. 
- Menjador personal de Mercabarna. 
- Lavabo de la sala de calderes. 
- Oficina de l’encarregat d’obres. 

 
4.2. MODIFICACIONS EN L’ÀMBIT. 

 
Els àmbits que es defineixen en aquest plec, podran ésser modificats en qualsevol moment per 
MERCABARNA. 
 
Aquestes modificacions seran assumides per l’adjudicatari amb les úniques limitacions que es 
dedueixen de l’aplicació directa d’aquest plec. 
En cas de modificacions, seran d’aplicació els mateixos preus unitaris i les revisions que puguin 
correspondre en aplicació del contracte en vigor. 
 
El Contractista haurà de comunicar a MERCABARNA qualsevol tasca o àmbit que es vagi a 
realitzar no contemplat en aquest plec amb suficient antelació a judici de MERCABARNA i 
segons les necessitats del servei, i no es realitzarà cap tasca sense prèvia autorització, amb el 
preu pactat, per part de MERCABARNA, excepte causa de força major. De no respectar-se 
aquest extrem, MERCABARNA aplicaria les sancions corresponents. 
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5. PRESTACIONS A CONTRACTAR. 
 

5.1. ASPECTES GENERALS. 
 

5.1.1.  CENTRE DIRECTIU, VIGILÀNCIA I DESPATX COMITÈ. 
 
La neteja lleugera es fa sobre tot l’edifici Centre Directiu, més les dependències de vigilància 
del pavelló G i el despatx del Comitè d’empresa de Mercabarna, a l’edifici de bancs.  
L’adjudicatari prestarà els diferents serveis dissenyant els horaris d’acord amb les necessitats 
de MERCABARNA. 
Quan parlem de neteja lleugera parlarem dels elements detallats a la taula 5.4. 
   

Taula Error! No hi ha text de l'estil especificat en el document..1 Horaris d’activitat. 

Centre de treball Activitat (hores) 

CD (administració) Dl-Dv 7-18h 

CD (Centre de Control) Dl-Dg 24h 

CD (Cinc al Dia) Dm-Dv (De setembre a juny) 

Vigilància Dl-Ds 7h-7h 

Despatx de Comitè Ús esporàdic 

 
5.1.2.  PAVELLÓ POLIVALENT, APARCAMENT EN ALÇADA, CABINES D’ACCÉS, I 

EDIFICI COMERCIAL. 
 
La neteja lleugera es fa sobre lavabos pavelló polivalent, aparcament en alçada, accessos 
unitat alimentaria i edifici comercial. 
L’adjudicatari prestarà els diferents serveis dissenyant els horaris d’acord amb les necessitats 
de MERCABARNA. 
Quan parlem de neteja lleugera parlarem dels elements detallats a la taula 5.5. 
 

Taula 5.2 Horaris d’activitat. 

Centre de treball Activitat (hores) 

Pavelló polivalent Dl-Dv 7-18h 

Aparcament en alçada Dl-Dg 24h 

Cabines d’accés Dl-Ds 24h 

Edifici comercial Dl-Ds 7h-7h 

 
5.1.3.  ALTRES DEPENDÈNCIES. 

 
La neteja lleugera es fa sobre els espais indicats a l’apartat 4.1.8. 
Quan parlem de neteja lleugera, parlarem dels elements detallats a la taula 5.6. 
 

Taula 5.3 Horaris d’activitat. 

Centre de treball Activitat (hores) 

Vestuari Medi Ambient Dl-Ds 6h-15h 

Vestuari Obres Dl-Dv 6-15h 

Menjador personal Mb Dl-Ds 

Vestuari taller mecànic Dl-Dv tot el dia 

Lavabo taller mecànic Dl-Dv tot el dia 

Lavabo sala calderes Dl-Dv tot el dia 

Oficina encarregat obres Dl-Dv 7-15h 
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5.2. TAULES RESUM DE PRESTACIONS. 
 

5.2.1. CENTRE DIRECTIU, VIGILÀNCIA I DESPATX COMITÈ. 
 

Taula 5.4 Elements neteja lleugera desglossats 

 

 
CD WC Terra Urinaris WC Portes Vidres Rentamans 

Productes Desinfectant 
Desincrustant 
i Desinfectant 

Desincrustant 
i Desinfectant 

 Netejador Neteja vidres Desinfectant 

Material 
Cubell, 
Escombra i Pal de fregar 

Baieta Baieta Drap Baieta Baieta 

Freqüència Diari Diari Diari Diari Diari Diari 

Mètode Escombrat i fregat Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà 

 
 
CD WC Eixugamans Porta rotllos Miralls 

Productes Desinfectant Desinfectant Neteja vidres 

Material Baieta Baieta Baieta 

Freqüència Diari Diari Diari 

Mètode Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà 

 
 
CD  
Oficines i 
despatxos 

Terra Parets 
Mobiliari 
oficina 

Material 
informàtic 

Papereres Vidres exteriors 

Productes 
Netejador i 
desinfectant 

Netejador Netejador     Neteja vidres 

Material Pal de fregar i cubell Drap Drap Drap Drap Baieta 

Freqüència Diari Diari Diari Diari Diari Semestral 
Mètode Fregat Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà 

 
 
CD  Gimnàs 
i vestidors 

Terra Parets Guixetes Dutxes Paperera Miralls WC complert 

Productes 
Netejador i 
desinfectant 

Netejador Netejador 
Desincrustant 
i desinfectant 

  
Neteja 
vidres 

Desincrustant 
i desinfectant 

Material Pal de fregar i cubell Drap Drap Drap Drap Baieta Baieta 

Freqüència Setmanal Setmanal Setmanal Setmanal Setmanal Setmanal Setmanal 

Mètode Fregat Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà 
Fregat a mà 
i buidar  

Fregat a mà Fregat a mà 

 
 
CD Espais 
Comuns 

Terra passadissos Terra Vestíbul 
Parets 
passadissos 

Portes  de 
vidre 

Terra ascensors 
Parets 
ascensor 

Productes Netejador Cera  Netejador Neteja vidres Desinfectant. Netejador. 

Material Pal de fregar i cubell Polidora Baieta Drap Pal de fregar i cubell Drap. 

Freqüència Diari Anual Diari Diari Diari Diari 

Mètode Fregat Polir a màquina Fregat a mà Fregat a mà Fregat Fregat a mà. 

 
 
CD Espais 
Comuns 

Terra Sala d’actes 
Parets  Sala 
d’actes 

Mobiliari  Sala 
d’actes 

Mobiliari  
Sala d’actes 

Escales Terrat 

Productes Netejador Netejador Netejador Netejador Netejador  

Material 
Escombra, Pal de 
fregar, cubell. 

Drap . Drap . Drap . 
Escombra, Pal 
de fregar, 
cubell. 

Escombra i 
netejadora a 
pressió. 

Freqüència Diari Diari Diari Diari Diari Mensual 

Mètode Escombrat i fregat. Fregat a mà. Fregat a mà. Fregat a mà. Fregat a mà. 
Escombrat i 
aigua. 
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CD 
Vigilància 

Terra Menjador Parets Menjador 
Mobiliari 
Menjador 

WC complert 
Vestidor 
complert 

Oficines 
complertes 

Productes Netejador Netejador Netejador 
Desincrustant i 
desinfectant 

Netejador i 
desinfectant 

Netejador i 
desinfectant 

Material 
Escombra, Pal de 
fregar, cubell. 

Drap . Drap . 
Escombra, Pal 
de fregar, 
cubell, baieta. 

Escombra, Pal 
de fregar, 
cubell i drap. 

Escombra, Pal 
de fregar, 
cubell i drap. 

Freqüència Diari Diari Diari Diari Diari Diari 

Mètode Escombrat i fregat. Fregat a mà. Fregat a mà. 
Escombrat i 
fregat. 

Escombrat i 
fregat. 

Escombrat i 
fregat. 

 
 
CD Aula            
“5 al dia” 

Terra  Parets Mobiliari   Cuina Pica WC complert 

Productes Netejador. Netejador. Netejador. 
Desincrustant 
i desinfectant 

Desincrustant i 
desinfectant 

Desincrustant i 
desinfectant 

Material 
Escombra, Pal de 
fregar, cubell. 

Drap . Drap . Drap . Drap . 
Escombra, Pal 
de fregar, 
cubell, drap. 

Freqüència 
Diari, calendari 
escolar 

Diari, calendari 
escolar 

Diari, calendari 
escolar 

Diari, 
calendari 
escolar 

Diari, calendari 
escolar 

Diari, calendari 
escolar 

Mètode Escombrat i fregat. Fregat a mà. Fregat a mà. Fregat a mà. Fregat a mà. Fregat a mà. 

 
 
CD  Comitè Terra Parets Mobiliari Paperera WC complert 

Productes 
Netejador i 
desinfectant 

Netejador Netejador   Desincrustant i desinfectant 

Material Pal de fregar i cubell Drap Drap Drap 
Escombra, Pal de fregar, 
cubell, drap. 

Freqüència Setmanal Setmanal Setmanal Setmanal Setmanal 

Mètode Fregat Fregat a mà Fregat a mà 
Fregat a mà i 
buidar 

Escombrat i fregat. 
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5.2.2. PAVELLÓ POLIVALENT, APARCAMENT EN ALÇADA, CABINES D’ACCÉS, I 
EDIFICI COMERCIAL. 

 
Taula 5.5 Elements neteja lleugera desglossats 

 

WC Terra Parets Urinaris WC Portes Vidres 

NETEJA           

Productes Desinfectant Desinfectant 
Desincrustant i 
Desinfectant 

Desincrustant i 
Desinfectant 

 Netejador Neteja vidres 

Material 
Cubell, 
Escombra i 
Pal de fregar 

Baieta Baieta Baieta Drap Baieta 

Freqüència Diari Diari Diari Diari Diari Diari 

Mètode Escombrat i fregat Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà 

 
WC Rentamans Eixugamans Porta rotllos Miralls 

NETEJA       

Productes Desinfectant Desinfectant Desinfectant Neteja vidres 

Material Baieta Baieta Baieta Baieta 

Freqüència Diari Diari Diari Diari 
Mètode Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà 

 
Pàrking  
alçada 

Terra 
ascensor 

Parets  
ascensor 

Escales Baranes Replans Accessos 
Zona 
vehicles 

NETEJA 
  

     

Productes Desinfectant Desinfectant Desinfectant  Netejador Desinfectant Desinfectant Netejador 

Material 
Cubell, 
Escombra i 
Pal de fregar 

Baieta 
Cubell, 
Escombra i 
Pal de fregar 

Drap 
Cubell, 
Escombra i 
Pal de fregar 

Cubell, 
Escombra i 
Pal de fregar 

Fregadora 
mecànica 

Freqüència Diari Diari Diari Diari Diari Diari Setmanal 

Mètode 
Escombrat i 
fregat 

Fregat a mà 
Escombrat i 
fregat 

Fregat a mà 
Escombrat i 
fregat 

Escombrat i 
fregat 

Fregat a 
màquina 

 

Accessos Vidre cabines 
Parets cabines 

Terra cabines Material informàtic Semàfor de peu 
Tanques 
“bionda” 

NETEJA 
 

 
 

   

Productes Neteja vidres Desinfectant Desinfectant Netejador Netejador Netejador 

Material Baieta Baieta 
Cubell, 
Escombra i 
Pal de fregar 

Drap Drap Drap 

Freqüència Diari Diari Diari Diari Diari Diari 

Mètode Fregat a mà Fregat a mà 
Escombrat i 
fregat 

Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà 

 
Edifici 
comercial 

Escales Baranes 
Terra accessos i 
passadissos 

Vidres accessos Parets  Terrat 

NETEJA       

Productes Desinfectant  Netejador Desinfectant Neteja vidres Desinfectant  

Material 
Cubell, 
Escombra i 
Pal de fregar 

Drap 
Cubell, 
Escombra i 
Pal de fregar 

Baieta Baieta Escombra 

Freqüència Diari Diari Diari Diari Diari Mensual 

Mètode 
Escombrat i 
fregat 

Fregat a mà Escombrat i fregat Fregat a mà Fregat a mà 
Escombrat i 
voluminosos 
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5.2.3. ALTRES DEPENDÈNCIES. 
 

Taula 5.6 Elements neteja lleugera desglossats 

Vestuaris Parets Terra Sostre Urinaris WC Vidres 

NETEJA            

Productes Netejador Netejador  Desincrustant Desincrustant  i 
desinfectant 

Desincrustant 

Material Drap Cubell,escombra i 
Pal de fregar 

Escombra Baieta Baieta Baieta 

Freqüència mínima Diària Diària Setmanal Diària Diària Mensual 

Mètode Fregat a mà Escombrat i fregat Escombrar 
teranyines 

Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà 

 
Vestuaris Eixugamans Porta-rotllos Saboneres Portes Miralls Dutxes 

NETEJA             

Productes Netejador Netejador Netejador Netejador Neteja vidres Desincrustant ianticalç 

Material Baieta  Baieta  Baieta Drap Baieta Pal de fregar i Cubell 

Freqüència mínima Diària Diària Diària Setmanal Diària Diària 

Mètode Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat amb motxo 
 
Vestuaris Dutxes Bancs Rentamans Llums Papereres Guixetes 

NETEJA             

Productes Desincrustant i 
anticalç 

Netejador Desincrustant i 
anticalç 

Netejador Netejador  i 
desinfectant 

Netejador 

Material Pal de fregar i Cubell Drap Baieta Drap Drap Drap 

Freqüència mínima Diària Diària Diària Setmanal Diària Setmanal 

Mètode Fregat amb motxo Fregat a mà Fregat a mà Fregat amà Fregat a mà Fregat a mà 

 
Lavabos Parets Terra Urinaris Sostre WC 

NETEJA          

Productes Netejador i 
desinfectant 

Netejador i 
desinfectant 

Desincrustant i 
desinfectant 

 Desincrustant i 
desinfectant 

Material Drap Cubell, Escombra i 
Pal de fregar 

Baieta Escombra Baieta 

Freqüència mínima Diari Diari Diari Setmanal Diari 

Mètode Fregat a mà Escombrat i fregat Fregat a mà Escombrar teranyines Fregat a mà 

 
Lavabos Vidres Eixugamans Porta-rotllos Saboneres Portes 

NETEJA           

Productes Neteja vidres Netejador i 
desinfectant 

Netejador i 
desinfectant 

Netejador i 
desinfectant 

Netejador 

Material Baieta Baieta  Baieta  Baieta Drap 

Freqüència mínima Mensual Diari Diari Diari Setmanal 

Mètode Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà 
 
 Lavabos Miralls Rentamans Llums Papereres 

NETEJA         

Productes Neteja vidres Netejador , desinfectant i anticalç Netejador Netejador  i desinfectant 

Material Baieta Baieta Drap Drap 

Freqüència mínima Diària Diària Diària Diària 

Mètode Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà 
 
Menjador Terra Parets Mobiliari Papereres Vidres exteriors 

Productes Netejador i desinfectant Netejador Netejador   Neteja vidres 

Material Pal de fregar i cubell Drap Drap Drap Baieta 

Freqüència Diari Diari Diari Diari Semestral 

Mètode Fregat Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà 
 
Oficina Obres Terra Parets Mobiliari Mat. Inform. Papereres Vidres 

Productes Netejador i 
desinfectant 

Netejador Netejador     Neteja vidres 

Material Pal de fregar i cubell Drap Drap Drap Drap Baieta 

Freqüència Diari Diari Diari Diari Diari Semestral 

Mètode Fregat Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà Fregat a mà 
  



13 

 

 
5.3. MITJANS MATERIALS MÍNIMS RECOMANATS.  

 
Seran a càrrec de l’empresa adjudicatària el cost dels productes i materials utilitzats per a la 
neteja, els estris necessaris, els vestits de treball apropiats i tota la despesa necessària per a 
l’adequada prestació del servei. 
 
L’empresa utilitzarà productes i materials que hauran de ser neutres, degudament etiquetats, i 
de qualitat per a la neteja de les dependències, en funció del tipus de paviment, mobiliari, i 
accessoris diversos. Per exemple els telèfons, pantalles d’ordinadors i altres equips 
audiovisuals s’han de tractar amb productes que no perjudiquin la ionicitat. Els mobles s’han de 
tractar amb productes protectors, amb bases de cera per als de fusta i neutres per a la resta. 
 
Els productes hauran de dur visiblement imprès el procediment necessari pel seu ús correcte, 
manera d’aplicar-los i condicions de manipulació, així com les condicions de seguretat que li 
són pròpies als envasos i el grau de perillositat de cadascun dels productes, degudament 
indicat per les icones estàndards, i d’acord amb la Normativa ambiental aplicable. És 
responsabilitat de l’empresa l’emmagatzematge, reposició i conservació dels productes. Els 
productes i materials hauran de ser escollits d’acord amb la seva provada eficàcia i d’acord 
amb els criteris de minimització de l’impacta al medi ambient. L’empresa adjudicatària 
proporcionarà les fitxes tècniques i fulls de seguretat dels productes emprats. 
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6. BASE D’OPERACIONS, VESTUARI I ORGANITZACIÓ DE L’ADJUDICATARI. 
 
6.1. ORGANITZACIÓ. 

 
En tot moment l’adjudicatari ha de tenir disponible un interlocutor vàlid per a respondre 
qualsevol consulta o observació que MERCABARNA estimi oportuna formular, el qual serà, a 
priori, l’encarregat o responsable directe. Aquest contacte caldrà que estigui disponible sempre 
que hi hagi servei.  
 
L’adjudicatari designarà els diversos punts de treball on caldrà penjar un plafó amb un full de 
control de servei mitjançant signatura. 
 
L’adjudicatari presentarà un informe setmanal de neteja de tots els àmbits. El format serà el 
que es presenta en aquest Plec en l’ANNEX III. 
El lliurament del present informe també podrà ser via mail, amb la conseqüent penalització en  
cas de retard. 
Mensualment l’adjudicatari presentarà un informe en el que es reculli tot un seguit d’aspectes 
que es reflecteixen al mateix annex. 
 
Mensualment l’adjudicatari presentarà factura proforma per les tasques realitzades, la qual serà 
analitzada per MERCABARNA amb la finalitat de que s’adapti perfectament a la realitat. Un cop 
donat el vist i plau per part de MERCABARNA, l’adjudicatari podrà passar a presentar la factura 
definitiva. Només es pagaran els serveis realment realitzats. 
 
MERCABARNA es reserva el dret de modificar els models dels informes i dels continguts dels 
informes mensuals, prèvia comunicació per escrit amb l’antelació suficient. 

 
6.2. RECURSOS HUMANS. 

 
Els concursants hauran de presentar un disseny d’imatge que s’aplicarà al vestuari en la 
prestació dels serveis de la present contracta. 

6.2.1. VESTUARI. 
 

El licitador es fa responsable de fer respectar per part del seu personal les normes següents: 
 

- Vestir l’uniforme aprovat durant tota la jornada laboral, sense altres símbols 
que els aprovats per MERCABARNA. 

 
- Mantenir l’uniforme en correctes condicions de netedat i higiene.  

 
Tot el personal dels serveis haurà d’anar degudament uniformat, a càrrec del concessionari, 
havent de portar l’anagrama que MERCABARNA indiqui i/o que proposi l’empresa 
concessionària.  
 
Es lliuraran dos uniformes per any, un a l’hivern i un altre a l’estiu que podran ser diferents. 
 

6.2.2. TARGETA IDENTIFICATIVA. 
 

El personal estarà previst d’una targeta d’identitat facilitada pel concessionari, en la que hi 
figuraran com a mínim el nom i la fotografia. La esmentada targeta s’incorporarà en un lloc 
fàcilment visible de l’uniforme per tal que pugui haver un reconeixement personal. 
 

6.2.3. CIVISME I MODALS. 
 
L’adjudicatari és responsable de la cortesia, el tracte que el personal observi respecte als 
usuaris i clients. Està prohibida la utilització de reproductors de música o ràdios amb auriculars 
mentre es desenvolupi la feina. MERCABARNA podrà ordenar al concessionari, que separi del 
servei o imposi sanció al treballador que incomplís les anteriors responsabilitats. 
  



15 

 

6.2.4. RECURSOS MATERIALS. 
 
El licitador en les seves ofertes indicarà els estris i maquinària (pals de fregar, baietes, draps, 
escombres, cubells, hidronetejadores...) a utilitzar en els diferents serveis, expressant amb 
claredat el que s’entén per material necessari per la correcta prestació del servei. 
 
Per altra banda, Mercabarna facilitarà al contractista adjudicatari els subministraments d’aigua, 
llum i força que calguin al mateix centre o edifici de treball, així com el paper del WC i el sabó 
de mans. 
 

6.2.5. CONTROL DE PRESÈNCIA. 
 
El personal haurà de signar un full de presència diari, tant a l’entrada com a la sortida del servei 
a mode de control d’horaris. El lloc de signatura serà comunicat en el seu moment a l’empresa 
adjudicatària i MERCABARNA es reserva el dret a canviar-lo amb el preavís corresponent. 
 

6.2.6. VESTIDOR. 
 
Tal i com indica l’article 16 del Conveni Col·lectiu de treball del sector de neteja d’edificis i 
locals de Catalunya per als anys 2010-2013, l’adjudicatari consensuarà amb MERCABARNA 
un espai habilitat com a vestidor per als treballadors que desenvolupin el servei a la Unitat 
Alimentària. 
 

6.2.7.  SEGURETAT I SALUT. 
 
L’ empresa adjudicatària haurà de proveir els seus treballadors de tots els EPIS necessaris pel 
desenvolupament de la seva feina d’acord amb l’estudi de riscos laborals què haurà efectuat 
per a cadascun dels llocs de treball existents. 
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7. PROGRAMACIÓ DE TREBALLS. 
 
7.1  PRINCIPIS GENERALS DE LA PROGRAMACIÓ. 

 
L’empresa adjudicatària farà una proposta dels horaris a seguir per a la programació de les 
tasques de neteja dels diferents àmbits, tenint en compte les necessitats de MERCABARNA.  
 
En qualsevol cas, la programació haurà de ser validada pels serveis tècnics de MERCABARNA 
i, en cas de modificacions, s’haurà d’informar amb suficient antelació. 
 

7.2 PLANIFICACIÓ D’ITINERARIS PER A LES PRESTACIONS DE NETEJA. 
 

L’adjudicatari proposarà els itineraris a seguir per dur a terme les diferents tasques de neteja, 
tenint en compte els horaris de cadascuna de les activitats i el personal que actualment hi ha 
treballant a MERCABARNA. 
 
Per definir els itineraris cal tenir en compte les tasques definides per cadascun dels àmbits. 
Els itineraris definits per l’adjudicatari seran presentats a la direcció tècnica de MERCABARNA 
per a la seva aprovació. Igualment, qualsevol canvi en els itineraris tot el termini de la contracta 
serà notificat i pactat amb MERCABARNA. 
 

7.3 RESIDUS GENERATS PER L’ACTIVITAT. 
 
Les escombraries produïda com a resultat de la neteja de cada localització s’haurà de dipositar 
als contenidors de rebuig que hi ha a la zona comercial. 
 

7.4 EQUIPS DE TREBALL ORIENTATIUS. 
 
L’empresa adjudicatària presentarà la seva millor proposta d’equips de treball per a la prestació 
dels serveis. A partir d’aquí i, prèviament a l’inici del servei, s’acordaran de comú acord entre 
l’empresa adjudicatària i MERCABARNA. 
 
Mercabarna, en funció de les necessitats del servei i dels horaris d’atenció al públic, pot 
modificar l’horari per mitjà d’una comunicació a l’empresa adjudicatària amb una antelació 
mínima de quinze dies i sempre que aquesta modificació horària no representi per a l’empresa 
assumir un increment de costos socials, cosa que caldria acreditar. 
 
L’empresa adjudicatària, amb una antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de l’execució del 
contracte, comunicarà l’horari en què prestarà els serveis i la jornada de treball de cada 
treballador i llurs dades personals. S’ha de respectar en tots els casos la normativa legal sobre 
nombre màxim d’hores de treball, i el dia i el nombre d’hores de descans entre jornades. 
 

7.4.1 NETEJA CD GENERAL. 

- Lavabos, accessos, escales, vidres, aules i despatxos:       4.370 hores/any. 

 
7.4.2 AULA CINC AL DIA. 

- Cuina, lavabos i aula:                                          333 hores/any. 

 
7.4.3 VIGILÀNCIA. 

- Vestidor, lavabos, menjador i despatxos:                750 hores/any. 

 
7.4.4 DESPATX DEL COMITÈ. 

- Despatx:                       52 hores/any. 
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7.4.5 POLIVALENT. 

- Lavabos:                 1.000 hores/any. 

 
7.4.6 APARCAMENT EN ALÇADA. 

- Accessos, escales i lavabos:               1.040 hores/any. 

 
7.4.7 ACCESSOS. 

- Cabines, semàfors i tanques:      750 hores/any.  

 
7.4.8 EDIFICI COMERCIAL. 

- Accessos, escales i passadissos:      400 hores/any. 

7.4.9 ALTRES DEPENDÈNCIES. 

- Vestidors DIS, wc DIS, menjador DIS i despatx obres:        1.000 hores/any. 

  



18 

 

8. COORDINACIÓ, MILLORA I CONTROL DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS. 
 
8.1. COORDINACIÓ MERCABARNA I EMPRESA CONCESSIONÀRIA. 

 
A fi de mantenir entre MERCABARNA i l’adjudicatari un control constant i efectiu de la 
contracta s’estableix obligatòriament i, com a mínim, una reunió bimestral entre els tècnics 
adscrits al servei corresponent, i el coordinador de la contracta i el personal que designi per tal 
de: 

- Verificar el seguiment dels treballs efectuats i els compromisos oferts. 

- Solucionar problemàtiques generals i particulars. 

- Programar serveis especials i d’altres qüestions. 

- Efectuar el seguiment econòmic de la contracta. 

Els acords adquirits i transcrits en acta de reunió tindran caràcter vinculant. 
 

8.2. INSPECCIÓ. 
 

La labor inspectora dels serveis tècnics no tindrà cap limitació; el concessionari s’obliga a posar 
a disposició del tècnics de MERCABARNA tota la informació que li sigui requerida per clarificar 
o comprovar l’estat de la prestació dels serveis. 
 
En el cas que MERCABARNA ho consideri oportú podrà encarregar a una empresa externa 
funcions d’inspecció i control de qualitat i millora continuada. 
 

8.3. SEGUIMENT DELS SERVEIS. 
 

L’objectiu del seguiment dels serveis és l’establiment d’una dinàmica de col·laboració entre el 
contractista, els treballadors, MERCABARNA i els usuaris, per tal d’aconseguir una millora 
continuada de la qualitat en la prestació dels serveis al llarg del temps. 
 
En finalitzar cada any natural, l’empresa adjudicatària ha d’elaborar un informe de l’edifici, que 
serà requerit per a conformar el certificat i la factura del darrer mes de l’exercici i que ha de 
contenir com a mínim: 

- Una descripció física de l’objecte del contracte amb les superfícies 
detallades. 

- Una descripció dels esforços reals de treball. 

- Una descripció detallada dels costos. 

- La relació de productes i la quantitat de producte emprat en el període 
corresponent en les tasques de neteja de l’edifici. 

El model concret d’informe, amb les seves addicions i millores, pot ser inclòs en la proposta de 
gestió del licitador. 
 

8.4. MILLORA CONTINUADA. 
 

La voluntat de millora de la qualitat que obliga a una optimització contínua dels serveis, la 
implicació en la consecució dels objectius previstos per la contracta a nivell d’implantació dels 
serveis de millora de la neteja de les instal·lacions, el disseny constant de les prestacions i els 
sistemes de seguiment i de remuneració de la prestació definida en els posteriors apartats i 
capítols, basats en els serveis realment programats i efectivament realitzats - més que en els 
recursos materials i humans adscrits a la contracta -, obliga a MERCABARNA a preveure un 
sistema de millora continuada. 
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8.4.1 OBJECTIUS. 

- L’assistència i l’assessorament continu als responsables tècnics de 
MERCABARNA davant de propostes de canvi dels serveis. 

- La confecció d’auditories periòdiques (anuals o bianuals) de la prestació 
dels serveis i la proposta dels objectius per any següent. 

- La visualització a les instal·lacions de l’eficàcia i l’eficiència dels serveis. 

- L’assistència a MERCABARNA davant d’incidències i/o imprevistos. 

- La confecció de nous plànols i dimensió dels serveis de, la seva 
implantació i l’anàlisi dels canvis observats de resultes de les modificacions 
de serveis aplicats. 

8.4.2 PLANS DE MILLORA. 
 

Al marge del desenvolupament diari del servei, i sotmès al control de la prestació que 
posteriorment s’especifica, el contractista haurà de posar tots els mitjans necessaris al seu 
abast per, juntament amb els serveis tècnics de MERCABARNA, dissenyar un pla de millora 
continuada que al llarg de tota la durada de la contracta permeti una evolució positiva de la 
neteja, d’acord amb una adequació de tots els serveis a les necessitats de les instal·lacions. 
 
Conjuntament entre el contractista i MERCABARNA, es definirà una proposta inicial de millora 
de la qualitat a partir de la definició d’indicadors de qualitat els quals mitjançant una sistemàtica 
d’observacions periòdiques i les dades requerides en els protocols d’informació, permetin el 
seguiment, avaluació i millora o adequació de les prestacions. 
 

8.4.3 BASES PER A UN SISTEMA DE MILLORA DE LA QUALITAT. 
 

El seu objectiu és disposar d’un procediment d’avaluació del nivell de qualitat de les 
prestacions dels serveis objecte de la contracta, que sigui senzill i per tant de fàcil aplicació, 
principalment per identificar i corregir aquells defectes que puguin aparèixer durant el 
desenvolupament de la contracta. 
 
El pla de millora continuada hauria de definir indicadors en base al resultat observat dels 
serveis. 
 

8.4.4 INDICADORS. 

- Paràmetres de la qualitat després del servei de neteja; nivell de neteja dels 
espais del diferents àmbits de treball... 

- Estat dels equips i material de la contracta. 

- Les dades obtingudes a partir dels protocols de transferència d’informació, 
s’hauran d’incorporar dins del pla de millora com indicadors i la “informació de 
seguiment del servei” que es presenten en els protocols de transferència 
d’informació. 

8.4.5 AVALUACIÓ. 

- Observació directa del servei extrapolat a les diferents zones de neteja, 
instal·lacions o equips. 

- Anàlisi de les dades requerides en els protocols de transferència d’informació 
a partir de la qual s’obté el càlcul dels indicadors i la recopilació de 
“informació de seguiment del servei” que deriven d’aquests protocols i que es 
detallin a la mateixa taula de protocols. 



20 

 

- A partir dels resultats de les relacions i la col·laboració entre l’empresa i 
MERCABARNA. 

 
Els valors obtinguts dels indicadors i considerats negatius hauran de comportar les 
corresponents observacions i aclariments de l’empresa concessionària, i caldrà establir els 
acords pertinents amb MERCABARNA per avançar cap a una millora contínua de la qualitat, 
incloent, si cal, la redefinició justificada del servei que millori els resultats negatius. 
 
Aquests acords i/o compromisos seran analitzats i seguits conjuntament establint un marc de 
seguiment conjunt de cara avaluar la percepció de canvi i correcció de l’indicador considerats 
com a negatius. 
 
Qualsevol indicador negatiu que no evolucioni en positiu i que reiteradament es mantingui més 
de dos avaluacions periòdiques com a no correcte (qualificat com a no satisfactori o deficient) 
passarà a ser considerat com a un valor inacceptable. 
 
En aquest marc, l’estreta col·laboració de l’empresa contractista en la millora de la qualitat del 
servei és summament important. Qualsevol endarreriment injustificat en les sol·licituds de 
MERCABARNA s’entendrà inclosa com a indicador negatiu. 
 

8.5. CONTROL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI. 
 

Aquest control de la prestació del servei es basa en el seguiment del compliment de les 
prestacions i serveis pactats. La prestació del servei estarà subjecta a les inspeccions i controls 
efectuats pels propis mitjans de MERCABARNA o aquells externs que estableixi amb la finalitat 
de verificar que es compleixen els serveis pactats i llurs programacions. 
 
En concret, l’acompliment dels serveis acordats amb MERCABARNA principalment es basa en 
el control de la presencia, composició d’equips, situació i del compliment de les normes 
d’execució dels servei. 
 
El contractista disposarà dels mitjans necessaris per tal d’assegurar la composició de cada 
equip (operaris i eines de treball) respecte a allò acordat per a cada tipus de prestació i servei, 
el seu estat de neteja i imatge, i el compliment de les rutes pactades i els horaris establerts dels 
serveis. L’adjudicatari ha d’assegurar el compliment de les normes d’execució dels serveis. El 
reflex dels resultats d’aquestes observacions es contemplarà en el moment d’aprovar les 
facturacions mensuals. 
 
En tot cas, en l’elaboració de la facturació mensual, que s’ha d’elaborar de mutu acord, el 
contractista podrà al·legar i presentar les justificacions oportunes.  
 
 
La prestació del servei es controlarà a partir de 2 aspectes totalment diferenciats: 
 

- Control de la presència dels equips. 
- Control de les normes de la prestació. 

 
Degut a la naturalesa dels diferents serveis s’estableixen una sèrie de conceptes completament 
diferenciats en funció del tipus de servei que sigui objecte de control per part de 
MERCABARNA. 
 

8.5.1 CONTROL DE LA PRESÈNCIA DELS EQUIPS. 
 
El control de la presència dels treballadors serà d’aplicació comuna a tots independentment del 
tipus de servei a que estiguin adscrits. 
 
Els controls de presència faran referència a si es troba o no el personal dins de la seva ruta, 
especificada d’acord amb la planificació establerta de mutu acord entre MERCABARNA i 
l’empresa adjudicatària. A tal efecte, l’adjudicatari elaborarà els fulls de control de neteja, els 
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quals ubicarà a totes les zones de treball, als llocs que determini més adients per al seu 
seguiment i control. 
 
Si un servei s’inicia més tard de l’horari previst o acaba abans sense finalització, per exemple 
en el cas d’abandonament o d’indisposició de l’operari en el decurs de la seva tasca, i no es 
notifiqui a MERCABARNA en el decurs de la jornada laboral, es considerarà personal no trobat 
i per tant no remunerat. 
 

8.5.2 CONTROL DE LES NORMES DE LA PRESTACIÓ. 
 

El control de les normes de prestació contempla una part comuna a tots els serveis de neteja, 
que engloba la configuració correcta dels equips segons els paràmetres contractuals 
especificats entre MERCABARNA i l’empresa adjudicatària. 
 
Els resultats del control de la prestació es catalogaran en correcte, no satisfactori, deficient i 
inacceptable. 
 
Els incompliments estaran sotmesos al Règim de descomptes per d’incompliment de normes 
de prestació, declarades com No Satisfactori, Deficient o Inacceptable. 
 

No Satisfactori:  20 % Preu total jornada. 
Deficient:   40 % Preu total jornada. 
Inacceptable:   60 % Preu total jornada. 

 
La qualificació correcte no comportarà cap tipus de deducció. 
 

Incompliment de les normes No satisfactori Deficient Inacceptable 

No seguir l’itinerari previst per causes 
injustificades 

 X  

Incompliment general de les normes que 
regulen l’execució de les prestacions 

 X   

Retard injustificat en l’inici de la prestació 
del servei superior a 15 minuts 

X    

Retard injustificat en l’inici de la prestació 
del servei superior a 25 minuts 

 X   

Retard injustificat en l’inici de la prestació 
del servei superior a 40 minuts 

  X  

Parada temporal dels equips sense causa 
justificada: 

Entre 5 i 10 minuts 
Entre 10 i 20 minuts 
Més de 20 minuts 

 
X 
 
 

 
 

X 
 

  
 
 

X  

Realitzar treballs no programats o 
encomanats 

 X   

Canviar el torn previst d’un equip de servei 
sense notificació 

  X 

No resoldre ràpidament les possibles 
incidències detectades 

X   

No presentar les dades en els terminis 
fixats per MERCABARNA 

 X   

No disposar de material per desenvolupar 
les tasques 

X   

Altres incompliments  X   
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9. MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES TASQUES. 
 

Les tasques s’abonaran per tasques realment dutes a terme, en les mensualitats establertes 
que resultin de l’acceptació de la proposició econòmica de l’adjudicatari, en qualsevol cas, tots 
els mesos s’haurà de presentar una justificació completa de les tasques realitzades i els mitjans 
emprats. 
 
A les certificacions mensuals es descomptaran les sancions econòmiques de forma coherent 
amb la quantitat de tasques mal executats d’acord amb el control de qualitat, i en les 
proporcions econòmiques establertes, és a dir, d’acord amb el pes econòmic de la tasca mal 
executada o defectuosa. 
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10. SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL. 
 
10.1. OBJECTIUS. 

 
El servei de neteja provoca una inevitable necessitat de recursos i una repercussió en el medi 
ambient. Per tant, és d’obligació minimitzar l’impacta en el nostre entorn mitjançant el disseny i 
organització del servei més sostenible, amb les millors tecnologies disponibles i amb una 
formació constant del personal, en les diverses variables del vector ambiental: aire, aigua, 
energia i residus. 
 
Les empreses licitadores han de proposar sistemes que permetin reduir, durant l’execució del 
servei contractat i de tots els treballs relacionats amb el mateix, la producció de contaminants, 
minimitzar la contaminació odorífera i reduir els consums d’aigua i energia. Per tant: 

- En la seva oferta, l’empresa licitadora aportarà la documentació que demostri 
la idoneïtat dels sistemes proposats en relació a les variables i criteris 
ambientals. 

- Reduir els impactes del servei en el medi ambient atenent al vector ambiental. 
Aire: emissió de gasos, impacte acústic, contaminació odorífera. Aigua: 
consum i tipologia d’aigua. Residus: especialment el consum a les 
instal·lacions (tot i que n’hi ha d’altres). Tanmateix, hauran de tenir en compte 
la formació i sensibilització ambiental de tot el personal de la contracta. 

- De manera anual o bianual es realitzarà un control d'aquestes variables per 
comprovar que es troben dins dels límits definits. 

 
L’empresa contractista, d’acord amb la legislació vigent, tindrà la responsabilitat ambiental de la 
contracta de serveis. 
 

10.2. VARIABLES AMBIENTALS. 
 

Les variables ambientals que cal que el licitador tingui en consideració en la seva oferta com a 
mínim, seran les següents: 
 

10.2.1 CONSUM D’AIGUA. 
 
L’aigua és un recurs escàs. En els serveis de neteja és clau minimitzar el consum de l’aigua 
utilitzada.   
L’empresa licitadora haurà de disposar de sistemes economitzadors d’aigua, en la maquinària 
utilitzada per a la neteja, per tal de minimitzar-ne el consum. Caldrà disposar de sistemes 
economitzadors d’aigua que introdueixin un estalvi d’aigua.  
 

10.2.2 FOMENT DE LA COMPRA VERDA. 
 

L’empresa licitadora haurà de prioritzar la compra verda (productes amb etiqueta ecològica de 
la UE) en l’adquisició de productes de neteja, per tal de minimitzar l’impacte ambiental (veure 
annex VII. 
 

10.2.3 FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL. 
 
L’empresa contractista realitzarà cursos de formació en matèria de sensibilització ambiental a 
tot el personal que participi en la prestació dels serveis contractats, que incloguin tots els 
aspectes relacionats amb la sostenibilitat de la contracta i el respecte a l’espai públic, 
concretats en aquest capítol. 
 
En aquest sentit, el licitador haurà de preveure i presentar a la seva oferta el pla de formació 
previst per als seus treballadors, detallant els temes de formació, la programació, les hores 
dedicades, amb especial atenció a la formació continuada. 
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10.2.4 REQUISITS DE SERVEI EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT. 
 

L’empresa licitadora haurà de presentar a la seva oferta les millors propostes en matèria de 
sostenibilitat. En aquest sentit, haurà de presentar, si és el cas, la documentació següent: 

- Mesures proposades per la minoració de les emissions d’olor. 

- Mesures per a la minimització del consum a les instal·lacions (aigua, 
energia, materials, etc.). 

- Declaració d’utilització de productes amb certificació de biodegradables 
o amb etiquetatge ecològic. Característiques dels productes proposats. 

- Mesures per a la minimització dels consums de materials a les oficines. 

- Declaració d’utilització de productes amb etiqueta o certificació 
ecològica (roba, fusta, etc.). Característiques, certificats o etiquetes 
d’aquests productes. 

- Pla de formació del personal en matèria de sostenibilitat (continguts, 
nivells de formació i programació de formació). 

- Pla de Responsabilitat Social Corporativa. 
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11. PROGRAMACIÓ DINÀMICA DELS SERVEIS. 
 
11.1 OBJECTIUS. 

 
Dintre de la seva organització, l’empresa concessionària haurà de preveure uns dispositius 
àgils per a la planificació operativa, que permetin: 

- Adaptar els serveis i la seva programació a les possibles necessitats 
dinàmiques de MERCABARNA. 

- Tenir sempre en compte qualsevol paràmetre que pugui augmentar la 
productivitat i la qualitat de les prestacions. 

- Proporcionar a temps totes les dades demanades per MERCABARNA 
per portar a terme els controls dels serveis, així com l’oportuna 
justificació dels serveis realitzats. 

- Obtenir de MERCABARNA i abans de l’execució, el vist-i-plau sobre la 
planificació dels serveis. 

11.2 ELABORACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ. 
 

La programació base del serveis de neteja dels diferents àmbits és la que ve definida al present 
Plec de condicions tècniques. La programació definitiva que regirà l’inici de la nova contracta 
de serveis, haurà de ser aprovada per MERCABARNA a partir de l’oferta presentada per 
l’empresa concessionària. 
 
Aquesta, haurà de presentar els calendaris de programació per a cada tipus de servei, i els 
recorreguts i itineraris de tots els equips, acompanyant-ho d’un índex. La presentació d’aquesta 
documentació s’haurà de realitzar com a molt tard al finalitzar  la fase de posada en marxa del 
servei i haurà de ser aprovada per MERCABARNA abans de la seva implantació definitiva. 
 

11.3 FLEXIBILITAT DEL SERVEI. 
 

La programació del servei no ha de ser estàtica, i ha d’estar oberta a modificacions per tal 
d’anar adaptant-se a les necessitats de MERCABARNA i millorar l’eficiència i els resultats de la 
prestació. Per tant, aquest plec es regeix per la clàusula de progrés, que permet, sempre que 
MERCABARNA ho consideri necessari, modificar les característiques del servei per adaptar-lo 
a les noves necessitats, tècniques o tecnològiques. 
 
En aquest sentit, el licitador haurà de preveure mecanismes de flexibilitat del servei que 
permetin reprogramar 
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12. CONTINGUT DE LES OFERTES. 
 

L’oferta del licitador ha de constar de dues parts ben diferenciades, PROPOSTA TÈCNICA i 
PROPOSTA ECONÒMICA. 
 

12.1 PROPOSTA TÈCNICA. 
 
Juntament amb l’oferta econòmica, el licitador ha de presentar un projecte tècnic concret i 
detallat, en forma de PROPOSTA TÈCNICA que inclogui un pla de treball de com efectuarà 
el servei, i que ha de constar dels apartats següents: 

- Estudi, justificació i planificació del temps i les tasques necessaris per a 
executar el servei (neteja de manteniment, neteja terminal diària i neteja 
periòdica o a fons), d’acord amb les característiques de cadascuna de les 
dependències amb una descripció adjunta de la plantilla. 

- Justificació i planificació d’actuacions especifiques que l’empresa es 
compromet a prestar en el centre per a les neteges a fons i dutes a terme 
per personal especialista, amb una descripció adjunta de l’equip humà i un 
calendari específic. 

- Informació sobre els mitjans que hi preveu destinar per a garantir la 
qualitat del servei. 

- Model d’informe anual amb les millores i addicions que es considerin. 

- Acreditacions de qualitat: el certificat de la norma ISO 9000, ISO 14000, 
EMAS (o equivalents) en cas que es disposin. 

- Resum explicatiu de la política i la modalitat preventives. Acreditació 
documental de l’avaluació de riscos i de la planificació de l’acció preventiva 
i de la informativa de personal. 

 
Només es consideren les PROPOSTES TÈCNIQUES que segueixin el guió establert, estiguin 
paginades correctament i presentin l’índex corresponent. 
 
Donada la importància que poden tenir aquests desglossaments per a la compressió de les 
ofertes, i posteriorment per analitzar possibles modificacions als plantejaments inicials de les 
prestacions efectivament contractades, MERCABARNA es reserva el dret de sol·licitar en 
qualsevol moment, durant el procés d’estudi de les ofertes, o posteriorment a l’adjudicació, els 
desglossaments complementaris, o la revisió dels preus unitaris si sorgeix algun dubte 
important al respecte. 
 

12.2 PROPOSTA ECONÒMICA.  
 

Estarà formada per una única oferta bàsica amb els requeriments mínims fixats en aquest Plec 
i d’altres de complementaris, que el licitador justifiqui i consideri d’interès per a la millora de la 
prestació del servei. Aquesta oferta descriurà tots els serveis ofertats. 
 
L’oferta constarà com a mínim de: 

- Document de resum de l’oferta presentada. 

- Matrius omplertes (annex IV) a l’hora de presentar les ofertes. 

L’empresa adjudicatària facilitarà a MERCABARNA tres còpies de tots els documents de 
l’oferta en format paper i dos en format digital word, excel, acces  i plànols en Pdf. 
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13. ANNEXES 

- ANNEX I. PLÀNOL GENERAL 
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- ANNEX II. PLÀNOL DE SUPERFÍCIES A NETEJAR 

 

1 CENTRE DIRECTIU. 

2 EDIFICI COMERCIAL I DESPATX DE COMITÈ D’EMPRESA DE MB. 

3 APARCAMENT EN ALÇADA. 

4 POLIVALENT. 

5 ACCESSOS. 

6 VIGILÀNCIA. 

7 ALTRES DEPENDÈNCIES. 
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ANNEX III. MODEL D’INFORME 

1 CENTRE DIRECTIU. 

2 EDIFICI COMERCIAL. 

3 APARCAMENT EN ALÇADA. 

4 POLIVALENT. 

5 ACCESSOS. 

6 VIGILÀNCIA. 

7 DESPATX DEL COMITÈ. 

8 ALTRES DEPENDÈNCIES. 

 



    DATA : ______ /______/_____  DIA:__________________

P. BAIXA Y SOTAN BE MAL 1ª PLANTA BE MAL 3ª PLANTA BE MAL

ESCALA SOTAN ESCALES ESCALES

GIMNAS VESTIBUL VESTIBUL

VESTUARI HOMES SOTAN WC HOMES V. WC HOMES V.

VESTUARI DONES SOTAN WC DONES V. WC DONES V.

PASSADIS MOQUETA RECEPCIO

ASCENSORS CADIRES SECRETARIA

SALA TELEFONISTA VIDRES CAIXA

SALA CONTROL WC MAR HOMES SUPERVISOR

ATENCIO AL CLIENT WC MAR DONES AULES

VIDRES PORTES WC MAR HOMES

VIDRES ALTS Y FINESTRALS 2ª PLANTA BE MAL WC MAR DONES

TERRE VESTIBUL ESCALES VIDRES

ESCALA LLAC VESTIBUL WC RECEPCIO HOMES

ESCALA PEIX DESPATXOS WC RECEPCIO DONES

ESCALA C/MAJOR WC PERSONAL Mb

ESCALA EMERGENCIA MAGATZEM

WC DISCAPACITATS

WC PUBLICS

4ª PLANTA BE MAL 5ª PLANTA BE MAL 6ª PLANTA BE MAL

ESCALES ESCALES ESCALES

VESTIBUL VESTIBUL VESTIBUL
WC HOMES V. WC HOMES V. WC HOMES V.

WC DONES V. WC DONES V. WC DONES V.

VIDRES VIDRES VIDRES

WC MAR HOMES WC MAR HOMES WC MAR HOMES

WC MAR DONES WC MAR DONES WC MAR DONES

CAP D'OBRES OFFICE OFFICE

PLANOLS Y PROJECTES DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR

CAP MANTENIMENT SECRETARIA DESPATX DADES INFORM.

OFICINA CAD SALA JUNTES G. DIR. REC. HUMANS

SALA REUNIONS DIR. GENERAL RECURSOS HUMANS

CAP MEDI AMBIENT DIR. MERCATS SALA JUNTES

SECRETARIAT M.AMBIENT DIR. FINANCER INFORMATICA

DESPATX CONSERGES DIR. INDUSTRIAL ADMINISTRACIÓ

AULA 1 (PROVISIONAL) SALA JUNTES P. MANT. ORDINADORS

AULA 2 (PROVISIONAL) JURIDIC WC MONTANYA H.

WC MONTANYA HOMES COMUNICACIÓ WC MONTANYA D.
WC MONTANYA DONES WC MONT. H.

DESPATX TELECOMUNIC. TERRAT

OBSERVACIONS:

CENTRE DIRECTIU

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NETEJA

CONTROL DE NETEJA



    DATA : ______ /______/_____  DIA:__________________

EDIFICI COMERCIAL

LUMINARIA

PARETS

TERRA

ESCALES

BARANA

BUSTIES

PAPERERES

VIDRES

OBSERVACIONS:

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NETEJA

CONTROL  DE NETEJA

ENTRADA 1ª ENTRADA 2ª ENTRADA 3ª PASSADIS 1ª PL. PASSADIS 2ª PL.

BE MAL BE MALBE MAL BE MAL BE MAL

SIGNATURA

NOM:

__________________________
___________

HORA:

___ : ___ h.

DATA:

_____ / _____ / _____



    DATA : ______ /______/_____  

APARCAMENT P-1 (porta k)

BE MAL

ACCESSOS

ESCALES

ASCENSORS

ZONA APARCAMENT

ZONA CIRCULACIÓ

LAVABOS

INCIDENCIES:

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NETEJA

CONTROL DE NETEJA

SIGNATURA

NOM:

____________________

HORA:

___ : ___ h.

DATA:

___ / ___ / ___



    DATA : ______ /______/_____  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Terra
Urinaris
WC
Portes
Rentamans
Eixugamans
Porta-rotllos
Miralls
Vidres
Parets
Sostre
Llums
Saboneres

Observacions:

SETMANA: __ /__ /___ a __ /__ /___

Revisió realitzada per: __________________________________________

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NETEJA

CONTROL DE NETEJA

INFORME SETMANAL DE NETEJA I OBSERVACIONS

WC

POLIVALENT
DL DM DX DJ DV



    DATA : ______ /______/_____  

ACCESSOS MERCABARNA

CABINA

ALTRES

INCIDENCIES:

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NETEJA

CONTROL DE NETEJA

PORTA PRINCIPAL PORTA SECUNDARIA PORTA K

MALBE MAL BE MAL BE

SIGNATURA

NOM:

________________________

HORA:

___ : ___ h.

DATA:

_____ / _____ / _____



    DATA : ______ /______/_____  

SETMANA: __ /__ /___ a __ /__ /___

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Observacions:
Parets

Terra
Sostre
Urinaris
WC
Vidres
Eixugamans
Porta-rotllos
Saboneres
Portes
Miralls
Dutxes
Bancs
Rentamans

Llums
Papereres
Guixetes

Parets
Terra
Urinaris
Sostre
WC
Vidres
Eixugamans
Porta-rotllos
Saboneres
Portes

Miralls
Rentamans
Llums
Papereres

Mobiliari oficina
Material informàtic
Papereres

Revisió realitzada per: ___________________________________

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NETEJA

CONTROL DE NETEJA

DESPATXOS

DV
VIGILÀNCIA

INFORME SETMANAL DE NETEJA I OBSERVACIONS

WC

VESTIDOR

DL DM DX DJ



    DATA : ______ /______/_____  

SETMANA: __ /__ /___ a __ /__ /___

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Observacions:

Terra
Parets
Mobiliari oficina
Material informàtic
Papereres

Revisió realitzada per: __________________________________________

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NETEJA

CONTROL DE NETEJA

DESPATX

INFORME SETMANAL DE NETEJA I OBSERVACIONS

Comitè
DL DM DX DJ DV



    DATA : ______ /______/_____  

ALTRES DEPENDÈNCIES

BE MAL

Vestuari Medi Ambient

Vestuari Obres

Vestuari Taller Mecànic

Menjador personal Mb

Lavabo Sala Calderes

Oficina encarregat obres

OBSERVACIONS:

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NETEJA

CONTROL DE NETEJA

NOM:

______________________

HORA:

___ : ___ h.

DATA:

_____ / _____ / _____



- ANNEX IV. MATRIUS DE PRESENTACIÓ D’OFERTES 

 



EMPRESA
Nº

OPERARIS
CATEGORIA

Nº

HORES

MENSUAL

Nº

HORES

ANUAL

S

€

HORA
€ TOTAL

RESUM TASQUES:

Centre Directiu

Edifici Comercial

Aparcament en alçada

Pavelló Polivalent

Accessos

Dependències de vigilància

Despatx del comitè Mb

Altres dependències

TOTAL:



- ANNEX V. LLISTAT DE PERSONES A SUBROGAR 

TREBALLADORS ADSCRITS AL CENTRE DIRECTIU. 

Categoria Antiguitat 
Data 

naixement 
Hores / 

setmanals 
Torn Nocturnitat Retribució 

Netejador/a 04/06/2009 18/06/1954 15** Tarda - S/C* 

Netejador/a 24/11/2008 10/05/1962 40h Matí/Tarda - S/C* 

Netejador/a 01/11/2005 22/04/1949  40h Matí/Tarda - S/C* 

** D’OCTUBRE A JUNY 

*S/C: SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’EDIFICIS I LOCALS DE CATALUNYA. 



- ANNEX VI. MODEL DE FACTURA PROFORMA 

 

      FACTURA PROFORMA 

      
EMPRESA DE NETEJA Nom de l'empresa 

   
MES DEL SERVEI Indicar el mes 

  
 

 
    

 

 

    

 Hores treballats al mes   Dies 
  

 

 

    

 

 
    

 Personal: Dies hores €/hora Total 
 

 
    

 Netejador/a 1         
 Netejador/a 2         
 Netejador/a 3         
 ... 

  
 

 
 

 
  

 
 

 Total 
   

  
 

 

  

 

 

 

 
  

 
 

 Serveis addicionals (€/hora): 
  

 
 

 

 

Diurn 
Nocturn/ 
dissabte 

Festiu 
 

 Netejador/a       
 

 ...       
 

  



- ANNEX VII. GUIA DE COMPRA VERDA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE COMPRA VERDA A L’EMPRESA 
 

 
 

MERCABARNA 
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La conservació i cura del nostre entorn és un assumpte de tota la societat. Tots i cadascun de 
nosaltres podem contribuir a millorar el medi també des del nostre lloc de treball. 
 
Un model basat en l’ús racional dels recursos naturals, en un canvi d’hàbits de consum i en la 
utilització de productes més idonis, per tal de reduir l’impacte ambiental de les nostes activitats. 
 
En una oficina “verda”, es redueixen sistemàticament els consums de materials i energia, es 
produeixen menys residus (els quals es gestionen correctament), es redueixen possibles 
problemes de salut i, en molts casos, s’estalvien despeses econòmiques. 
 
D’aquesta manera, la present guia, pretén oferir als treballadors de Mercabarna i, més 
concretament, als responsables de compres dels diversos departaments, però també a aquells 
que contracten serveis, una sèrie de recomanacions i consells que han de fer que l’impacte 
ambiental derivat del treball diari a les nostres oficines, sigui el mínim possible. 
 
Finalment, recomanem la lectura de la “Guia de bones practiques ambientals”, que també ha 
elaborat el Departament de Medi Ambient de Mercabarna, doncs pot ser una bona eina per 
ajudar-nos a interioritzar aquests bons hàbits a l’hora de fer unes compres responsables 
ambientalment.  
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Criteris generals de compra verda: 

 
Abans de tot, davant qualsevol compra de productes ens plantejarem dues qüestions 
principals: 
 
La primera és si realment aquest producte que volem comprar és realment necessari i que no 
en tinguem cap d’altre que pugui fer la mateixa funció. 
 
La segona qüestió fa referència a quina quantitat necessitem. S’ha de comprar només allò que 
necessitem, tot i que, en ocasions, ens podem beneficiar per fer compres en grans quantitats. 
Cal assegurar-se que tot el que comprem és necessari i no es farà malbé abans d’utilitzar-lo. 
 
Un cop resoltes aquestes preguntes, haurem de tenir en compte d’altres criteris generals a 
l’hora de triar els productes més adients per a la nostra empresa, com ara: 
 
 Escollir productes que vinguin el menys embalats possible o, com a mínim que 

l’embalatge sigui retornable o reutilitzable. 

 
 Triar productes amb una llarga vida útil i que no siguin d’un sol ús. 

 
 Comprar productes que no continguin substàncies perilloses o molt contaminants i, si 

han de tenir, que siguin articles amb la menor perillositat possible. 

 
 En el cas de productes que consumeixin aigua o energia, decidir-se sempre pels de 

menor consum. 

 
 Optar per productes fabricats amb materials reciclats i, si no és possible, elaborats amb 

materials reciclables. 

 
 Si cal productes fets amb diferents materials, escollir aquells que es puguin separar els 

diversos materials per facilitar-ne el seu reciclat. 

 
 Evitar, sempre que sigui possible, comprar productes que continguin substàncies 

perilloses o molt contaminants. 

 
La selecció de productes ambientalment més respectuosos no és fàcil, donat que s’han de 
definir uns criteris clars a tenir en compte que ens permetin comparar els productes (utilització 
de recursos renovables o no, consum d’energia, producció de residus...) i, a més, la informació 
ambiental que contenen els productes, sovint, no és prou clara. 
 
Per tant, un dels problemes més importants amb què ens trobem a l’hora d’haver de 
seleccionar productes ambientalment més respectuosos deriva de la coexistència al mercat 
d’una gran varietat d’etiquetes i logotips ambientals, i d’altres informacions que poden no ser de 
tipus ambiental, però que ens poden portar a confusió.  
Bàsicament hem de diferenciar 4 tipus diferents d’etiquetes: 
 
Les etiquetes ecològiques: Certificades per un organisme independent (no per la pròpia 
empresa), que garanteixen que els productes compleixen un seguit de criteris ambientals que 
els fan preferibles a la resta. 
Aquests criteris estan basats en tot el cicle de vida dels productes (des de l’extracció de les 
matèries primeres que el conformen, passant per la seva producció i ús, fins a la seva gestió 
com a residus). Cal dir, però, que aquestes etiquetes no són obligatòries, són totalment 
voluntàries. 
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Les etiquetes ecològiques més comunes que trobarem en els productes son: 

 
ETIQUETA ECOLÒGICA ATORGADA PER... 

 

 

 

Distintiu de Garantia 

de Qualitat Ambiental 

 

 

Direcció General de Qualitat Ambiental. 

Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya 

 

 

 

Ecoetiqueta Europea 

 

 

 

Comissió Europea 

 

 

Nordic Ecolabelling, 

Nordic Swan o Cigne 

Blanc 

Nordic Eco-labelling Association 

(Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Suècia i 

Islàndia) 

 

 

Blue Angel 

o Àngel Blau 

 

Federal Ministry for the Environment, Nature 

Conservation and Nuclear Safety (Alemanya) 

 
Etiquetes oficials amb informació ambiental: Etiquetes atorgades per organismes reconeguts i, 
en alguns casos obligatòries, que fan referència a algun aspecte ambiental del producte. Per 
exemple: 

 

 

L’Energy Star és un programa voluntari de la US Environmental 
Protection Agency que té per objectiu identificar i promocionar productes 

energèticament eficients. 

  

Els segells FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC (Certificació Forestal 

Pan-europea) són voluntaris i garanteixen que els productes de fusta 

procedeixen d’explotacions forestals sostenibles. 

 

 

Les etiquetes energètiques ofereixen informació sobre el consum 

d’energia i altres dades  complementàries (nivell de soroll, consum  

d’aigua...) per a determinats aparells domèstics, i són de caràcter 

obligatori a la Unió Europea (Directiva CE 1992/75). 

 

 

 

 

 

http://c1.ecopreneurist.com/files/2011/03/Enegy-star.jpeg
http://www.construmatica.com/construpedia/images/thumb/7/7d/Sostenibilidad7.PNG/75px-Sostenibilidad7.PNG
http://www.construmatica.com/construpedia/images/thumb/f/fd/Sostenibilidad10.PNG/75px-Sostenibilidad10.PNG
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Auto-declaracions ambientals: Etiquetes amb informació ambiental o logotips que incorporen 
les pròpies empreses, per tal d’indicar quines són les propietats ambientals dels seus 
productes. Per exemple: 

 

 

 

 

TCF 

La denominació Total Chlorine Free o (totalment 

lliure de clor) indica que la cel·lulosa ha estat 

blanquejada amb oxigen i aigua oxigenada o 

ozó. 

  

 

 

ECF 

La denominació Elemental Cholorine Free (lliure 

de clor elemental) indica que la cel·lulosa ha 

estat preblanquejada amb oxigen i blanquejada 

sense clor elemental. 

 

 

 

 

CFC 

La denominació CFC free indica que el producte 

no conté clorfluorcarburs, gasos que malmeten 

la capa d’ozó. 

 
Altres etiquetes: No indiquen característiques pròpiament ambientals del material però que 
sovint són presents en els productes, i ens poden confondre. Exemples d’això són: 

 

 

El punt verd (regulat per llei) que significa que 

el productor de l’envàs ha contribuït 

econòmicament a un sistema integrat de 

gestió de residus, per tal de finançar la 

recollida i tractament com a residu d’aquell 

envàs. 

 
  

Les identificacions de materials que 

determinen el tipus de material amb què està 

fabricat el producte (acer, alumini, plàstic, 

cartró...). 

  

El cercle möbius que determina que el 

producte és reciclable si està buit o que està 

fabricat amb material reciclat (en el cas que 

aparegui un percentatge en el seu interior). 

 

El símbol d’envàs retornable (també regulat 

per llei) que ens informa de què l’envàs pot 

retornar-se al distribuïdor un cop buit i que, en 

fer-ho, aquest ens haurà d’abonar l’import 

que hem pagat en concepte de dipòsit. 

 

Altres pictogrames d’educació ambiental com 

ara aquest, que només indica als 

consumidors que els producte no s’han de 

llençar a terra. 

  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.med.govt.nz/Temp/EcoLabelLogo/Chlorine Free Products Association/Total Chlorine Free.gif&imgrefurl=http://www.med.govt.nz/templates/EcoLabel____41334.aspx&usg=__5rs9gdUTRRxjEwh97yOkgprR0Ws=&h=145&w=170&sz=22&hl=ca&start=1&zoom=1&tbnid=ePPGCghQfqDJCM:&tbnh=84&tbnw=99&ei=jv0nTsOQGojssgbM95W1CQ&prev=/search?q=Total+Chlorine+Free&hl=ca&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.bestplaceshawaii.com/company/images/elemental_chlorine_free.jpg&imgrefurl=http://www.bestplaceshawaii.com/news/2008_02_05.html&usg=__4w-W-QxLlo85F9a7ChPJ2uv95hA=&h=108&w=108&sz=4&hl=ca&start=1&zoom=1&tbnid=em2DweYnuZKnGM:&tbnh=85&tbnw=85&ei=7P0nTt36GoP3sgbs-_CkCQ&prev=/search?q=Elemental+Chlorine+Free&hl=ca&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.kwdoggett.com.au/images/stories/aa new logos/elemental-chlorine-free.gif&imgrefurl=http://www.kwdoggett.com.au/environment/environmental-accreditations/&usg=__0O6cN0a1645p3LeGnYzfokbF400=&h=72&w=72&sz=2&hl=ca&start=3&zoom=1&tbnid=Rv8RuD0gwxqofM:&tbnh=69&tbnw=69&ei=7P0nTt36GoP3sgbs-_CkCQ&prev=/search?q=Elemental+Chlorine+Free&hl=ca&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 

http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/ 

 

http://www.greenoffice.org.nz/ 

 

 

 

http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/
http://www.greenoffice.org.nz/
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