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Annex III 

TASQUES MÍNIMES A DESENVOLUPAR ALS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
INCLOSES DINS EL CONTRACTE 

LOT 1: EDIFICIS ESCOLARS I EDUCATIUS 

Diàriament 

a) Neteja i desinfecció dels serveis sanitaris i higiènics de tal manera que a l’inici de la jornada 
escolar, tant de matí com de capvespre, aquests es trobin en perfecte estat d’ús. 

b) Reposició de paper higiènic, dipòsits de sabó líquid, paper assecamans, ambientadors i similars. 
c) Buidat dels dipòsits de líquids residuals de deshumidificadors i altres similars, i el seu 

abocament en els recipients o desguassos que s’indiquin. 
d) Ventilació de les habitacions, aules i despatxos. 
e) Escombrat, mopejat i/o aspiració dels paviments, escales, accessos, superfícies emmoquetades 

i estores. 
f) Neteja i fregat de sòls (paviments, moquetes, etc.).  
g) Neteja de pissarres, taules, pupitres i similars. 
h) Neteja de pols en mobiliari, deixant-lo en perfecte ordre, maquinària, portes i finestres. 
i) Escombrat de patis i demés zones exteriors de l’edifici, inclosa la retirada d’adherències i 

herbes. 
j) Recollida de papers, cartrons i embalatges, independentment del lloc on s’hagin dipositat, i el 

seu dipòsit als contenidors o àrees d’acumulació prèviament acordades per aquests residus. 
k) Buidat i recollida de papereres i altres recipients de residus, amb excepció dels edificis ocupats 

per oficines i departaments administratius que tindran una freqüència setmanal. 
 
Setmanalment 

a) Neteja a fons dels serveis sanitaris i higiènics. 
b) Neteja del mobiliari instal·lat fix, incloent portes, finestres i radiadors. 
c) Neteja i aspiració de pols en estores, moquetes i mobiliari entapissat. 
d) Neteja d’element daurats, passamans i altres elements similars. 
e) Neteja i buidat dels contenidors higiènics. 
 
Mensualment 

a) Neteja de portes i vases interiors. 
b) Neteja de portes d’accés. 
c) Neteja exterior i interior de la totalitat de les vidrieres i finestrals. 
d) Neteja de parets i cel-ras. 
e) Neteja de persianes. 
f) Neteja en profunditat de mobiliari i maquinària no industrial. 
g) Neteja dels elements d’il·luminació i calefacció. 
h) Desenpolçament  de cortines, cortinetes, estors, tapissos, etc 
i) Neteja de grans acristallaments exteriors, quan constitueixen paraments vertical de façana. 
j) Neteja de desguassos en terrasses i cobertes 
k) Neteja amb aigua  a pressió de patis i demés zones exteriors de l’edifici o local. 
l) Neteja de baranes i tancaments exteriors. 
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Anualment 

Coincidint amb el període de vacances, tant dels escolars com del personal docent o el personal de 
les tasques administratives, es realitzarà una neteja general a fons dels centres. 
 
a) Abrillantat i/o polit de paviments interiors.   
b) Neteja de difusors estancs d’il·luminació, inclòs el seu desmuntatge i muntatge. 
c) Neteja dels difusors de les aixetes per tal de retirar-ne les restes de calç, inclòs el desmuntatge 

i muntatge dels difusors. 
 
Períodes de tancament dels centres escolars 

Els col·legis tenen tancades les seves portes els períodes de Nadal, Setmana Santa i els mesos de 
juliol i agost, dates en què el servei de neteja quedarà interromput. 

En motiu de l’inici del curs escolar i per garantir un estat de neteja suficient, tots els edificis 
escolars es netejaran els darrers 5 dies del mes d’agost, respectat l’horari habitual de cada centre. 
A partir de dia 1 de setembre la neteja dels col·legis seguirà amb la freqüència normal. 
 
Diades i festivitats especials 

En motiu de festivitats, final de cursos i altres diades la neteja dels col·legis poden sofrir 
modificacions en quan a tasques i horaris de neteja. 

 

LOT 2: EDIFICIS ADMINISTRATIUS I CULTURALS 

1. Oficines municipals i altres edificis 

Inclosos tots els edificis municipals indicats al Lot 2 a excepció dels assenyalats al punt 2 d’aquest 
apartat. 

Diàriament 

a) Neteja i desinfecció dels serveis sanitaris i higiènics. 
b) Reposició de paper higiènic, dipòsits de sabó líquid, paper assecamans, ambientadors i similars. 
c) Buidat dels dipòsits de líquids residuals de deshumidificadors i altres similars, i els seu 

abocament en els recipients o desguassos que s’indiqui. 
d) Ventilació de les oficines, sales, despatxos i altres dependències. 
e) Escombrat, mopejat i/o aspiració dels paviments, escales, accessos, superfícies emmoquetades 

i estores. 
f) Neteja i fregat de sòls (paviments, moquetes, etc.). 
g) Neteja de pols en mobiliari deixant-lo en perfecte ordre. 
h) Neteja i buidat de papereres i altres recipients de residus.  
 
 
Setmanalment 

a) Neteja a fons dels serveis sanitaris i higiènics. 
b) Neteja del mobiliari instal·lat fix, incloent portes i finestres. 
c) Neteja i aspiració de pols en estores, moquetes i mobiliari entapissat. 
d) Neteja d’elements daurats i semblants, passamans, radiadors, telèfons, maquinària d’oficina, 

prestatgeries i altres elements similars. 
e) Neteja i buidat de contenidors de reciclatge. 
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f) Neteja i buidat dels contenidors higiènics 
 
Mensualment 

a) Neteja de portes i vases interiors. 
b) Neteja de portes d’accés. 
c) Neteja exterior i interior de la totalitat de les vidrieres i finestrals. 
d) Neteja de parets i cel-ras. 
e) Neteja de punts de llum i elements similars. 
f) Neteja de cortines i persianes amb l’ajuda dels mitjans mecànics per a l’aspiració de pols. 
g) Neteja en profunditat del mobiliari i maquinària no industrial. 
h) Neteja dels elements d’il·luminació, calefacció i mediambientals. 
i) Desenpolsament de cortines, cortinetes, estors, tapissos, etc. 
j) Neteja de grans acristallaments exteriors, quan constitueixin paraments verticals de façana. 
k) Neteja de desguassos en terrasses i cobertes. 
l) Neteja amb aigua a pressió de patis i demés zones exteriors de l’edifici. 
g) Fregat, abrillantat i encerat de paviments i sòls amb els productes adequats. 
m) Aplicació de productes conservadors i restauradors en mobiliari i objectes de decoració. 
n) Neteja de baranes i tancaments exteriors. 
  
Anualment 

a) Neteja de cortines i persianes. Les cortines de material tèxtil seran despenjades i dutes a fora 
per la seva neteja especialitzada. 

b) Abrillantat  i/o polit de paviments interiors, arregladament en cada cas a les instruccions 
rebudes. 

c) Neteja de difusors estancs d’il·luminació, inclòs el seu desmuntatge i muntatge. 
d) Neteja dels difusors de les aixetes per tal de retirar-ne les restes de calç, inclòs el desmuntatge 

i muntatge dels difusors.  

2. Teatre, auditori, biblioteques, museus, sales d’exposició 

Edificis inclosos: Teatre Municipal, Auditori Municipal, Biblioteca Manacor, Biblioteca Porto Cristo, 
Museu d’Història, Molí de’n Fraret, Torre de ses Puntes, Torre del Palau, Centre de Cultura Porto 
Cristo. 

Diàriament 

a) Neteja i desinfecció dels serveis sanitaris i higiènics. 
b) Reposició de paper higiènic, dipòsits de sabó líquid, paper assecamans, ambientadors i similars. 
c) Buidat dels dipòsits de líquids residuals de deshumidificadors i altres similars, i els seu 

abocament en els recipients o desguassos que s’indiqui. 
d) Ventilació de les oficines, sales, despatxos i altres dependències. 
e) Escombrat, mopejat i/o aspiració dels paviments, escales, accessos, superfícies emmoquetades 

i estores. 
f) Neteja i fregat de sòls (paviments, moquetes, etc.). 
g) Neteja de pols en mobiliari deixant-lo en perfecte ordre. 
h) Neteja i buidat de papereres i altres recipients de residus. 
i) Neteja dels escenaris. 
 
Setmanalment 

a) Neteja a fons dels serveis sanitaris i higiènics. 
b) Neteja del mobiliari instal·lat fix, incloent portes i finestres. 
c) Neteja i aspiració de pols en estores, moquetes i mobiliari entapissat. 
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d) Neteja d’elements daurats i semblants, passamans, radiadors, telèfons, maquinària d’oficina, 
prestatgeries i altres elements similars. 

e) Neteja i buidat de contenidors de reciclatge. 
f) Neteja i buidat dels contenidors higiènics. 
 
Quinzenalment 

a) Aspiració del pati de butaques. 
 

Mensualment 

a) Neteja de portes i vases interiors. 
b) Neteja de portes d’accés. 
c) Neteja exterior i interior de la totalitat de les vidrieres i finestrals. 
d) Neteja de parets i cel-ras. 
e) Neteja de punts de llum i elements similars. 
f) Neteja de cortines i persianes amb l’ajuda dels mitjans mecànics per a l’aspiració de pols. 
g) Neteja en profunditat del mobiliari i maquinària no industrial. 
h) Neteja dels elements d’il·luminació, calefacció i mediambientals. 
i) Desenpolsament de cortines, cortinetes, estors, tapissos, etc. 
j) Neteja de grans acristallaments exteriors, quan constitueixin paraments verticals de façana. 
k) Neteja de desguassos en terrasses i cobertes. 
l) Neteja amb aigua a pressió de patis i demés zones exteriors de l’edifici. 
m) Fregat, abrillantat i encerat de paviments i sòls amb els productes adequats que els serveis 

tècnics municipals considerin oportuns. 
n) Aplicació de productes conservadors i restauradors en mobiliari i objectes de decoració. 
o) Neteja de baranes i tancaments exteriors. 
  
Anualment 

a) Neteja de cortines i persianes. Les cortines de material tèxtil seran despenjades i dutes a fora 
per la seva neteja especialitzada. 

b) Abrillantat  i/o polit de paviments interiors, arregladament en cada cas a les instruccions 
rebudes. 

c) Neteja de difusors estancs d’il·luminació, inclòs el seu desmuntatge i muntatge. 
d) Neteja dels difusors de les aixetes per tal de retirar-ne les restes de calç, inclòs el desmuntatge 

i muntatge dels difusors. 
 
Diades i festivitats especials 
 
Durant la Fira de teatre de Manacor (darrera setmana de setembre a darrera de novembre) la 
neteja del Teatre i l’Auditori poden sofrir modificacions en quan a tasques i horaris de neteja. 
 

LOT 3: EDIFICIS ESPORTIUS 

Diàriament 

a) Neteja i desinfecció dels serveis sanitaris i higiènics. 
b) Neteja i desinfecció de vestuaris i dutxes. 
c) Reposició de paper higiènic, dipòsits de sabó líquid, paper assecamans, ambientadors i similars. 
d) Buidat dels dipòsits de líquids residuals de deshumidificadors i altres similars, i els seu 

abocament en els recipients o desguassos que s’indiqui. 
e) Ventilació de les oficines, sales, despatxos i altres dependències. 
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f) Escombrat, mopejat i/o aspiració dels paviments, escales, accessos, superfícies emmoquetades 
i estores. 

g) Neteja i fregat de sòls (paviments, moquetes, etc.). 
h) Neteja de pols en mobiliari deixant-lo en perfecte ordre. 
i) Neteja i buidat de papereres. 
j) Neteja higiènica i desinfectant amb tots els sanitaris, miralls, aixetes, rajoles etc. Emprant 

productes anticalç i desinfectants amb acció residual 24 hores. 
k) Fregat de paviments, utilitzant productes adequats amb desinfectants amb acció residual 24 

hores. El fregat en vestuaris i banys serà amb una freqüència diària, si bé a la zona de 
passadissos, espais de major trànsit i despatxos el fregat serà de 3 vegades per setmana. 

 
 Setmanalment 
a) Fregat, abrillantat i assecat amb productes adequats anti-calç, desincrustants si fos necessari i 

desinfectants en rajoles, carxofes de dutxa i claus d'aigua, polsadors, en zones de dutxes fins a 
3 metres d'alçada. 

b) Neteja d’embornals de les dutxes, inclòs el desmuntatge dels reixats per a la neteja i 
desinfecció interior. 

 

Quinzenalment 

a) Neteja amb màquina rotativa amb productes adequats per a la desinfecció dels sòls i 
utilització de productes desincrustants per mantenir en bon estat els sòls si bé aquests 
productes han de respectar l'esmalt i les juntes dels sòls netejats. 

 

Mensualment 

a) Neteja de portes i vases interiors. 
b) Neteja de portes d’accés. 
c) Neteja exterior i interior de la totalitat de les vidrieres i finestrals. 
d) Neteja de parets i cel-ras. 
e) Neteja de punts de llum i elements similars. 
f) Neteja de cortines i persianes amb l’ajuda dels mitjans mecànics per a l’aspiració de pols. 
g) Neteja en profunditat del mobiliari i maquinària no industrial. 
h) Neteja dels elements d’il·luminació, calefacció i mediambientals. 
i) Desenpolsament de cortines, cortinetes, estors, tapissos, etc. 
j) Neteja de grans acristallaments exteriors, quan constitueixin paraments verticals de façana. 
k) Neteja de desguassos en terrasses i cobertes. 
l) Neteja amb aigua a pressió de patis i demés zones exteriors de l’edifici. 
m) Fregat, abrillantat i encerat de paviments i sòls amb els productes adequats que els serveis 

tècnics municipals considerin oportuns. 
n) Neteja de baranes i tancaments exteriors. 
 

Diades i festivitats especials 
 
En motiu de festivitats, final de cursos i altres diades la neteja de les instal·lacions esportives poden 
sofrir modificacions en quan a tasques i horaris de neteja. 

 
El tècnic de medi ambient 

 

Antoni Pascual Català 


