
 

PLEC DE CONDICIONS 

TÈCNIQUES PER A LA 

CONTRACTACIÓ DELS 

SERVEIS DE NETEJA I 

RECOLLIDA DE RESIDUS  
 

 

 

 

 

MERCABARNA (Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA) 

 

 

 

 





 

 

3 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I 

NETEJA DE MERCABARNA 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA I 

RECOLLIDA DE RESIDUS .....................................................................................................1 

1 INTRODUCCIÓ .........................................................................................................7 

2 OBJECTE ................................................................................................................8 

3 NORMATIVA DE LA SELECCIÓ ....................................................................................9 

4 ÀMBIT TERRITORIAL DE LES PRESTACIONS A CONTRACTAR .........................................10 

4.1 DESCRIPCIÓ DE CADA ÀMBIT .......................................................................................................10 

4.2 MODIFICACIONS DE L’ÀMBIT ........................................................................................................10 

5 PRESTACIONS A CONTRACTAR ................................................................................11 

5.1 ASPECTES GENERALS ..................................................................................................................11 

5.2 RECOLLIDA DE RESIDUS ...............................................................................................................11 

5.2.1 MERCATS...................................................................................................................................................... 11 
5.2.2 SERVEIS A ALTRES ÀMBITS ........................................................................................................................... 12 

5.3 NETEJA .........................................................................................................................................12 

5.4 DESTÍ DE CADA TIPUS DE RESIDUS ...............................................................................................12 

5.5 EXCLUSIONS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS .............................................................................13 

6 SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS .......................................................................14 

6.1 TRACTAMENTS BÀSICS .................................................................................................................14 

6.2 SERVEIS A D’ALTRES ÀMBITS .......................................................................................................15 

6.2.1 INDÚSTRIES DE LA ZONA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES .......................................................................... 15 
6.2.2 ZONA COMERCIAL I BARS I RESTAURANTS .................................................................................................... 15 

6.3 MITJANS MATERIALS MÍNIMS RECOMANATS ................................................................................16 

7 SERVEIS DE NETEJA ...............................................................................................17 

7.1 TRACTAMENTS BÀSICS .................................................................................................................17 

7.1.1 SERVEI DE NETEJA DELS ESPAIS D’ÚS COMÚ DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I VERDURES ....................... 19 
7.1.2 SERVEI DE NETEJA DELS ESPAIS D’ÚS COMÚ DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX ............................................... 20 
7.1.3 SERVEI DE NETEJA DELS ESPAIS D’ÚS COMÚ DELS PAVELLONS MULTISERVEI................................................ 21 
7.1.4 SERVEI DE NETEJA DELS ESPAIS D’ÚS COMÚ DEL PAVELLÓ POLIVALENT ........................................................ 21 

7.2 MITJANS MATERIALS MÍNIMS RECOMANATS ................................................................................22 

7.3 MODIFICACIONS DELS ELEMENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS ......................................................23 

8 BASE D’OPERACIONS, VESTUARI, OFICINA I GARATGE DE L’ADJUDICATARI ....................24 



 

 

 

4 

9 ORGANITZACIÓ ..................................................................................................... 25 

10 MAQUINÀRIA I PERSONAL ...................................................................................... 26 

10.1 RECURSOS HUMANS ................................................................................................................... 26 

10.1.1 VESTUARI ...............................................................................................................................................26 
10.1.2 TARJA IDENTIFICATIVA .............................................................................................................................26 
10.1.3 CIVISME I MODALS .................................................................................................................................26 

10.2 RECURSOS MATERIALS I INVERSIONS A REALITZAR ...................................................................... 26 

10.2.1 CONDICIONS A COMPLIR PER LA MAQUINÀRIA........................................................................................27 

11 PROGRAMACIÓ DE TREBALLS ................................................................................. 29 

11.1 PRINCIPIS GENERALS DE LA PROGRAMACIÓ ................................................................................ 29 

11.2 PLANIFICACIÓ D’ITINERARIS PER A LES PRESTACIONS DE NETEJA................................................. 29 

11.3 EQUIPS DE TREBALL MÍNIMS ....................................................................................................... 30 

12 COORDINACIÓ, MILLORA I CONTROL DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ......................... 31 

12.1 COORDINACIÓ MERCABARNA I EMPRESA CONCESSIONÀRIA ....................................................... 31 

12.2 INSPECCIÓ .................................................................................................................................. 31 

12.3 COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE PUBLICITAT ............................................................................... 31 

12.4 SEGUIMENT DELS SERVEIS .......................................................................................................... 32 

12.5 MILLORA CONTINUA ..................................................................................................................... 32 

12.5.1 OBJECTIUS .............................................................................................................................................32 
12.5.2 PLA DE MILLORA .....................................................................................................................................32 

12.6 BASES PER A UN SISTEMA DE MILLORA DE LA QUALITAT ............................................................... 33 

12.7 CONTROL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ...................................................................................... 34 

12.7.1 CONTROL DE LA PRESÈNCIA DELS EQUIPS . ............................................................................................35 
12.7.2 CONTROL DE LES NORMES DE LA PRESTACIÓ . ........................................................................................35 

12.8 AUDITORIES EXTERNES DEL SERVEI.............................................................................................. 36 

13 MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES TASQUES ................................................................. 37 

14 MILLORES AMBIENTALS ......................................................................................... 38 

14.1 OBJECTIUS................................................................................................................................... 38 

14.2 VARIABLES AMBIENTALS.............................................................................................................. 38 

14.2.2 FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL ..............................................................................................41 
14.2.3 REQUISITS CONCRETS DE SERVEI EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT .........................................................41 
14.2.4 CONTROL ANUAL DE LES VARIABLES .......................................................................................................42 
14.2.5 REPERCUSSIÓ SOBRE LA RETRIBUCIÓ ....................................................................................................43 



 

 

5 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I 

NETEJA DE MERCABARNA 

15 PROGRAMACIÓ DINÀMICA DELS SERVEIS .................................................................46 

15.1 OBJECTIUS ...................................................................................................................................46 

15.2 ELABORACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ ..............................................................................................46 

15.3 FLEXIBILITAT DEL SERVEI ..............................................................................................................46 

16 CONTINUÏTAT I PROGRAMACIÓ ................................................................................47 

17 ANNEXES .............................................................................................................48 

 

 

 





 

 

1 INTRODUCCIÓ  

 

El present document determina les condicions i tècniques que han de regir el concurs per la 

prestació dels serveis de recollida de residus i neteja a MERCABARNA. 

 

Mercabarna (Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA) 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 ubicades al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona i a Sant Boi de 

Llobregat, disposen d’una superfície de 86 ha i 4 ha respectivament, actualment hi ha 

aproximadament unes 800 empreses i, diàriament, hi treballen unes 25.000 persones. 

 

Amb l’objectiu de donar orientació de la magnitud del servei, a continuació es detallen les 

quantitats de residus recollits al Mercat Central del Peix (MCP), al Mercat Central de Fruites i 

Verdures (MCFV), a Mercabarna Flor (Mb Flor)  i a la recollida comercial. 
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2 OBJECTE  

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte determinar els serveis de la neteja viària i del 

servei de recollida de residus en l’àmbit de MERCABARNA, i les condicions, tant drets, com deures 

de les dues parts -empresa i MERCABARNA- en la execució del contracte. Aquests serveis 

comprenen el següent: 

 

- Recollida i transport dels residus provinents dels autocompactadors del Mercat Central de 

Fruites i Hortalisses i del Mercat Central del Peix. 

- Recollida i transport dels residus de la zona comercial i oficines.  

- Neteja dels pavellons del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, del Mercat Central del 

Peix i del Pavelló Polivalent. 

- Neteja de vials. 

- Recollida i transport dels residus generats al Mercat de la Flor de Sant Boi de Llobregat. 

 

 

 

 



 

 

3 NORMATIVA DE LA SELECCIÓ 

La present selecció es regirà pel present Plec. Els interessats, pel sol fet de prendre part en la 

selecció, accepten el seu contingut. Quantes incidències, dubtes o discrepàncies puguin sorgir en 

la interpretació i aplicació d’aquestes bases seran solventades per MERCABARNA. 

 

 

 



 

 

 

4 ÀMBIT TERRITORIAL DE LES PRESTACIONS A 
CONTRACTAR 

Els àmbits objecte de la contracta són els següents. 

 Espais d’Ús Comú del Mercat Central de Fruites i Hortalisses 

 Espais d’Ús Comú del Mercat Central del Peix 

 Espais d’Ús Comú de les Zones d’Activitats Complementàries 

 Mercat Mercabarna-Flor 

 Pavelló Polivalent 

 Marquesina Camàlics 

 Zona Comercial 

 Aparcaments Principal i Secundari 

 Zona viària 

 Parterres, portes d’accés i perímetre de tot el recinte 

 Zones enjardinades 

4.1 DESCRIPCIÓ DE CADA ÀMBIT 

A l’annex I mostra un plànol del recinte de MERCABARNA, on es diferencien els diferents àmbits. 

Les superfícies que cal netejar en cadascun dels àmbits es detallen a l’annex II. 

4.2 MODIFICACIONS DE L’ÀMBIT 

Els àmbits definits en aquest plec, podran ser 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 aplicaran les sancions corresponents. 



 

 

5 PRESTACIONS A CONTRACTAR 

5.1 ASPECTES GENERALS 

Per la pròxima contracta es mantindran els actuals autocompactadors per la recollida de residus 

situats a cada un dels pavellons dels Mercats per la recollida de la fracció orgànica (Mercat Central 

de Fruites i Verdures) i per la recollida de la fracció inorgànica (Mercat Central de Fruites i verdures 

i Mercat Central del Peix). 

 

Igualment, es mantindran les gàbies per la recollida del cartró i les fustes en ambdós mercats.  

 

Les empreses ofertants hauran de presentar propostes per la futura implantació del servei de 

recollida selectiva d’envasos al Mercat Central de Fruites i Verdures i de Pórex al Mercat Central del 

Peix. No obstant, MERCABARNA podrà decidir el sistema de recollida definitiu a implantar. 

 

 
Taula 5.1 Horaris d’activitat en els mercats 

Mercat Activitat (hores) 

Fruites i Hortalisses 09:00 a 18:30 

Peix 00:00 a 09:00 

Flor 06:00 a 16:00 

 

5.2 RECOLLIDA DE RESIDUS 

En la recollida de residus es procedirà segons l’àmbit del qual es tracti. La separació entre 

fraccions es determina tal com s’exposa a l’epígraf 6. 

 

5.2.1 MERCATS 

Cada un dels pavellons del Mercat Central de Fruites i Hortalisses així com el Mercat Central del 

Peix disposarà d’autocompactadors per a la correcte separació en origen dels residus. Les 

fraccions recollides en cada un dels mercats es desglossen a la taula següent: 

 

 
Taula 5.2 Classificació de la recollida selectiva als mercats 

Mercat 
Tipus de residu 

Mat. Orgànica Mat. Inorgànica Fusta P/C Pórex 

Fruites i Hortalisses X X  X  

Peix X X X  X 

Flor X X X X  

Polivalent  X  X  

 

 



 

 

 

L’empresa concessionària serà la responsable de la recollida dels autocompactadors i el transport 

fins a la planta de transvasament situada al Punt Verd amb l’objectiu d’optimitzar el posterior 

trasllat cap a les plantes de tractament corresponents. Posteriorment, l’empresa concessionària 

s’encarregarà també del transport dels residus del Punt Verd a les plantes de tractament. En el cas 

dels residus recollits al Mercat Mercabarna-Flor, es transportaran directament a planta de 

tractament. 

 

5.2.2 SERVEIS A ALTRES ÀMBITS 

Les oficines disposaran d’eines per la separació en origen dels residus i, per tant, els residus 

provinents seran recollits selectivament. 

 
En els bars i restaurants de tot l’àmbit es diferenciarà el residu en quatre fraccions: orgànica, 

rebuig, paper-cartró i vidre. Només s’inclou a l’actual contracta, el servei de recollida de la fracció 

resta i FORM mitjançant contenidors de càrrega lateral situats en tres punts de recollida 

(guarderia, entrada porta K i zona comercial). La freqüència de recollida serà de 5 dies/setmana 

(dimarts-dissabte). 

 

A l’annex III es fa referència a la ubicació dels diferents bars i restaurants. 

 

5.3 NETEJA 

Els serveis específics a prestar en l’àmbit de neteja son els que es desglossen a l’epígraf 7del 

present document. 

 

Cal remarcar que quan es parla de carrers s’inclouen les voreres i les calçades. Sempre s’inclouen 

els tancaments (filats, en els casos en que hi siguin presents o les llindes dels àmbits coincideixin 

amb els límits del recinte de MERCABARNA). 

 

Els paviments de llambordes on s’observi l’aparició de males herbes, que el deterioren, seran 

tractats amb herbicides amb una freqüència de 2 neteges anuals. 

 

La contracta també compren l’extracció de dipòsits en tots els conductes de la xarxa de canals de 
l’interior dels pavellons i dels molls, i les reixes dels espais comuns del Mercat Central del Peix i el 

de la Fruita i Hortalisses. No s’inclouen els conductes privats, excepte per ordre expressa de 

MERCABARNA.  

 

5.4 DESTÍ DE CADA TIPUS DE RESIDUS 

MERCABARNA indicarà a la empresa contractada el destí dels residus, que podrà anar canviant 

d’acord a les circumstàncies.  

 

A efectes de elaborar la oferta econòmica els punts de referència són els següents. 

 

La matèria orgànica serà transportada a l’Ecoparc II de Montcada i Reixac. 

 



 

 

El rebuig es portarà a la planta de transferència de Viladecans. 

 

Les restes de poda es transportaran a Metrocompost Castelldefels. 

 

De manera excepcional, i a petició exclusiva de MERCABARNA, l’empresa adjudicatària haurà de 

prestar el servei de transport de residus a altres destinacions. 

 

5.5 EXCLUSIONS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

Queda exclosa la gestió del punt verd, la neteja del Mercat de la flor, i la neteja i recollida de 

residus de l’escorxador. 

 



 

 

 

6 SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

6.1 TRACTAMENTS BÀSICS 

Els tractaments bàsics del servei de recollida de residus es basa en la recollida dels contenidors 

(autocompactadors) del Mercat Central de la Fruites i Verdures i del Mercat Central del Peix, el 

transport d’aquests fins a la planta de transvasament del Punt verd, i el posterior transport fins a 

les plantes de tractament corresponents. 

 

Tal i com s’especifica a l’epígraf 5.1, les empreses ofertants proposaran un sistema de recollida de 

la fracció envasos pel Mercat Central de Fruites i Hortalisses, i un sistema de recollida del pórex pel 

Mercat Central del Peix. Caldrà que la proposta consideri la disminució significativa de la 

generació de residus de la fracció resta amb la conseqüent ajust de la freqüència de recollida. 

 

Els autocompactadors de matèria orgànica del Mercat Central de Fruites i Hortalisses es buidaran 

diàriament a la planta de transvasament del Punt Verd. Ocasionalment, si el seu nivell d’ompliment 

així ho recomana, seran portats directament a la planta de compostatge per tal d’optimitzar els 

costos de transport. El seu interior s’haurà de netejar diàriament una vegada descarregat el seu 

contingut. 

 

Els contenidors de matèria inorgànica del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i el Mercat Central 

del Peix seran buidats a la planta de transvasament del Punt Verd. L’adjudicatari haurà de separar, 

dins el possible, els materials reciclables. L’interior dels autocompactadors haurà de ser netejat 

una vegada descarregat el seu contingut.  
 

En quan a la fracció orgànica del Mercat del Peix, es pensa continuar amb el sistema actual operat 

per personal de MERCABARNA en exclusiva.  

 

Es controlarà l’estat d’ompliment dels autocompactadors en els diferents mercats mentre hi hagi 

activitat i seran reemplaçats els plens pels buits situats al Punt Verd, tants cops com sigui 

necessari.  

 

Les normes de la prestació del servei són: 

 El servei de recollida dels autocompactadors es realitzarà mitjançant camions amb el sistema 
ampliroll. 

 La recollida dels autocompactadors dels diferents pavellons es realitzarà paral·lelament i de 
manera coordinada amb el servei de neteja viària. 

 La seqüència del servei és: 

- Càrrega de l’autocompactador al camió de recollida. 

 

- Descàrrega de l’autocompactador a la zona del moll. 

 

- Càrrega de l’autocompactador per la banda correcte de recollida. 

- Transport dels autocompactadors cap al Punt Verd. 
 



 

 

- Descarrega dels residus a la zona de descàrrega de la Planta de transvasament del Punt 

Verd. 

 

- Transport dels autocompactadors cap al lloc d’origen seguin la mateixa metodologia de la 

recollida. 

 Durant el procés de càrrega de l’autocompactador i descàrrega a la zona dels molls l’operari 
vigilarà en tot moment de no molestar i posar en perill la salut dels usuaris de MERCABARNA 

ni dels operaris del servei de neteja viària. 

 Durant el procés de recollida l’operari del camió minimitzarà les vegades que hagi de baixar 
del camió i, en els casos en que sigui necessari, sempre portarà una armilla reflectant 

homologada. 

 A la planta de transvasament, els autocompactadors de matèria orgànica es buidaran 
directament en banyeres, i en el cas dels autocompactadors de la matèria inorgànica es 

buidaran al moll de descàrrega i posteriorment, un operari s’encarregarà de dipositar aquests 

residus a les banyeres perquè puguin ser compactats. Un cop es disposi de les banyeres 

plenes (tant de matèria orgànica com de inorgànica), es transportaran cap a la planta de 

tractament.  

 No es permet que s’acumulin banyeres plenes de residus a la zona del Punt Verd, per tant, un 
cop es disposi d’una banyera plena caldrà transportar-la cap a tractament.  

6.2 SERVEIS A D’ALTRES ÀMBITS 

6.2.1 INDÚSTRIES DE LA ZONA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Per a la fracció orgànica i els residus no recuperables tots els usuaris els hauran de lliurar al Punt 

Verd, de forma que es puguin identificar aquests residus i al mateix Punt Verd es certifiqui la 

recepció a cada empresa. 

6.2.2 ZONA COMERCIAL I BARS I RESTAURANTS 

Per la recollida de residus a la zona comercial, als bars i als restaurants es disposa de tres punts de 

recollida amb contenidors de càrrega lateral de 3.200 litres de capacitat. La dotació actual és: 

 
Taula 6.1 Contenidors de càrrega lateral 

Àmbit Resta FORM 

Zona Comercial 4 3 

Entrada porta K 1 1 

Guarderia 1 1 

 

 

L’empresa adjudicatària recollirà amb una freqüència de 5 dies a la setmana (dimarts-dissabte) 

els contenidors de càrrega lateral. Paral·lelament, l’empresa considerarà a la oferta la renovació 

dels 11 contenidors de càrrega lateral actualment disponibles. 



 

 

 

6.3 MITJANS MATERIALS MÍNIMS RECOMANATS 

La recollida serà dels diferents tipus de contenidors autocompactadors de 12 m3 (els destinats a la 

fracció inorgànica) i 8 m3 (els destinats a la fracció orgànica), que suposen un total de 53 (entre els 

col·locats i els de reserva), distribuïts tal com mostra la taula següent. 

 
Taula 6.2 Tipus i nombre d’autocompactadors 

Àmbit Matèria orgànica 
Matèria 

inorgànica 
Mercat del Peix  9 

Mercat de Fruites i Hortalisses 12 13 

Mercabarna-Flor 1 1 
 

 

 

El nombre total de contenidors autocompactadors ubicats en tot l’àmbit de MERCABARNA és de 

39. 

 

Els pavellons del Mercat Central de Fruites i Hortalisses disposa, a part dels autocompactadors per 

la recollida de la fracció orgànica i la recollida de la matèria inorgànica, d’una gàbia específica per 

la recollida de paper-cartró. En el cas del Mercat Central del Peix, es disposa també de gàbies per 

la recollida selectiva de fusta. 
 

A l’annex IV es mostra la distribució en els mercats, dels autocompactadors.  

 

Es matisa una vegada més que la compra dels autocompactadors no s’inclou en la contracta. 

 

El tipus de maquinària que es proposa per la prestació del servei de recollida i transport dels 

residus és: 

 Camió de recollida petit amb càrrega lateral 

 Camions ampliroll. 

 Vehicle de recollida de gàbies (pórex, cartró, envasos, fusta)1 

Els autocompactadors estan preparats per manipular-los amb sistema ampliroll. 

                                                                    

 
1 En funció de la proposta del servei de recollida d’envasos al Mercat Central del Peix i de pórex al Mercat Central de Fruites  i Hortalisses 



 

 

7 SERVEIS DE NETEJA 

7.1 TRACTAMENTS BÀSICS 

A continuació es detallen els aspectes bàsics del servei de neteja dels diferents espais de 

MERCABARNA. 

 

Quan en un mateix àmbit hi ha baldeig i escombrat, primer es procedirà amb aquest, per disminuir 

així la producció de lixiviats. 

 

A la zona ZAC, el servei de neteja inclou els vials i voreres, s’exclou de la contracta la neteja dels 

sotamolls, la neteja dels quals serà responsable de cada una de les empreses. 

 

Es buidaran les papereres que hi ha en tot el recinte de MERCABARNA a excepció de les situades a 

l’aparcament transversal principal i secundari i el pàrquing de camions situat a les immediacions 

de l’escorxador. 

 

Les normes de la prestació del servei són: 

 Neteja interior dels pavellons 

- En primer lloc, un operari proveït d’un vehicle amb capacitat de càrrega i de petit tamany 

recollirà manualment els residus voluminosos que una escombradora mecànica no pot 

recollir per qüestió de volum. En el cas del Mercat del Peix, aquesta operació es realitzarà 

mitjançant maquinària d’arrossegament. Els residus s’arrossegaran cap a la zona dels 

molls exteriors. 

 

- En el cas del Mercat Central del Peix, cada dia es netejaran les arquetes de desguàs per 

evitar l’estancament d’aigua durant el procés de fregat. 

 

- En segon lloc, es procedirà a l’escombrada mecanitzada dels interiors dels pavellons.  

 

- Posteriorment, es realitzarà el fregat de tots els passadissos amb una màquina fregadora. 

 

- Alternament, en el cas del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i el Pavelló Polivalent es 

netejaran manualment els racons interiors del mercat on és impossible la realització del 

servei de manera mecànica. Aquesta tasca inclourà, a part de l’escombrat d’aquests 

racons, el fregat amb aigua i un desinfectant. 

 

- En el cas del Mercat Central del Peix, amb una mànega a pressió es netejaran les zones de 

càrrega interior dels pavellons. Un cop al mes, es netejaran també les parts interiors de 

les plataformes elevadores. 
 

- Dos cops per setmana, es prestarà un servei de neteja de les parets de l’interior del 

mercat. Es valorarà positivament la possibilitat de doblar la freqüència del servei però 

netejant només la meitat del mercat en cada servei.  

 

 

 



 

 

 

 

 Neteja d’exteriors 

 

A continuació es detalla la metodologia a seguir per la neteja d’exteriors dels pavellons dels 

mercats. 

 

- Sobremolls (_Mercat Central de Fruites i Hortalisses) 

 

- En primer lloc, un operari mitjançant servei d’escombrada manual escombrarà els 

sobremolls amb l’objectiu de dipositar els residus voluminosos als molls de 

descàrrega. 

 

- Posteriorment, es procedirà a realitzar una escombrada mecanitzada dels 

sobremolls. 

 

- Per últim, es realitzarà un baldeig de tot el sobremoll. 

 
 

- Molls i carrers 

 

- En primer lloc, un operari proveït de vehicle de transport i càrrega de petita capacitat 

recollirà els residus voluminosos dipositats a les zones vials. 

 

- Paral·lelament, es transportaran les banyeres de gran capacitat als molls on s’estigui 

prestant el servei de neteja. Aquestes, s’hauran de traslladar coordinadament amb el 

servei de neteja. 

 

- Posteriorment, de manera mecanitzada, es recolliran els voluminosos presents a la 

zona dels molls i es dipositaran a les banyeres que prèviament s’hauran transportat 

fins al moll. 

 

- Una vegada recollits els residus voluminosos, es continuarà per la prestació del servei 

d’escombrada mecanitzada.  

 

- Al Mercat Central de Fruita i Hortalisses i al Pavelló Polivalent es realitzarà un baldeig 

intensiu de la zona dels molls de càrrega i descàrrega amb una freqüència de dos 

cops per setmana. Als mesos d’estiu (maig, juny, juliol, agost i setembre) la 

freqüència serà de 3 dies a la setmana. Al Mercat Central del Peix la freqüència serà 

diària durant tot l’any. 

 

 

- Zones d’autocompactadors 

 

- Durant la prestació del servei de neteja dels sobremolls es prestarà especial atenció a 

les zones de recollida de residus on hi ha situats els autocompactadors.  

 
- Un cop realitzat l’escombrada manual, mecanitzada i el baldeig, en cas que la zona 

no hagi quedat en correctes condicions d’higiene, es procedirà a realitzar una neteja 

específica. Es valorarà especialment l’estat de neteja d’aquestes zones. 



 

 

 

- En el temps disponible durant la recollida dels autocompactadors es procedirà a la 

neteja d’aquest espai. 

 

- Vials i voreres i zones enjardinades 

 

- L’empresa licitadora haurà de presentar una planificació dels treballs de neteja de 

vials.  

 

- Per les característiques particulars, caldrà posar especial èmfasi i major intensitat de 

neteja als vials i voreres de les següents zones: 

· Immediacions de la llar d’infants 

· Zona central de serveis 

· Carrer Major 

· Immediacions del Punt Verd 

· Zona comercial 

 

- S’inclourà també dins el servei de neteja de vials, la neteja del túnel de l’escorxador. 

 

- L’empresa adjudicatària caldrà que proposi també una planificació de neteja de totes 

les zones enjardinades presents a MERCABARNA a excepció de la zona del centre 

directiu. 

 

- Caldrà prestar el servei de neteja a les reixes de tot el perímetre de MERCABARNA un 

mínim de 2 cops per setmana.  

7.1.1 SERVEI DE NETEJA DELS ESPAIS D’ÚS COMÚ DEL MERCAT CENTRAL 
DE FRUITES I VERDURES 

Els espais d’ús comú que es objecte del servei de neteja es detallen a l’annex II. 

 

Les tasques mínimes a realitzar per part de l’empresa concessionària són: 

 Neteja de les estructures interiors, un cop al mes. 

 Interiors i passadissos centrals; Escombrat manual i mecànic, i fregat mecànic amb una 
freqüència diària. 

 Sobremolls: Escombrat manual i mecànic, i baldeig, freqüència diària. 

 Molls: Arrossegament i escombrat mecànic amb una freqüència diària. Baldeig amb una 
freqüència de 2 cops per setmana. 

 Carrers longitudinals i transversals: Escombrat mecànic diari i baldeig 1 cop per setmana. 

 Aparcament principal i secundari: Escombrat mecànic dos cops per setmana i un baldeig 
quinzenal. El servei de baldeig es prestarà tots els dissabtes alternant un aparcament i 

l’altre.  

 Zones enjardinades: neteja 2 dies a la setmana. 



 

 

 

 En les zones on no sigui possible l’escombrat mecànic (racons, escales, pilones, etc) es 

realitzarà el servei d’escombrada manual. Ídem en el cas del fregat i baldeig. 

Paral·lelament a les tasques mínimes de neteja, l’empresa concessionària vetllarà pel correcte 
estat de neteja dels següents elements de sanejament: 

 

 
Taula 7.1 Neteja d’elements de sanejament 

 
Neteja diària - Reixetes i sifons dels passadissos interiors 

Neteja mensual - Xarxa interior i arquetes de registre interiors 

- Arquetes de registre sota ponts, als bars i als 

serveis 

 

 

A part de les tasques anteriors, en tot l’àmbit caldrà que l’empresa concessionària presti el servei 

de: 

 

- Buidat de papereres. 

- Neteja de para-xocs i murs frontals dels molls i paviments. 
 

7.1.2 SERVEI DE NETEJA DELS ESPAIS D’ÚS COMÚ DEL MERCAT CENTRAL 
DEL PEIX 

Els espais d’ús comú que es objecte del servei de neteja es detallen a l’annex II. 

 

Les tasques mínimes a realitzar per part de l’empresa concessionària són: 

 Neteja de les estructures interiors, un cop al mes. 

 Interiors i passadissos centrals; Escombrat mecànic per arrossegament dels residus, i 
fregat mecànic amb una freqüència diària. 

 Molls: Escombrat manual i mecànica amb una freqüència diària. Baldeig amb una 
freqüència diària. 

 Plataformes elevadores: Neteja un cop al mes d’aquests elements. 

 Parets interiors: Neteja de les parets interiors (passadissos posteriors de les parades) 2 
cops per setmana. 

 Aparcament principal i secundari: Escombrat mecànic diari i baldeig 3 cops per setmana. 

 En les zones on no sigui possible l’escombrat mecànic (racons, escales, pilones, etc) es 
realitzarà el servei d’escombrada manual. Ídem en el cas del fregat i baldeig. 

 Neteja de les portes elevadores amb una freqüència de un cop al mes. 

 



 

 

Paral·lelament a les tasques mínimes de neteja, l’empresa concessionària vetllarà pel correcte 

estat de neteja dels elements de sanejament. 

 
Taula 7.2 Neteja d’elements de sanejament 

Neteja diària - Arquetes i canals interiors, tant del passadís 

principal com dels laterals 

Neteja mensual - Xarxa de sanejament sota els ponts (interior) 

 

 
A part de les tasques anteriors, en tot l’àmbit caldrà que l’empresa concessionària presti el servei 

de: 

- Buidat de papereres. 

- Neteja de tot el mobiliari urbà, incloses les papereres i les fonts. 

- Neteja de para-xocs, murs frontals dels molls i paviments. 

- Neteja de parets i sostres. 

- Neteja específica de les canals interiors. 

- Neteja i fregat dels passadissos del pati de caixes. 

 

7.1.3 SERVEI DE NETEJA DELS ESPAIS D’ÚS COMÚ DELS PAVELLONS 
MULTISERVEI 

Als pavellons multiservei únicament es prestarà el servei de neteja de la part exterior. Els espais 

d’ús comú que es objecte del servei es detallen a l’annex II. 

 

Les tasques mínimes a realitzar per part de l’empresa concessionària són: 

 Molls i carrers: Escombrat mecànic 5 dies a la setmana; Baldeig setmanal. 

 En les zones on no sigui possible l’escombrat mecànic es realitzarà el servei 
d’escombrada manual. Ídem en el cas del servei de baldeig. 

A part de les tasques anteriors, en tot l’àmbit caldrà que l’empresa concessionària presti el servei 

de: 

 

- Buidat de papereres. 

- Neteja de tot el mobiliari urbà, incloses les papereres i les fonts. 

 

7.1.4 SERVEI DE NETEJA DELS ESPAIS D’ÚS COMÚ DEL PAVELLÓ 
POLIVALENT 

Els espais d’ús comú que es objecte del servei de neteja es detallen a l’annex II. 

 

Les tasques mínimes a realitzar per part de l’empresa concessionària són: 

 Neteja de les estructures interiors, un cop al mes. 



 

 

 

 Interiors i passadissos centrals; Escombrat mecànic diari d’accessos, passadissos 

interiors i molls. Fregat mecànic de passadissos dos cops per setmana. Fregat mecànic 

setmanal de la part elevada dels molls. 

 Molls, carrers i aparcaments: Escombrat mecànic 2 dies per setmana; escombrat amb 

aspiració de vorades tres dies a la setmana. Baldeig setmanal. 

 Aparcaments: Escombrada mixta dos cops per setmana. 

 En les zones on no sigui possible l’escombrat mecànic (racons, escales, pilones, etc) es 
realitzarà el servei d’escombrada manual. Ídem en el cas del fregat i baldeig. 

Paral·lelament a les tasques mínimes de neteja, l’empresa concessionària vetllarà pel correcte 
estat de neteja dels elements de sanejament. 

 

 
Taula 7.3 Neteja d’elements de sanejament 

Neteja mensual - Canals i reixetes dels molls 

 

 

A part de les tasques anteriors, en tot l’àmbit caldrà que l’empresa concessionària presti el servei 

de: 

 

- Neteja de para-xocs, murs frontals dels molls i paviments. 

7.2 MITJANS MATERIALS MÍNIMS RECOMANATS 

L’adjudicatari haurà de proposar i recomanar la maquinària necessària per a la correcta realització 

de les tasques, i proporcionar el model i tipus, presentant també la fitxa de característiques 

tècniques. Per cada tipus de maquinària, caldrà que es proposin tres models diferents entre els 

quals MERCABARNA n’escollirà un. 

 

La següent maquinària és la que es pot prendre com orientativa per a desenvolupar les tasques de 

neteja. En qualsevol cas, el següent llistat és un mínim orientatiu el qual les empreses podran 

millorar si així ho creuen convenient: 

 3 escombradores d’aspiració: escombrat interior i exterior dels pavellons i carrers. 

 2 baldejadores petites: baldeig de l’exterior dels pavellons i carrers. 

 1 camió baldejador o baldejadora de grans dimensions: baldeig de carrers. 

 1 pala carregadora petita: càrrega de residus. 

 1 pala arrastradora de residus. 

 2 fregadores: fregat interior dels pavellons. 

 1 vehicle càrrega auxiliar 



 

 

 1 furgoneta lleugera 

 

Tota la maquinària de la contracta ha de ser nova i el més estandarditzada possible a excepció de 
la maquinària que s’especifica a l’annex IX. Cal que hi hagi maquinària de reserva. 

 

Durant el servei de baldeig es treballarà amb aigua de l’aqüífer del delta del riu Llobregat amb alt 

contingut en sals, motiu pel qual, cal que l’interior i els elements en contacte (bombes, 

conductes,...) estiguin dissenyats per treballar adequadament en aquestes condicions. En cas de 

proposar un camió baldejador (cisterna), es valorarà positivament que el material de la cisterna 

sigui d’acer inoxidable. 

7.3 MODIFICACIONS DELS ELEMENTS DE PRESTACIÓ DE 
SERVEIS 

MERCABARNA es reserva el dret de modificar en quantitat i qualitat els elements de la prestació 

del servei, tant humans com materials mitjançant comunicació per escrit al contractista i pactant 
amb antelació les condicions econòmiques. 

 

A proposta de l’adjudicatari i amb l’aprovació de MERCABARNA, es podran modificar els elements 

de la prestació del servei, tant humans com materials mitjançant comunicació prèvia per escrit i 

pactant amb antelació les condicions econòmiques. 



 

 

 

8 BASE D’OPERACIONS, VESTUARI, OFICINA I GARATGE 
DE L’ADJUDICATARI 

Per a la prestació de les tasques previstes per part del contractista, MERCABARNA disposa d’unes 

instal·lacions situades dins el perímetre del Punt Verd que es cediran a l’empresa adjudicatària. 

 

Les instal·lacions han de funcionar com a: 

 Vestuaris i serveis pel personal previst a la contracta. 

 Oficina de la contracta. 

 Taller propi per les operacions de manteniment bàsiques previstes. 

 Aparcament per la maquinària destinada a la contracta. 

 
Cal que les instal·lacions previstes es mantinguin en l’estat funcional previst al projecte i en 

condicions de neteja adient, d’altra part aquestes instal·lacions seran utilitzades en exclusiva per a 

les tasques de la present contracta.  

 

L’empresa adjudicatària es farà càrrec de les despeses derivades de la neteja i manteniment de les 

instal·lacions. 



 

 

9 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 de cada torn de treball. Aquest contacte caldrà que estigui en disponibilitat de 24 

hores al dia. 

 

L’adjudicatari presentarà un informe diari de recollida i neteja, de tots els àmbits. El format serà el 

que es presenta en aquest Plec (annex V). 

 

Aquests informes seran lliurats per l’adjudicatari diàriament al inici de la jornada laboral de la 

persona o persones que MERCABARNA designi. El lliurament del present informe també podrà ser 

via mail, amb la conseqüent penalització en cas de retard. 

 

Mensualment l’adjudicatari presentarà un informe resum en el qual es detallaran els serveis 

prestats durant tot el mes i especificats en els informes diaris, així com  un recull de les incidències 

detectades. 

  

Mensualment l’adjudicatari presentarà factura per les tasques realitzades, factura que 

MERCABARNA analitzarà amb la finalitat de que s’adapti perfectament a la realitat. 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. 



 

 

 

10 MAQUINÀRIA I PERSONAL 

Els concursants hauran de presentar un disseny d’imatge corporativa per l’aplicació al vestuari, al 

material, a les instal·lacions fixes, la maquinària i a tots aquells elements implicats en la prestació 

dels serveis de la present contracta. En qualsevol cas, MERCABARNA decidirà la idoneïtat de la 

proposta i, si cal, en proposarà una. Les despeses derivades de la incorporació de la imatge 

corporativa a tot el material adscrit a la contracta serà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

10.1 RECURSOS HUMANS 

10.1.1 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 a l’any, un al hivern i un altre a l’estiu que podran ser diferents, es 

complementaran en temps de pluja amb peces de vestir impermeables de color ben visible. El 

personal que realitzi els serveis nocturns, a més de l’uniforme, haurà de portar suplements que 

reflecteixin, perfectament visibles per als conductors de vehicles i homologats segons normativa. 

10.1.2 TARJA IDENTIFICATIVA 

El personal estarà previst d’una targeta d’identitat facilitada pel concessionari, en la que hi 

figurarà: nom i fotografia. L’esmentada targeta s’incorporarà en un lloc fàcilment visible de 

l’uniforme per tal que pugui haver un reconeixement personal. 

10.1.3 CIVISME I MODALS 

L’adjudicatari, és responsable de la cortesia, el tracte que el personal observi respecte als usuaris i 

clients així com de no produir sorolls excessius durant la prestació dels serveis. MERCABARNA 

podrà ordenar al concessionari, que separi del servei o imposi sanció a qualsevol treballador de la 

contracta que incomplís les anteriors responsabilitats. 

10.2  RECURSOS MATERIALS I INVERSIONS A REALITZAR 

Tota la maquinària de la present contracta serà de nova adquisició. Caldrà disposar de maquinària 

de recanvi, per tal de suplir la tasca en el moment en que es produeixi una avaria. 

 



 

 

La totalitat de la maquinària necessària per a la prestació dels serveis, tret de la relacionada amb 

el Punt Verd i els recipients de recollida a excepció dels contenidors de càrrega lateral, són a càrrec 

de MERCABARNA, serà propietat de l’adjudicatari i d’ús exclusiu per a aquest servei. 

MERCABARNA tindrà dret de compra preferent sobre aquesta maquinaria una vegada hagi 

finalitzat la contracta, satisfent en aquest cas, el valor residual resultant de les taules 

d’amortització que hagin servit de base per a la presentació de les ofertes.  

 

El licitador proposarà el tipus, models dels vehicles i maquinària de neteja i recollida de residus 

que recull a la seva oferta i que al seu judici són els més eficients, considerant com a aspectes 

rellevants l’eficiència en el desenvolupament de les tasques a realitzar així com les 

característiques relacionades amb la sostenibilitat. 

 

Els licitadors en les seves ofertes també indicaran els estris (carrets, escombres, raspalls, pales, 

etc.) a utilitzar en els diferents serveis, expressant amb claredat el que s’entén per material 

necessari per a la correcta prestació dels serveis. 

 

MERCABARNA acceptarà o modificarà aquesta proposta inicial dins el procés d’adjudicació del 

concurs, en base als criteris d’idoneïtat tècnica per a la prestació dels serveis previstos. 

 

Per tal de valorar a l’oferta la disposició dels equips de reserva, el licitador haurà d’explicitar a la 

seva oferta un Pla de Manteniment detallat de la maquinària ofertada, així com l’existència de 

suport tècnic a Catalunya oferta pel fabricant o distribuïdor de la maquinària. Anualment, 

l’empresa concessionària presentarà la documentació necessària per tal quer MERCABARNA tingui 

constància del correcte manteniment (preventiu i correctiu) de la maquinària adscrita al servei. 

 

L’adjudicatari haurà de mantenir al seu càrrec el nombre de recanvis suficients per assegurar el 

nivell de servei previst, malgrat les avaries que es puguin produir. La relació del material proposat 

com a recanvi es detallarà a la proposta de manteniment prevista a l’oferta. 

 
A les instal·lacions per les tasques prèvies per part del contractista, en el Punt Verd, diàriament hi 

haurà un mecànic per a resoldre qualsevol incidència que es produeixi a la maquinària. També 

s’encarregarà del manteniment dels contenidors i autocompactadors. Aquest mecànic entrarà a 

formar part de la plantilla que es defineixi per tal de que es duguin a terme les tasques.  

 

També formarà part de la plantilla un encarregat, per cada un dels torns de treball. 

 

A continuació es detallen els aspectes a valorar de la nova maquinària: 

 

- Elevada eficiència de treball 

- Elevada potencia d’aspiració 

- Minimització del consum d’aigua així com disponibilitat de sistemes de recirculació i/o 

reciclatge de la mateixa. 

- Minimització de les emissions. 

 

10.2.1 CONDICIONS A COMPLIR PER LA MAQUINÀRIA 

Tots els vehicles i maquinària a utilitzar a la contracta hauran de complir amb la normativa vigent, 

especialment pel que fa als temes següents: 



 

 

 

 Els equips utilitzats hauran de presentar un estat correcte en quan a funcionament, 

pintura i neteja. 

 La pintura i retolació dels vehicles serà homogènia en tota la flota, i farà referència a la 
imatge corporativa proposada per l’empresa concessionària i validada per MERCABARNA 

o proposada exclusivament per MERCABARNA. Tanmateix els vehicles hauran de ser 
numerats amb l’objectiu que siguin fàcilment identificables. 

 El seu estat de funcionament general i específic com a equip de neteja o de recollida de 
residus. 

 Les condicions de seguretat, senyalització, emissions de fums i soroll i neteja. 

 Imatge acordada per a la nova contracta. 

 Absència de símbols diferents als previstos. 

 Tota la documentació de la maquinària de la contracta ha d’estar en el centre de treball 
de la contracta. 

 Equip de comunicació amb la base operativa. 



 

 

11 PROGRAMACIÓ DE TREBALLS 

11.1  PRINCIPIS GENERALS DE LA PROGRAMACIÓ 

L’empresa adjudicatària farà una proposta dels horaris a seguir per a la programació de les 

tasques de recollida i neteja dels diferents àmbits de MERCABARNA tenint en compte que es 

procedirà a la neteja dels diferents mercats una hora després de que finalitzi l’activitat en ells. 

 

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 a MERCABARNA. 

11.2  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 viària 

i de pavellons, tenint en compte els horaris de cadascun dels mercats i el personal que actualment 

hi ha treballant a MERCABARNA. 

 

Alhora de definir els itineraris cal tenir en compte les tasques que es defineixen per cadascun dels 

àmbits. 

 

Els itineraris definits per l’adjudicatari seran presentats a la direcció tècnica de MERCABARNA pel 

seu aprovament. Igualment, qualsevol canvi en els itineraris de la contracta serà notificat i pactat 

amb MERCABARNA. 

 

En el disseny dels itineraris per la prestació dels diferents serveis, tant els de recollida de residus 

com els de neteja, caldrà tenir en compte les següents especificacions: 

 

- La recollida dels autocompactadors ha d’anar coordinada amb el servei de neteja ja que 

s’aprofitarà el moment en que no hi ha els autocompactadors a lloc per la neteja 

d’aquests espais. 

 

- Caldrà haver netejat l’espai del moll i aparcament del pavelló D que dona al carrer major 

abans de que es comenci a omplir de vehicles d’usuaris del Mercat Central del Peix. 

 

- La neteja de l’aparcament del Mercat Central del Peix s’haurà de prestar en una franja de 

temps de 1 hora aproximadament 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.3 EQUIPS DE TREBALL MÍNIMS 

A continuació es detalla la proposta d’equips de treball mínims per la prestació dels serveis de 

recollida de residus i neteja. S’admetran propostes de millora tant de l’organització dels equips 

com del nombre d’aquests. A partir d’aquí, i prèviament al inici del servei, s’acordaran de comú 

acord entre l’empresa adjudicatària i MERCABARNA. 

 

 

 Torn de nit 

- Equip 1:   Peó/conductor neteja + vehicles de càrrega reduïda 

- Equip 2:   Peó escombrada 

- Equip 3:   Escombradora interior i exterior + conductor 

- Equip 4:   Fregadora + conductor 

- Equip 5:   Baldejadora + conductor 

- Equip 6:  Baldejadora petita + conductor 

- Equip 7:   Vehicle amb pala carregadora + conductor 

- Equip 8:   Peó/conductor neteja + vehicles de càrrega reduïda 

- Equip 9:   Escombradora vials + conductor + peó 

- Equip 10:   Camió recollida + conductor 

- Equip 11:   Camió recollida + conductor 

- Equip 12:   Peó escombrada  

- Equip 13:  Encarregat 

 

 

 Torn de dia 

- Equip 1:   Peó/conductor neteja + vehicles de càrrega reduïda 
- Equip 2:   Peó escombrada 

- Equip 3:   Escombradora interior + conductor 

- Equip 4:   Fregadora + conductor 

- Equip 5:   Baldejadora + conductor 

- Equip 6:  Baldejadora petita + conductor 

- Equip 7:   Vehicle amb pala d’arrossegament + conductor 

- Equip 8:  Vehicle amb pala carregadora + conductor 

- Equip 9:   Escombradora interior i exterior + peó 

- Equip 10:   Escombradora vials + conductor 

- Equip 11:   Camió recollida + conductor 

- Equip 12:   Camió recollida + conductor 

- Equip 13:  Camió recollida + conductor (torn de 14:00 a 22:00h) 

- Equip 14:  Encarregat 

 



 

 

12 COORDINACIÓ, MILLORA I CONTROL DE LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

12.1 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 setmanal 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. 

 Definir estratègies d’actuació. 

-  

- Campanyes 

-  

 Solucionar problemàtiques generals i particulars. 

 Efectuar el seguiment econòmic de la contracta. 

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

12.2 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 continua. 

12.3 COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE PUBLICITAT 

Durant la posta en marxa dels serveis de la nova contracta caldrà dur a terme accions informatives 

per tal que els usuaris de MERCABARNA en tinguin coneixements. 

 

A partir del segon any des de l’inici de la contracta, es definiran de mutu acord entre MERCABARNA 

i l’adjudicatari, accions de publicitat i propaganda amb la finalitat d’informar o recordar continguts 

per a la millora de la prestació dels serveis, principalment en l’àmbit de la correcta separació en 

origen dels residus als Mercats. 

 

L’empresa adjudicatària col·laborarà en el disseny de les diferents campanyes publicitàries que es 

programin durant la vigència de la nova contracta, amb el corresponent desenvolupament de la 

imatge gràfica, la creació d’eslògans i la preparació dels originals per a la promoció de tots els 



 

 

 

materials de difusió previstos, a estudis de disseny i/o creatius publicitaris, sempre d’acord amb el 

criteri establert amb els serveis tècnics de MERCABARNA. 

L’adjudicatari col·laborarà amb els serveis informàtics de MERCABARNA i facilitarà tota aquella 

informació i documentació que permeti el manteniment, millora i actualització de la web de 

MERCABARNA. 

12.4 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 

contínua de la qualitat en la prestació dels serveis al llarg del temps. 

12.5 MILLORA CONTINUA 

 

La voluntat de millora de la qualitat dels serveis de recollida de residus i neteja requereix un control 
continu de la prestació dels serveis, la implicació de totes les parts en la consecució dels objectius 

i/o el disseny constant de les prestacions i els sistemes de seguiment i de remuneració de la 

prestació entre altres. 

 

Aquestes necessitats fan palesa la necessitat de disposar d’un sistema de millora continua de la 

qualitat del servei de recollida de residus i neteja.  

 

12.5.1 OBJECTIUS 

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

 La confecció d’auditories periòdiques (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 neteja i recollida de residus, la 
seva implantació i l’anàlisi dels canvis observats de resultes de les modificacions de 

serveis aplicats. 

12.5.2 PLA 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 continua que 

al llarg de tota la durada de la contracta permeti una evolució positiva de la neteja i de la recollida, 

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. 

12.6 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 contínua hauria de definir indicadors en base al resultat observat dels serveis, 

entre d’altres, en relació a: 

 Paràmetres de la qualitat del servei de neteja (nivell de neteja després del servei) 

- Nivell de neteja dels espais d’ús comú dels mercats(passadissos interiors, 

molls, sobremolls, ...), dels autocompactadors i gàbies de recollida, vials... 

 Paràmetres de la qualitat del servei de recollida (nivell de recollida i estat dels entorns 
dels contenidors després del servei): 

- Estat de la xarxa d’autocompactadors, presencia o no de desbordaments, 

existència o no de residus sense recollir, ... 

 Estat de les instal·lacions de la contracta. 

 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. 

 

Aquesta avaluació es realitzarà a partir de: 

 L’observació directa del servei, instal·lacions o equips i vehicles, en el seu cas. 

 L’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. 

 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, el redisseny 

justificat 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 (no satisfactori o deficient) es considerarà com 

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. 

12.7 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 

(vehicle, 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. 

 

El sistema de control de la situació i el recorregut dels vehicles mòbils de recollida i neteja es 

basaran en un sistema de control per GPS/GPRS que permetrà conèixer el recorregut i efectivitat 

de cadascun dels vehicles i equips mòbils, per tant, caldrà que tots els vehicles adscrits al servei 

disposin de la present tecnologia. 

 

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: 

 

1. Control de la presència dels equips. 

2. 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. 

 



 

 

12.7.1 CONTROL DE LA PRESÈNCIA DELS EQUIPS . 

El control de la presència dels equips serà d’aplicació comuna a tots els equips independentment 

del tipus de servei a que estiguin adscrits. 

 

Els controls de presència faran referència a si es troba o no l’equip dins de la seva ruta, 

especificada d’acord amb la planificació establerta d’antuvi entre MERCABARNA i l’empresa 

adjudicatària. 

 

Els serveis hauran de desenvolupar-se a la seva totalitat, tots els dies i torns previstos en la 

contracta, independentment del compliment d’obligacions de caire laboral, beneficis de conveni, 

baixes laborals, formació, o d’altres motius que es puguin produir. 
 

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 equip no trobat i per tant no 

remunerat. 

 

12.7.2 CONTROL DE LES NORMES DE LA PRESTACIÓ . 

El control de les normes de prestació contempla una part comuna a tots els serveis, siguin de 

recollida o 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 l’incompliment de normes de 

prestació, declarades com No Satisfactori, Deficient o Inacceptable. 

 

No Satisfactori: 20 % Preu Unitari diari/Equip. 

Deficient: 40 % Preu Unitari diari/Equip. 

Inacceptable: 60 % Preu Unitari diari/Equip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

40 minuts 
X   

Parada temporal dels equips sense causa justificada: 

Entre 40 i 50 minuts 

Entre 50 i 60 minuts 

Més de 60 minuts 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

  

 

 

X  

Estat funcional de les màquines i operaris: 

Insuficient 

Defectuós 

Dolent 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

  

 

 

X  

Realitzar treballs no programats o encomanats  X   

Impulsar restes de residus sota els vehicles estacionats, 

embornals i/o àrees verdes 
X   

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

No respectar normes de seguretat en operacions de 

descàrrega 
 X  

Estat funcional o de neteja de les instal·lacions 

Insuficient 

Defectuós 

Dolent 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

  

 

 

X  

No resoldre ràpidament les possibles incidències detectades  X  

No presentar les dades en els terminis fixats per 

MERCABARNA 
X   

Altres incompliments  X   

 

 

12.8 AUDITORIES EXTERNES DEL SERVEI 

Amb la fi de complementar el seguiment i millora del serveis de la contracta es preveu que 

bianualment es porti a terme una auditoria completa dels serveis de recollida de residus i de 

neteja. Aquesta auditoria serà conduïda per una empresa externa a la concessionària i serà 

elegida per MERCABARNA. Els continguts i extensió d’aquesta auditoria seran acordats en el seu 

moment i de comú acord entre l’empresa concessionària i MERCABARNA. El contractista es farà 

càrrec de les despeses derivades de l’auditoria.  

 

 

 

 



 

 

13 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 els incompliments 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. 

 

L’empresa concessionària enviarà mensualment una proposta de facturació a MERCABARNA, la 

qual serà revisada per tal de verificar que la facturació correspongui als serveis realment prestats. 

Un cop verificada la factura, l’empresa concessionària emetrà la factura mensual definitiva. 



 

 

 

14 MILLORES AMBIENTALS 

14.1 OBJECTIUS 

La magnitud dels serveis de neteja i recollida provoca una inevitable necessitat de recursos i una 

repercussió en el medi ambient. Per tant, és d’obligació minimitzar l’impacte 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 acústica i odorífera i reduir els consums d’aigua i energia de 

maquinària i instal·lacions. Per tant: 

 En la seva oferta, l’empresa licitadora haurà d'aportar 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. 

 

14.2 VARIABLES AMBIENTALS 

Les variables ambientals que cal que el licitador tingui en consideració en la seva oferta com a 

mínim, seran les següents: 

 Emissió de gasos 

Els vehicles de motor emeten gasos contaminants (NOx, CO, HC...), partícules i gasos d’efecte 

hivernacle, principalment CO2, que és necessari controlar i reduir. 

 Impacte acústic 

Els vehicles de transport i neteja constitueixen la causa principal d’exposició al soroll ambiental. La 

contaminació acústica, a més de molesta, pot provocar trastorns i altres alteracions sobre la salut 

dels treballadors del servei i els de MERCABARNA. Per aquests motius, és necessari avançar cap a 

mesures per a reduir l’impacte acústic amb tots els mitjans disponibles. 



 

 

 Consum i tipologia d’aigua 

L’aigua és un recurs escàs. En els serveis de neteja és clau minimitzar el consum de l’aigua 

utilitzada i potenciar els sistemes economitzadors d’aigua. Caldrà que l’empresa concessionària 
tingui en compte en l’elecció de vehicles i equips l’elevada salinitat de l’aigua d’ús.  

 

 

Així mateix, caldrà potenciar que la gestió de compres segueixi criteris de compra verda, promovent 

l'ús de productes amb etiqueta ecològica emesa per països de la UE. 

 

Tanmateix caldrà potenciar els aspectes de comunicació i formació del personal en matèria de 

sostenibilitat per a la utilització sostenible dels recursos, així com la Responsabilitat Social 

Corporativa de l’empresa, vetllant pel benestar psíquic i físic de tots els seus treballadors, així com 

per les possibles repercussions de la feina en les seves vides privades. 

 

14.2.1.1 EMISSIÓ DE GASOS 

L’emissió de gasos contaminants i partícules dels vehicles ofertats hauran de complir com a mínim 

amb la Normativa EURO 5, excepte el cas dels vehicles especials que hauran de complir la 

Normativa EURO màxima possible i disponible. 

 

Quant a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, en cas d’aparició de normativa respecte les 

emissions de CO2 dels camions, es seguirà l’establert a la normativa. 

 

L’empresa licitadora podrà proposar a la seva oferta la possibilitat d’adquirir vehicles que utilitzin 

motors d’última generació accionats amb combustibles no contaminants i/o renovables sempre 

que es compleixi amb els límits d’emissió de gasos contaminants i amb els requeriments dels 

serveis exigits. En qualsevol cas però, no es valoraran positivament les ofertes que única i 

exclusivament es basin en maquinària elèctrica. 

 

Es valorarà positivament les ofertes que proposin vehicles amb una menor emissió de CO2, de NOx, 

CO i partícules. 

 

14.2.1.2 IMPACTES ACÚSTIC 

Els vehicles ofertats per l’empresa licitadora hauran de complir amb la Directiva 2000/14/CE 
sobre emissions sonores a l’entorn degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure. La esmentada 

directiva estableix el tipus de màquines subjectes a marcat d’emissió sonora (nivell de potència 

acústica garantida), així com els nivells admissibles de potència acústica per a determinats tipus 

de màquina i el mètode de mesura. 

 

D’acord amb la directiva 2000/14/CE, totes les màquines d’ús a l’aire lliure han de dur el 

corresponent marcat acústic. 

 

L’empresa licitadora proposarà a la seva oferta les màquines amb els nivells de marcat acústic 

més baixos del mercat sempre que garanteixin els nivells de servei exigits. Aquestes propostes es 

valoraran positivament. 

 

Addicionalment, els vehicles, caixes recol·lectores i els mecanismes d’elevació de banyeres i 

autocompactadors estaran adequats per a minimitzar el soroll associat al desenvolupament de les 



 

 

 

diferents operacions i serveis de recollida de residus i neteja (mecanismes per a l’esmorteïment de 

cops als camions i als contenidors, instal·lació de panells aïllant de soroll a la maquinària, un sol 

motor per cisternes, entre d’altres). 

 

Tanmateix, el personal haurà d’estar format per a l’execució de bones pràctiques durant el servei 

per tal de minimitzar el soroll. 

 

14.2.1.3 CONSUM I TIPOLOGIA D’AIGUA 

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 sense nebulització, en especial per les 

operacions de rec a pressió. 

 L’empresa licitadora proposarà a la seva oferta els sistemes d’estalvi d’aigua més adients 
per a la maquinària. 

 Caldrà que la maquinària que utilitza aigua presenti sistemes de reutilització o reciclatge 
d’aigua. 

 Caldrà utilitzar la millor tecnologia disponible per a maximitzar la pressió d’aigua i 
minimitzar-ne el consum en les operacions de rec a pressió. 

 El licitador haurà de tenir present que tots els equips de neteja amb aigua utilitzaran 
aigua procedent de recursos alternatius, no apte per al consum humà i amb un elevat grau 

de salinitat.  

MERCABARNA podrà restringir la utilització del rec a pressió quan ho consideri necessari i en 

especial en èpoques de sequera. El contractista haurà de mantenir la qualitat del servei ofertat 

mitjançant el reforçament d’altres operacions de neteja, com l’ús d’escombradores. 

 

Les cisternes utilitzades per a tractaments amb aigua hauran de tenir una canonada de càrrega 

que s’ajusti en tot el seu trajecte al diàmetre del sortidor o boca de càrrega compatible amb els 

posats a disposició per MERCABARNA. Tanmateix, seran del mateix diàmetre tots els accessoris 

auxiliars necessaris i la purga de fons de cisterna obligatòria. 

 

14.2.1.4 CONSUM DE LES INSTAL·LACIONS 

L’empresa licitadora haurà de garantir la minimització del consum a les instal·lacions de recollida i 

neteja, mitjançant l’elaboració del llistat de mesures preventives que utilitzarà en cas de resultar 

adjudicatària, en relació als següents aspectes: 

 

- Consum d’energia: Caldrà disposar d’un llistat de mesures i/o mecanismes de reducció a 

implementar en les instal·lacions de recollida i neteja per a minimitzar el consum 

d’energia en la il·luminació (per exemple, amb l’ús de bombetes de baix consum, sensors 

de presència), calefacció, etc. 

 
- Consum d’aigua: Caldrà disposar de mesures a implementar i/o mecanismes de reducció 

en les instal·lacions de recollida i neteja per a minimitzar el consum d’aigua, com l’ús de 



 

 

sistemes economitzadors d’aigua a lavabos, dutxes i mànegues utilitzades per a 

operacions de rentat de vehicles, ús d’aixetes monomando amb temporitzador, 

implantació de sistemes de control de fuites, recuperació de les aigües de pluja o d’altres. 

 

- Pla de gestió de residus: Caldrà disposar d’un pla de gestió dels residus associats als 

vehicles de recollida i neteja (olis, pneumàtics, etc.), així com dels residus generats a les 

dependències administratives i de gestió. 

 

- Tipologia i reducció de materials: Els productes utilitzats seran no agressius amb el medi i 

disposaran d’etiquetatge ecològic o la certificació de ser biodegradables i es fomentarà la 

reducció dels materials utilitzats en tots els serveis, incloent el material d’oficina utilitzat 

a les instal·lacions. Caldrà fomentar l’ús de materials i productes reciclats i/o reciclables 

i potenciar l'ús de productes amb etiqueta ecològica. 

 

14.2.2 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 contínua. 

 

14.2.3 REQUISITS CONCRETS 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: 

 Declaració de compliment per tots els seus vehicles i maquinària de la normativa EURO 
corresponent en funció del tipus de vehicle, quant a l’emissió de gasos contaminants i 

partícules. Característiques dels vehicles i maquinària proposats respecte a aquest 

requeriment (expressats en g/kWh). 

 Declaració de les emissions de CO2 per tots els seus vehicles i maquinària. 
Característiques dels vehicles i maquinària proposats respecte a aquest requeriment 

(expressat en g/kWh). 

 Declaració de compliment dels requeriments de potència acústica per vehicles i 
maquinària. Característiques acústiques dels vehicles i maquinària proposats. Mesures 

proposades per la minoració del soroll durant l’execució dels serveis. 

 Declaració d’utilització d’economitzadors d’aigua, i en especial als tractaments de rec a 
pressió que redueixin el consum sense nebulitzar. Característiques dels sistemes 

economitzadors d’aigua proposats. 

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



 

 

 

 Pla de gestió de residus produïts (vehicles, pneumàtics, materials, olis, etc.). 

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

 Pla d’utilització d’energies renovables a les instal·lacions. 

 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). 

 

Com a millora de la oferta, es valorarà positivament la disponibilitat per part de l’empresa 

concessionària d’un Pla de Responsabilitat Social Corporativa. 

 

14.2.4 CONTROL ANUAL DE LES VARIABLES 

L’empresa adjudicatària amb periodicitat anual i en base a les seves propostes es sotmetrà a un 

control per avaluar el compliment dels criteris en matèria ambiental. En aquest sentit caldrà que 

presenti anualment la documentació justificativa de compliment de tots els requeriments 

ambientals: 

 Certificat de compliment amb la normativa EURO corresponent per a tota la maquinària. 
Serà necessària l’aportació de documentació tècnica quant a la declaració del nivell 

d’emissió real de gasos contaminants i partícules per cada tipus de vehicle que justifiqui 

el compliment de la Normativa EURO corresponent en funció del tipus de vehicle. 

Característiques dels vehicles i maquinària proposats respecte a aquest requeriment CO, 

NOx, partícules (expressats en g/kWh). 

 Certificat de compliment amb els valors de les emissions de CO2 (expressats en g/kWh) 
per tota la maquinària. 

 Certificat de compliment de la normativa i del marcat acústic de tota la maquinària i 
vehicles. Les mesures caldrà realitzar-les segons els procediment definit a la Directiva 

2000/14/CE. 

 Mesures associades a la minimització de soroll produït durant el servei i efectivitat de les 
mateixes. 

 Certificat de compliment amb els percentatges d’estalvi d’aigua, sobre tot pels vehicles 
de rec a pressió. Les estimacions de l’estalvi introduït mitjançant l’ús d’aquests sistemes 

amb la presentació de la documentació justificativa corresponent. El contractista 



 

 

realitzarà un seguiment del consum d’aigua del servei, així com del tipus d’aigua 

consumida per tractament, que caldrà presentar de manera anual amb la corresponent 

documentació justificativa. 

 Resultats del Pla de Gestió dels residus generats de les instal·lacions i possibles 
propostes de millora. 

  Certificat de les característiques dels productes utilitzats en la prestació dels serveis. 

 Consums d’aigua i energia a les instal·lacions durant l’any anterior per persona i per 
vehicle. 

 Resultats de l’aplicació de les mesures per a la minimització de materials a les oficines. 

 Certificat de compromís ètic de l'empresa, aportant si s'escau els certificats de codi de 

conducta (SA 8000/ Fair Wear Foundation), o certificacions dels estàndards utilitzats en 
les auditories externes o internes, respecte a la utilització de productes fets sota una 

política compromesa de gestió en relació al medi ambient i a la prevenció de riscos 

laborals. 

 Registre de formació del personal en matèria de sostenibilitat i pla de formació anual del 
personal i del personal de nova incorporació. 

Els certificats s’hauran de dur a terme mitjançant un organisme homologat. La presentació de la 

documentació justificativa es realitzarà el dia 1 de juliol de cada any i els certificats no podran tenir 

més de 3 mesos d’antiguitat.  

 

MERCABARNA podrà modificar els paràmetres ambientals en el cas de que aparegui nova 

normativa al respecte. En aquest cas ho comunicarà a l’empresa contractista per tal de que tinguin 

constància de les modificacions. 

 

14.2.5 REPERCUSSIÓ SOBRE LA RETRIBUCIÓ 

Les avaluacions anuals dels paràmetres de sostenibilitat es repercutiran sobre la certificació 

mitjançant un paràmetre K, que variarà entre el 0% i l’1% en funció dels resultats obtinguts en 

cadascuna de les parts del control ambiental. Aquest índex tindrà validesa durant les dotze 

certificacions mensuals posteriors a la presentació de la documentació acreditativa. 

 

El contractista disposarà d’un termini de 3 mesos per corregir les deficiències i presentar la 

documentació justificativa. En tal cas a partir de la presentació i de l’estudi de la nova 

documentació, es tornarà a calcular el nou índex K, essent aquest aplicat en les posteriors 

certificacions. 

 

 

 

VCn = Valor de la nova certificació del mes n 

VECn = Valor de l’esborrany de certificació del mes n 

K = Índex de control ambiental que serà de 0% a 1% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En el càlcul del paràmetre K intervenen les diferents variables ambientals definides en aquest 

capítol: 

- K1: Emissions de gasos contaminants i partícules 

- K2: Emissions de CO2 

- K3: Contaminació acústica 

- K4: Consum aigua a la maquinària 

- K5: Consum a les instal·lacions 

- K6: Formació personal 

 

S’ha assignat un pes relatiu a cada variable ambiental que contribueix al càlcul del paràmetre K en 

funció de la seva importància relativa.  

 

Cada variable ambiental tindrà un valor igual al seu pes relatiu en cas que la documentació 

presentada no garanteixi el compliment del criteri ambiental corresponent. En cas de compliment, 

el valor de Ki serà igual a 0. 

 

El valor del paràmetre K es calcula com el sumatori de cada paràmetre Ki corresponent a 

cadascuna de les variables ambientals. 

 

 

 

 

 (cas de no complir amb el criteri ambiental corresponent) 

 

  (cas de complir amb el criteri ambiental corresponent) 

 

 

L’avaluació del compliment dels criteris ambientals es realitzarà com segueix, a partir de l’anàlisi 

de la documentació aportada pel contractista quant a l’avaluació dels estàndards ambientals, 

certificats de funcionament, registres, llistats i propostes: 

 

 

Variable Descripció Pes Criteri a complir 
Valor del criteri per 

aplicar penalització 

K1 

Control 

d’emissions 

gasos i 

partícules 

0,30% 

Compliment dels límits establerts a la 

normativa EURO corresponent en funció del 

tipus de vehicle per part de tots els vehicles 

que participin en la prestació del servei 

Més del 10% de 

vehicles incompleixen 

valors límits 

K2 

Control 

d’emissions 

CO2 

0,25% 

Compliment dels valors establerts pel 

contractista a la oferta per les emissions de 

CO2 per part de tots els vehicles que 

participin en la prestació del servei 

Més del 10% de 

vehicles incompleixen 

valors límits 

K3 
Contaminació 

acústica 
0,20% 

Es comprovarà el marcat acústic de tots els 

vehicles que participin en la prestació dels 

Algun vehicle sense 

marcat acústic 



 

 

serveis d’acord amb la Directiva 

2000/14/CE 

Es comprovarà el manteniment dels valors 

de marcat acústic de les màquines 

Més del 10% de 

vehicles incompleixen 

valors marcat acústic 

K4 

Consum 

d’aigua de la 

maquinària 

0,10% 

Es comprovaran els esforços esmerçats pel 

contractista en matèria de reducció del 

consum d’aigua 

Augment dels 

consums d’aigua per 

tractament respecte 

l’any anterior 

K5 
Consum a les 

instal·lacions 
0,10% 

Es comprovaran els esforços esmerçats pel 

contractista quant a la disminució del 

consum energètic del total de les 

instal·lacions 

Augment del consum 

per persona i per 

vehicle respecte l’any 

anterior 

K6 
Formació del 

personal 
0,05% 

Es comprovarà la realització dels cursos 

anuals de formació i dels cursos per 

operaris nous en matèria de sostenibilitat i 

sensibilització ambiental 

En cas de no haver 

realitzat aquests 

cursos per a la 

totalitat del personal 

Total penalització 

variables 
1,00%   

 

 



 

 

 

15 PROGRAMACIÓ DINÀMICA DELS SERVEIS 

15.1 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. 

15.2 ELABORACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 

La programació base del serveis de recollida de residus i 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-se la fase de posada en marxa del 

servei i haurà de ser aprovada per MERCABARNA abans de la seva implantació definitiva. 
 

15.3 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 els serveis en cas de ser necessari. 

 

 

 

 

 



 

 

16 CONTINUÏTAT I PROGRAMACIÓ 

L’adjudicatari està obligat a proposar a MERCABARNA un sistema programat de prestació del 

servei que garanteixi la precisió, la seguretat i el caràcter ininterromput del mateix. Incloent-hi els 

casos de vaga i força major. 

 

Tota modificació en qualsevol element del servei, tal i com s’ha indicat, haurà de ser informada 

prèviament a MERCABARNA, que l’autoritzarà o no en el termini d’un mes. 

 

Tota proposta de l’adjudicatari de reducció dels elements materials o humans del servei haurà 

d’anar acompanyada de la corresponent proposta de disminució de preus unitaris, en línia amb el 

ja expressat criteri de millora constant de la productivitat. En cap cas s’acceptaran reduccions de 

personal i/o equips que no ajudin aquesta corresponent disminució de preus a pagar per 

MERCABARNA. 
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