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PLEC TÈCNIC DEL SERVEI DE NETEJA INDUSTRIAL I LLEUGERA DE L’ESCORXADOR DE MERCABARNA 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

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

dels serveis de neteja industrial i lleugera de l’escorxador de Mercabarna. Així, distingirem en tot 

moment, les activitats de la línia de producció o industrial i annexes i exteriors i, de l’altra, les activitats 

de neteja lleugera d’oficines, lavabos i vestidors. 

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 700 empreses i, diàriament, hi accedeixen 

unes 23.000 persones. 

L’escorxador de Mercabarna comprèn un edifici que està constituït per una planta baixa, un entresol i 

una primera planta. 

Dins del recinte, distingim dos tipus de zones o àrees: 

- Zones que estan llogades a d'altres empreses: Aquestes zones no es consideraran 

dins del plec de neteja ja que tot i estar dintre del mateix recinte es tracta 

d’empreses diferents.  

- Zones on es desenvolupen les activitats de l’escorxador: Seran les zones a netejar 

en el present plec. 

(Veure annex 1) 

 

 

 

2. OBJECTE 

 

Aquest plec té com a objecte determinar les condicions tècniques per portar a terme, tant la neteja 

industrial com la lleugera de les instal·lacions de l’escorxador de Mercabarna.  
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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.  

 

 

 

4. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

4.1. DESCRIPCIÓ DE CADA ÀMBIT. (Veure annexes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6) 

 

 

4.2. NETEJA LLEUGERA D’OFICINES, LAVABOS I VESTIDORS. 

-  Neteja vestuaris, passadissos, escales i distribuïdors. 

- Neteja oficines Direcció, Administració, Producció , línia i bàscules 

- Neteja menjador personal industrial escorxador (cooperativa). 

- Neteja lavabos. 

- Neteja dependències veterinàries. 

- Reposició de paper de wc i sabó (subministrat per Mercabarna). 

- Buidat de papereres i cendrers. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                

                                                                             Concurs de Neteja i desinfecció Escorxador  
 

6 
 

4.3. NETEJA INDUSTRIAL 

 

       LÍNIA BOVÍ I OVÍ 

- Zona i línia de sagnat i sacrifici. 

- Zona i línia de feinejat. 

- Altres. 

 

            ZONES ANNEXES. 

- Corrals oví (pis inferior i superior) 

- Passadís llatzaret i oficina estabulació 

- Zona recollida pells i cuirs 

- Zona dipòsits sang. 

- Zona de recollida de residus (moll i sales de recepció de residus del túnel) 

- Muntacàrregues 

- Triperia (inclou el baixant despulles xai) 

- Sala de mostres i laboratori dels Serveis Veterinaris 

- Cambres de decomís i observació 

- Terrassa exterior 

- Contenidors de bolcat del MER. 

- Altres (robots de càrrega, desinfectadors de serres i ganivets, etc...) 

 

 La neteja industrial també inclou: 

- Tubs: Tub evacuació de potes, cuirs, mamelles, greix, caps, decomisos, budells 

vaquí, intestines vaquí, MER. 

- Màquines: Mànega insuflat oví, pinces aguanta vedelles, robots de càrrega, pinces 

dels robots, exterior màquina escaldar tripes, cinta recollida tripes i diferents 

màquines d’espellar el xai.  

- Ganxos: Ganxos per les despulles línia boví, ganxos despulles, caps i canals de la 

línia del xai. Tots els ganxos en general i neteges puntuals en cas necessari. 

- Vidres i mosquiteres 

- Botoneres, quadres elèctrics i protectors dels cables. 

- Carros, cubilots i contenidors. També inclou la recollida de carros i cubilots del moll 

del túnel i pujar-los a l’escorxador per la seva neteja) 

- Neteja d’embornals i desguassos.  

- Fluorescents. 
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- Vies (puntualment, desprès dels engreixaments de la cadena o altres operacions de 

manteniment, cal netejar el terra sota de les vies i retirar l’excedent de greix de la 

carrileria). Acostuma tenir una freqüència anual per zona.   

- Teranyines i fluorescents  

 

 

4.4. MODIFICACIONS DE 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 aquest extrem, MERCABARNA aplicaria 

les sancions corresponents. 

 

 

 

5. PRESTACIONS A CONTRACTAR.  

 

 

5.1. ASPECTES GENERALS. 

 

La taula 5.1 mostra l’horari general d’activitat de l’escorxador de Mercabarna. Cal dir que durant l’any hi 

ha jornades de matança extra, en les quals l’adjudicatari també haurà de prestar els serveis. Aquestes 

jornades podran ser dies festius o caps de setmana.  

 

Taula 5.1. Horaris d’activitat a l’escorxador 

 

 

 

 

 Activitat (hores) 

Escorxador Dll-Dv 00h-14h 



                                                                                                                                                                                

                                                                             Concurs de Neteja i desinfecció Escorxador  
 

8 
 

 

5.1.1 NETEJA LLEUGERA: 

La neteja lleugera comprèn tots els elements i dependències detallats al punt 4.2  

 

5.1.2 NETEJA INDUSTRIAL: 

La neteja industrial comprèn tots els elements i dependències detallats al punt 4.3, i es durà a terme 

sempre que l’activitat ho permeti. 

 

 

 

6. REQUISITS PER A LA PRESTACIÓ 

 

 

6.1 REQUISITS TÈCNICS 

 

- Les eines, maquinària i productes han d’estar autoritzats per utilització a indústria alimentària. 

 

- Comprovar que les preses de corrent i la maquinària a tractar estiguin desconnectades. Protegir 

els quadres, preses de corrent i elements sensibles a la humitat en el cas que s’hagi d’utilitzar 

aigua a pressió. 

 

- No es pot netejar cap zona on hi hagi presència d’aliments amb aigua a pressió. 

 

- S’ha d’evitar que es taponin els desguassos amb les restes sòlides de brutícia (restes de carn, 

ossos, plàstics, ...). Es recomana una primera neteja en sec.  

 

- Excepte en casos molt concrets, que s’especificaran si cal, es recomana començar la neteja per 

les parts més altes i s’anirà descendint progressivament, per evitar que l’aigua bruta amb els 

residus embruti les parts inferiors netes. 

 

- Tot el personal de neteja haurà de disposar de la formació necessària (bones pràctiques de 

manipulació , riscos laborals, etc..). 

 

- Seran a càrrec de l’empresa adjudicatària el cost dels productes i materials utilitzats per a la 

neteja (inclou també les bosses d’escombreries), els estris necessaris, els vestits de treball 

apropiats i tota la despesa necessària per a l’adequada prestació del servei. 
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- L’empresa adjudicatària es compromet a mantenir un llistat actualitzat i, a l’abast de 

Mercabarna en qualsevol moment, de tots els productes, maquinària i utensilis, amb les seves 

fitxes tècniques i de seguretat corresponents. Qualsevol canvi haurà de ser modificat a la llista i 

comunicat a Mercabarna.  

 

- Cal mantenir els productes, maquinària i utensilis de neteja ordenats, en condicions higièniques 

adequades i en un estat de manteniment òptim. S’emmagatzemaran als llocs que s’habilitin per 

aquest efecte. 

 

- Pel que fa a l’emmagatzematge, tots els estris i productes utilitzats per la  neteja i la desinfecció 

de les instal·lacions han de mantenir-se tancats i aïllats de les zones on s’està produint una 

manipulació o a on hi ha una presència d’aliments per evitar contaminacions creuades. 

 

- És responsabilitat de l’empresa adjudicatària 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’impacte al medi ambient. 

 

- Els productes de neteja han d’estar correctament identificats, tal i com marqui la legislació 

vigent. L’etiqueta ha de poder llegir-se clarament per evitar confusions amb altres productes. 

 

- L’empresa adjudicatària haurà de presentar un pla de neteja i desinfecció de totes les zones i 

elements de l’escorxador (zones, freqüències, procediments, productes i fitxes tècniques i de 

seguretat, etc...). 

 

 

6.2 REQUISITS D’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 haurà de presentar a la seva proposta tècnica les freqüències de neteja de cada 

zona indicades al punt 4. 

 

Les freqüències orientatives poden veure’s a l’annex 3 



                                                                                                                                                                                

                                                                             Concurs de Neteja i desinfecció Escorxador  
 

10 
 

- L’empresa adjudicatària setmanalment haurà de presentar un informe a on s’especifiqui  totes 

les tasques realitzades aquella setmana, indicant com a mínim tot el llistat de zones i elements 

a netejar, quan s’han netejat i quina persona les ha netejat.  

 

- Periòdicament, un responsable de l’escorxador farà una verificació de la neteja realitzada. 

Qualsevol deficiència trobada serà comentada amb l’empresa adjudicatària a les reunions 

periòdiques.  

 

- Mensualment l’empresa adjudicatària haurà de presentar una factura pro forma per les 

tasques realitzades, que serà analitzada per MERCABARNA.   

Un cop donat el vist i plau per part de MERCABARNA, l’adjudicatari podrà passar a presentar la 

factura definitiva. En el cas de que es trobin deficiències en la neteja, s’informarà a l’empresa. 

El model de factura proforma el trobem a l’annex 4. 

 

 

6.3 REQUISITS EN RECURSOS HUMANS I MATERIALS 

 

Els concursants hauran de presentar la imatge que s’aplicarà al vestuari en la prestació dels serveis de la 

present contracta. 

 

6.3.1 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 neteja, higiene i manteniment. 

 

6.3.2 TARGETA IDENTIFICATIVA. 

 

El personal estarà previst d’una targeta d’identificació, en la que hi figuraran com a mínim el nom i la 

fotografia. L’esmentada targeta s’incorporarà en un lloc fàcilment visible de l’uniforme per tal que pugui 

haver un reconeixement personal. 
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6.3.3 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. 

Es considerarà inadequat i possible motiu de sanció, menjar i beure fora dels horaris i llocs establerts 

per a tal efecte.  

 

6.3.4 RECURSOS MATERIALS. 

 

El licitador en les seves ofertes indicarà les eines, maquinària i productes (pals de fregar, baietes, draps, 

escombres, cubells, hidronetejadores, satèl·lits i altres, bosses escombreries,etc...) 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 i llum  

que calguin al mateix centre o edifici de treball. El paper del WC i el sabó de mans seran reposats per 

l’empresa adjudicatària però facilitats i comprats per Mercabarna.  

 

6.3.5 CONTROL DE PRESÈNCIA. 

 

L’empresa adjudicatària  haurà de portar un control de presència del personal. Aquesta informació 

estarà disponible en qualsevol moment a petició de Mercabarna.  

 

6.3.6 VESTIDOR. 

 

L’adjudicatari consensuarà amb MERCABARNA un espai habilitat com a vestidor per als treballadors que 

desenvolupin el servei a la Unitat Alimentària. 

 

6.3.7 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, tenint en compte els horaris d’activitat de les diferents zones de  l’escorxador, 

farà una proposta  de programació de les tasques de neteja.  

En qualsevol cas, la programació haurà de ser validada pels serveis tècnics de l’escorxador, en cas de 

modificacions, s’haurà d’informar amb suficient antelació a MERCABARNA. 

 

 

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

 

L’adjudicatari proposarà els itineraris a seguir per dur a terme les tasques, tenint en compte els horaris 

de cada activitat i el personal que actualment hi ha treballant a l’escorxador.  

 

A l’hora de definir els itineraris cal tenir en compte les tasques definides per a cada àmbit. 

 

Els itineraris definits per l’adjudicatari seran presentats als serveis tècnics de l’escorxador per a la seva 

aprovació. Igualment, qualsevol canvi en els itineraris durant tot el termini de la contracta serà notificat i 

pactat amb MERCABARNA. 

 

 

7.3. RESIDUS GENERATS PER L’ACTIVITAT. 

 

Les escombraries produïdes com a resultat de la neteja de l’escorxador s’hauran de dipositar als 

contenidors que indiqui Mercabarna. 

 

 

7.4. EQUIPS DE TREBALL ORIENTATIUS  (Veure annex 5) 

 

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. 
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L’escorxador, en funció de les necessitats del servei, pot modificar l’horari per mitjà d’una comunicació a 

l’empresa adjudicatària i sempre que aquesta modificació horària no representi per a l’empresa assumir 

un increment de costos socials, cosa que caldria acreditar. 

 

L’adjudicatari, amb antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de l’execució del contracte, comunicarà 

l’horari de prestació dels serveis, la jornada de treball de cadascun dels treballadors adscrits al centre i 

llurs dades personals. Es respectarà en tots els casos la normativa legal de nombre màxim d’hores de 

treball, dia i hores de descans entre jornades. 

 

Tot seguit es detalla la relació orientativa de la bossa d’hores anual per a la prestació de servei: 

 

7.4.1 NETEJA LLEUGERA D’OFICINES I DEPENDÈNCIES. 

Operaris/es neteja:   3.000 hores/any. 

 

7.4.2 NETEJA INDUSTRIAL. 

Encarregat/supervisor:   2.000 hores/any.  

Operaris/es neteja:                           15.000 hores/any. 

 

No obstant, es demana una bossa de 160 hores extres, que podran ser utilitzades o no en funció  de 

necessitats puntuals. 

La figura de l’encarregat serà la de vetllar pel bon funcionament de les operacions de neteja de la resta 

del personal, distribuint i supervisant les tasques, alhora que estarà en constant contacte amb el 

personal de l’escorxador en tot moment per tal que es resolguin les incidències que puguin sorgir en el 

dia a dia. A més, reportarà i comunicarà directament al personal de Mercabarna qualsevol incidència 

que es produeixi en les tasques diàries. Tanmateix, aquest supervisor podrà realitzar d’altres tasques 

que li siguin encomanades per part del personal de Mercabarna. 
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8. COORDINACIÓ, MILLORA I CONTROL DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS. 

  

 

8.1. COORDINACIÓ MERCABARNA I EMPRESA ADJUDICATÀRIA. 

 

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, el 

coordinador de la contracta i el personal que es 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. 

 

8.3.1 INFORME ANUAL DE SERVEIS. 

 

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: 
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- Descripció física de l’objecte del contracte amb les superfícies detallades. 

- Descripció dels esforços reals de treball. 

- Descripció detallada dels costos. 

- 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. 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. Això es basa en: 

- Nivell de neteja dels diferents espais 

- Estat dels equips humans i material de la contracta. 

- Les dades obtingudes als diferents registres, informes o reunions. 

- Control de presència 

 

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.  

 

8.4.1 CONTROL DE LA PRESÈNCIA  

 

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

independentment del compliment de les obligacions de caire laboral, els beneficis de conveni, les baixes 

laborals, la formació del personal, o bé 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 personal no trobat i per tant no 

remunerat. 
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8.4.2 CONTROL DEL NIVELL DE NETEJA. 

 

Es catalogarà en correcte, no satisfactori, deficient i inacceptable. 

 

Els incompliments estaran sotmesos al règim de descomptes per 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  

Realitzar treballs no programats o encomanats  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   

Dos resultats no satisfactoris en dues analíques 

de superfícies consecutives   
 X  

Faltes de respecte cap al personal de 

mercabarna per part de qualsevol treballador 

de l’empresa adjucitària 

  X 

No acatar les instruccions per part del personal 

de Direcció o Producció de l’escorxador. 
  X 

Desperfectes ocasionats per mala praxis (excès 

d’aigua sobre equips, aparells, etc) 
 X  

Altres incompliments  X   
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8.5. MILLORA CONTINUADA. 

 

La voluntat de millora de la qualitat obliga a: 

- Optimització contínua dels serveis al llarg de tota la contracta del servei 

- Implicació en la consecució dels objectius per part de la contracta 

 

8.5.1 EINES PER A LA MILLORA CONTÍNUA. 

 

- Assistència i l’assessorament continu als responsables tècnics de MERCABARNA 

davant de propostes de canvi dels serveis. 

- Reunions i revisions periòdiques conjuntes per tal de treballar en la millora 

contínua del servei prestat 

- Revisió mensual conjunta amb personal de Mercabarna de l’eficàcia de la neteja.  

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

 

8.5.2 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 de la contracta, que sigui senzill i de fàcil aplicació, principalment per identificar i corregir els 

defectes que puguin aparèixer en el desenvolupament de la contracta. 

Es basarà en el control i seguiment dels criteris d’avaluació del servei: 

 

- Nivell de neteja dels diferents espais 

- Estat dels equips humans i material de la contracta. 

- Les dades obtingudes als diferents registres, informes o reunions. 

- Control de presència 

- Grau de col·laboració entre Mercabarna i l’adjudicatària.  

 

8.5.3 AVALUACIÓ. 

 

Els valors obtinguts dels criteris d’avaluació detallats al punt 8.5.2. i considerats negatius hauran de 

comportar les corresponents observacions i aclariments de l’empresa adjudicatària, 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. 
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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. 

 

 

 

9. MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES TASQUES.  

 

En la facturació mensual es podran descomptar les sancions establertes al punt 8.4.2  en el cas 

d’incompliments o deficiències provades en la tasca realitzada. 

 

 

 

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’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 odorífera i reduir els consums d’aigua i energia. Per tant: 

- A 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 
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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.   

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.  

 

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.  

 

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. 

 

 

 

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. 
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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 re 

programar. 
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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. 
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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 que inclogui. 

 

L’oferta constarà com a mínim de: 

- Document de resum de l’oferta presentada. 

- Matrius omplertes (annex 6) 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      1. PLÀNOL GENERAL. 

- ANNEXES  2. PLÀNOL DE LES ZONES DE NETEJA. 

- ANNEX      3. FREQÜÈNCIES DE NETEJA. 

- ANNEX      4. MODEL DE FACTURA PROFORMA. 

- ANNEX      5. LLISTAT DE PERSONES A SUBROGAR. 

- ANNEX     6.  MATRIU OFERTA ESCORXADOR 

 



MATRIU OFERTA ESCORXADOR

EMPRESA:

Nº OPERARIS
Nº HORES 

MENSUALS

Nº HORES 

ANUAL
€ HORA TOTAL €

OPERARI NETEJA LLEUGERA

OPERARI NETEJA INDUSTRIAL

ENCARREGAT

TOTAL

DIÜRNA
NOCTURNA/ 

DISSABTE
FESTIUS

PREUS HORA EXTRA



 
   LLISTAT DE PERSONAL A SUBROGAR 
 

 
 

CATEGORIA ANTIGÜEDAD 
TIPO 
CONTRATO 

JORNADA 
SEMANAL 

TURNO 
RETRIBUCIÓN 

Responsable 
d’equip 07/09/2005 Indefinit 

40 Diürn Segons conveni + prima 
mensual de 380,00 € 

Netejardor/a 10/07/2006 Indefinit 40 Diürn   Segons conveni 
Netejardor/a 01/12/2001 Indefinit 40 Diürn   Segons conveni 
Netejardor/a 01/12/2001 Indefinit 40 Diürn   Segons conveni 

Especialista 03/09/2007 Indefinit 
40 Diürn   Segons conveni + prima 

mensual de 80,00 € 
Supervisor de 
Sector/Servei 24/01/1990 Indefinit 

40 Diürn   Segons conveni + prima 
mensual de 215,00 € 

Especialista 02/08/2004 Indefinit 
40 Diürn   Segons conveni + prima 

mensual de 80,00 € 
Netejardor/a 14/10/2005 Indefinit 40 Diürn   Segons conveni 
Netejardor/a 02/01/2008 Indefinidt 40 Diürn   Segons conveni 

Netejardor/a 28/02/2008 
Obra o 
servei 

20 Diürn 
  Segons conveni 

Netejardor/a 23/03/2008 Indefinit 40 Diürn   Segons conveni 



- ANNEX VIII. 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): 
  

 
 

 

 

Diürn 
Nocturn/ 
dissabte 

Festiu 
 

 Netejador/a       
 

 ...       
 

 

 

    

  



CALENDARI MERCALIM DE NETEJA 
 
 

 
FREQÜÈNCIA 

 

 
ZONES 

DDIIAARRII  
 

 TOT EXCEPTE: 
 

SSEETTMMAANNAALL  

 
- SECCIÓ SACRIFICI: Fosses ascensors, exterior i interior cambres de 
decomís o observació, parets interiors sala matança 
 
- ZONA CORRALS: Passadís llatzaret i quadres xai pis de dalt  
(2 cops/setm) 
 
- SALA MOSTRES: Tot (només en cas d’utilització de la sala) 
 
- SALA DE CUIRS: Sostre exterior 
 
-NETEJA EMBORNALS I DESGUASSOS  
 
- DIVERSOS: Exterior dipòsit sang i zona recollida residus 
 

MMEENNSSUUAALL  

 
- Teranyines de tot l’edifici 
 
- Pols mosquiteres 
 
- PLATAFORMES FEINEJAT : Neteja plataformes per sota 
 
- PASSADISSOS CAMBRES: Parts altes quadres elèctrics 
 
- TRIPERIA: Fluorescents  
                  Sostre 

- PASSADISSOS CAMBRES i CAMBRES: Fluorescents 

 
- SALA MOSTRES: Fluorescents 
                          Vidres 
 
- Vidres baixos (bàscula, despatxos...) 

AANNUUAALL  oo  PPEERR  

NNEECCEESSSSIITTAATTSS  DDEE  LLAA  

PPRROODDUUCCCCIIÓÓ  

- VIES  
 
- VIDRES (excepte els mensuals) 
 
-  FLUORESCENTS (Tots excepte tripería) 
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