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Annex II 

DETERMINACIÓ DEL NIVELL DE QUALITAT DEL SERVEI A CADA EDIFICI 

1. DESCRIPCIÓ 

El nivell de qualitat en la neteja dels edificis i instal·lacions es determinarà en funció del resultat 
obtingut en les inspeccions in situ que els serveis tècnics municipals o l’empresa que es contracti a 
aquest efecte realitzin. 

Les inspeccions es realitzaran entre els 30 i 90 minuts posteriors a l’horari previst de neteja, encara 
que els edificis amb neteja nocturna la inspecció es podrà realitzar el dia següent en el moment de 
l’obertura de l’edifici (orientativament a les 8.00h). 

Els paràmetres a avaluar es basen en els elements a netejar més comuns, però variaran en cada 
inspecció en funció de la tipologia dels edificis i instal·lacions. Aquests paràmetres són: 

- paviments 
- parets 
- portes 
- vidres i finestres 
- persianes 
- sostres 
- làmpades i punts de llum 
- superfícies enrajolades 
- aixetes i dutxes 
- sanitaris i lavabos 

- miralls 
- paper i sabó 
- cortines 
- estores 
- moquetes 
- mobiliari 
- papereres 
- escales i baranes 
- balcons 
- patis 

 

Segons la importància que s’ha determinat que tenen per a cada edifici, els paràmetres han de ser 
ponderat per obtenir un valor global de qualitat de neteja d’un edifici i data d’inspecció. 

2. QÜESTIONARI PER DETERMINAR EL NIVELL DE QUALITAT DE LA NETEJA 

El nivell de qualitat de la neteja es determinarà complimentant els següents qüestionaris. Les 
caselles marcades amb un “Sí” sumaran pel valor de ponderació indicat, les caselles marcades amb 
un “No” no seran sumades. La suma dels diferents percentatges (valor de ponderació) es convertirà 
en el nivell de qualitat (Q) puntuat de 0 a 10. 
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2.1 LOT 1: EDIFICIS ESCOLARS I EDUCATIUS 

 

    

Ponderació 
respecte 
total edifici 

Neteja dels banys        30% 

     

 Si No   Ponderació 

L'inodor està net. No fa olor ni presenta brutor 
orgànica aferrada 

L'inodor està net. No presenta taques de calç 

El dispensador de paper higiènic funciona i té paper       45% 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten < = 1 residu inorgànic (paper, plàstic, 
etc.)     100% 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten entre 1 i 2 residus inorgànics (paper, 
plàstic, etc.)     60% 

El paviment es troba brut. Dins 1m2 visualment es 
recompta 1 residu orgànic (cabells, pèls, etc.) o > 2 
inorgànics     0% 

10% 

Els lavabos estan nets. No presenten brutor 
aferrada (orgànica o inorgànica, cabells, sabó, etc.) 

Els lavabos i aixetes estan nets. No presenten 
taques de calç.        15% 

Els miralls es troben nets, sense esquitxos, taques 
o restes de calç. Les possibles taques ocupen una 
superfície < 5% del total. 

Les superfícies enrajolades (parets, etc.) estan 
netes. Sense taques de calç. Les possibles taques 
ocupen una superfície < 5% del total.       10% 

Les finestres i vidres es troben nets. Les possibles 
taques ocupen una superfície < 5% del total.       10% 

El dispensador de sabó funciona i té sabó 

El dispensador de paper assecamans funciona i té 
paper 

Les papereres estan buides       10% 

     

   suma 100% 
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Ponderació 
respecte 
total edifici 

Neteja aules       30% 

     

 Si No   Ponderació 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten < = 2 residus inorgànic (paper, plàstic, 
etc.). No s'observen trepitjades o taques.     100% 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten entre 2 i  4 residus inorgànics (paper, 
plàstic, etc.). Les possibles taques ocupen una 
superfície < 10% del total.     60% 

El paviment es troba brut. Dins 1m2 visualment es 
recompten 2 residus orgànics (cabells, pèls, etc.) o 
> 4 inorgànics. O bé, s'observen trepitjades o 
taques en una superfície > 10%     0% 

20% 

El mobiliari (taules i cadires) no té pols, a simple 
vista o passant-hi un paper blanc. Es comprovarà el 
10% del mobiliari.       30% 

La pissarra està neta. No s'observen restes de guix 
ni pols de guix a terra.       15% 

Les finestres i vidres es troben nets. Les possibles 
taques ocupen una superfície < 5% del total.       20% 

Les papereres estan buides i tenen bosses. Les 
papereres de reciclatge tenen bosses del color 
adequat (envasos groc, paper blau).       15% 

     

   suma 100% 

     

    

Ponderació 
respecte 
total edifici 

Neteja de passadissos, escales i zones comunes        20% 

 Si No   Ponderació 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten < = 2 residus inorgànic (paper, plàstic, 
etc.). No s'observen trepitjades o taques.     100% 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten entre 2 i  4 residus inorgànics (paper, 
plàstic, etc.). Les possibles taques ocupen una 
superfície < 10% del total.     60% 

25% 
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El paviment es troba brut. Dins 1m2 visualment es 
recompten 2 residus orgànics (cabells, pèls, etc.) o 
> 4 inorgànics. O bé, s'observen trepitjades o 
taques en una superfície > 10%     0% 

 

Els passamans estan nets. No s'observa brutor 
aferrada. Les possibles marques (ditades) suposen 
<5% de la longitud dels passamans.       15% 

Les finestres i vidres es troben nets. Les possibles 
taques ocupen una superfície < 5% del total.       25% 

Les superfícies enrajolades (parets, etc.) estan 
netes. Les possibles taques ocupen una superfície 
< 5% del total.       15% 

Les papereres estan buides i tenen bosses. Les 
papereres de reciclatge tenen bosses del color 
adequat (envasos groc, paper blau).       20% 

     

   suma 100% 

     

    

Ponderació 
respecte 
total edifici 

Neteja de patis       20% 

 Si No   Ponderació 

El paviment es troba net. Dins 15m2 visualment es 
recompten < = 2 residus inorgànic (paper, plàstic, 
etc.). No s'observen llosques ni residus orgànics.     100% 

El paviment es troba net. Dins 15m2 visualment es 
recompten entre 2 i 4 residus inorgànics (paper, 
plàstic, etc.). No s'observen llosques ni residus 
orgànics.     60% 

El paviment es troba brut. Dins 15m2 visualment es 
recompten > 4 inorgànics. O bé, s'observen 
llosques o residus orgànics (restes menjar, pipes, 
etc.), o residus punxeguts (ferros, vidre, bocins de 
llauna, etc.)     0% 

60% 

Les papereres estan buides i tenen bosses. Les 
papereres de reciclatge tenen bosses del color 
adequat (envasos groc, paper blau). Es comprovarà 
el 50% de les papereres.       40% 

     

   suma 100% 
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Ponderació paràmetres edificis educatius puntuació màxima   

Neteja dels banys  30% 3   

Neteja aules 30% 3   

Neteja de passadissos, escales i zones comunes  20% 2   

Neteja de patis 20% 2   

     

total  100% 10   

 

2.2 LOT 2: EDIFICIS ADMINISTRATIUS I CULTURALS 

    

Ponderació 
respecte 
total edifici 

Neteja dels banys        35% 

     

 Si No   Ponderació 

L'inodor està net. No fa olor ni presenta brutor 
orgànica aferrada 

L'inodor està net. No presenta taques de calç 

El dispensador de paper higiènic funciona i té paper       45% 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten < = 1 residu inorgànic (paper, plàstic, 
etc.)     100% 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten entre 1 i 2 residus inorgànics (paper, 
plàstic, etc.)     60% 

El paviment es troba brut. Dins 1m2 visualment es 
recompta 1 residu orgànic (cabells, pèls, etc.) o > 2 
inorgànics     0% 

10% 

Els lavabos estan nets. No presenten brutor 
aferrada (orgànica o inorgànica, cabells, sabó, etc.) 

Els lavabos i aixetes estan nets. No presenten 
taques de calç.        15% 

Els miralls es troben nets, sense esquitxos, taques 
o restes de calç. Les possibles taques ocupen una 
superfície < 5% del total. 

Les superfícies enrajolades (parets, etc.) estan 
netes. Sense taques de calç. Les possibles taques 
ocupen una superfície < 5% del total.       10% 

Les finestres i vidres es troben nets. Les possibles 
taques ocupen una superfície < 5% del total.       10% 
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El dispensador de sabó funciona i té sabó 

El dispensador de paper assecamans funciona i té 
paper 

Les papereres estan buides       10% 

     

   suma 100% 

     

     

    

Ponderació 
respecte 
total edifici 

Neteja d'espais de feina       35% 

     

 Si No   Ponderació 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten < = 2 residus inorgànic (paper, plàstic, 
etc.). No s'observen trepitjades o taques.     100% 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten entre 2 i  4 residus inorgànics (paper, 
plàstic, etc.). Les possibles taques ocupen una 
superfície < 10% del total.     60% 

El paviment es troba brut. Dins 1m2 visualment es 
recompten 2 residus orgànics (cabells, pèls, etc.) o 
> 4 inorgànics. O bé, s'observen trepitjades o 
taques en una superfície > 10%     0% 

25% 

El mobiliari (taules, cadires, ordinadors, etc.) no té 
pols, a simple vista o passant-hi un paper blanc. Es 
comprovarà el 10% del mobiliari.       30% 

Les finestres i vidres es troben nets. Les possibles 
taques ocupen una superfície < 5% del total.       25% 

Les papereres estan buides i tenen bosses. Les 
papereres de reciclatge tenen bosses del color 
adequat (envasos groc, paper blau).       20% 

     

   suma 100% 
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Ponderació 
respecte 
total edifici 

Neteja de passadissos, escales i zones comunes        30% 

 Si No   Ponderació 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten < = 2 residus inorgànic (paper, plàstic, 
etc.). No s'observen trepitjades o taques.     100% 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten entre 2 i  4 residus inorgànics (paper, 
plàstic, etc.). Les possibles taques ocupen una 
superfície < 10% del total.     60% 

El paviment es troba brut. Dins 1m2 visualment es 
recompten 2 residus orgànics (cabells, pèls, etc.) o 
> 4 inorgànics. O bé, s'observen trepitjades o 
taques en una superfície > 10%     0% 

25% 

Els passamans estan nets. No s'observa brutor 
aferrada. Les possibles marques (ditades) suposen 
<5% de la longitud dels passamans.       15% 

Les finestres i vidres es troben nets. Les possibles 
taques ocupen una superfície < 5% del total.       25% 

Les superfícies enrajolades (parets, etc.) estan 
netes. Les possibles taques ocupen una superfície 
< 5% del total.       15% 

Les papereres estan buides i tenen bosses. Les 
papereres de reciclatge tenen bosses del color 
adequat (envasos groc, paper blau).       20% 

     

   suma 100% 

     

     

     

Ponderació paràmetres edificis educatius puntuació màxima   

Neteja dels banys  35% 3,5   

Neteja d'espais de feina 35% 3,5   

Neteja de passadissos, escales i zones comunes  30% 3   

     

total  100% 10   
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2.3 LOT 3: EDIFICIS ESPORTIUS 

    

Ponderació 
respecte 
total edifici 

Neteja dels banys, dutxes i vestidors       30% 

     

 Si No   Ponderació 

L'inodor està net. No fa olor ni presenta brutor 
orgànica aferrada 

L'inodor està net. No presenta taques de calç 

El dispensador de paper higiènic funciona i té paper       

45% 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten < = 1 residu inorgànic (paper, plàstic, 
etc.)     100% 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten entre 1 i 2 residus inorgànics (paper, 
plàstic, etc.)     60% 

El paviment es troba brut. Dins 1m2 visualment es 
recompta 1 residu orgànic (cabells, pèls, etc.) o > 2 
inorgànics     0% 

10% 

Els lavabos i les dutxes estan nets. No presenten 
brutor aferrada (orgànica o inorgànica, cabells, 
sabó, etc.) 

Els lavabos, les aixetes i les dutxes estan nets. No 
presenten taques de calç.        12,5% 

Els ebornals de les dutxes es troben nets i sense 
residus acumulats       7,5% 

Els miralls es troben nets, sense esquitxos, taques 
o restes de calç. Les possibles taques ocupen una 
superfície < 5% del total. 

Les superfícies enrajolades (parets, etc.) estan 
netes. Sense taques de calç. Les possibles taques 
ocupen una superfície < 5% del total.       7,5% 

Les finestres i vidres es troben nets. Les possibles 
taques ocupen una superfície < 5% del total.       7,5% 

El dispensador de sabó funciona i té sabó 

El dispensador de paper assecamans funciona i té 
paper 

Les papereres estan buides       10% 

     

   suma 100% 
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Ponderació 
respecte 
total edifici 

Neteja sales i despatxos       30% 

     

 Si No   Ponderació 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten < = 2 residus inorgànic (paper, plàstic, 
etc.). No s'observen trepitjades o taques.     100% 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten entre 2 i  4 residus inorgànics (paper, 
plàstic, etc.). Les possibles taques ocupen una 
superfície < 10% del total.     60% 

El paviment es troba brut. Dins 1m2 visualment es 
recompten 2 residus orgànics (cabells, pèls, etc.) o 
> 4 inorgànics. O bé, s'observen trepitjades o 
taques en una superfície > 10%     0% 

20% 

El mobiliari (taules i cadires) no té pols, a simple 
vista o passant-hi un paper blanc. Es comprovarà el 
10% del mobiliari.       30% 

La pissarra està neta. No s'observen restes de guix 
ni pols de guix a terra.       15% 

Les finestres i vidres es troben nets. Les possibles 
taques ocupen una superfície < 5% del total.       20% 

Les papereres estan buides i tenen bosses. Les 
papereres de reciclatge tenen bosses del color 
adequat (envasos groc, paper blau).       15% 

     

   suma 100% 
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Ponderació 
respecte 
total edifici 

Neteja de passadissos, escales i zones comunes        20% 

 Si No   Ponderació 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten < = 2 residus inorgànic (paper, plàstic, 
etc.). No s'observen trepitjades o taques.     100% 

El paviment es troba net. Dins 1m2 visualment es 
recompten entre 2 i  4 residus inorgànics (paper, 
plàstic, etc.). Les possibles taques ocupen una 
superfície < 10% del total.     60% 

El paviment es troba brut. Dins 1m2 visualment es 
recompten 2 residus orgànics (cabells, pèls, etc.) o 
> 4 inorgànics. O bé, s'observen trepitjades o 
taques en una superfície > 10%     0% 

25% 

Els passamans estan nets. No s'observa brutor 
aferrada. Les possibles marques (ditades) suposen 
<5% de la longitud dels passamans.       15% 

Les finestres i vidres es troben nets. Les possibles 
taques ocupen una superfície < 5% del total.       25% 

Les superfícies enrajolades (parets, etc.) estan 
netes. Les possibles taques ocupen una superfície 
< 5% del total.       15% 

Les papereres estan buides i tenen bosses. Les 
papereres de reciclatge tenen bosses del color 
adequat (envasos groc, paper blau).       20% 

     

   suma 100% 

     

    

Ponderació 
respecte 
total edifici 

Desinfecció vestidors       30% 

  Si No   Ponderació 

Resultat de les analítiques de vestidors: presencià 
de més de 2 UFC d'algun dels paràmetres: 
organismes mesòfils, fongs,  llevats,       

100% 
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Ponderació paràmetres edificis educatius puntuació màxima   

Neteja dels banys, dutxes i vestidors 30% 3   

Neteja sales i despatxos 30% 3   

Neteja de passadissos, escales i zones comunes  10% 1   

Desinfecció vestidors 30% 3   

     

total  100% 10   

 

 

El tècnic de medi ambient 

 

 

 

Antoni Pascual Català 

 


