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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
NETEJA D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, D’ACORD AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I CONDICIONS DE CARÀCTER SOCIAL 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

És objecte del present contracte la prestació del servei de neteja en edificis, dependències i 
instal·lacions municipals, així com del servei de neteja d'aquells altres edificis i dependències que 
poguessin, en un futur, incorporar-se prèvia comunicació a l'adjudicatari del contracte, incloent la 
regulació i definició de l’abast i condicions de la prestació del servei. 

A l’annex I es relacionen els edificis inclosos dins el contracte, que per la seva tipologia i  
característiques i necessitats de neteja s’han agrupat en 3 lots: Lot 1: Edificis escolars i educatius, 
Lot 2: Edificis administratius i culturals, Lot 3: Edificis esportius. 

2. CONDICIONS GENERALS 

Les condicions generals de la prestació del servei, per a tots els lots del contracte seran les 
següents: 

2.1 CONDICIONS DE NETEJA 

Amb caràcter indicatiu s'assenyalen les operacions de neteja que, segons 
sigui l’ús de cada instal·lació i edifici i les seves característiques constructives i funcionals, s’han 
d'efectuar: 

a. La ventilació d'habitacions, aules, despatxos i dependències s'efectuarà prèvia a qualsevol 
operació de neteja, sempre que les característiques de les mateixes ho possibilitin i les 
condicions climàtiques ho permetin. El període de ventilació anterior a la neteja no serà 
en cap cas inferior a 15 minuts i el posterior a 5 minuts. 

b. La neteja i desinfecció dels serveis higiènics, inodors, urinaris, dutxes, lavabos, aixetes i 
restants aparells i accessoris que hi hagi instal·lats, d’ús directe i quotidià, incloent els 
paraments verticals fins a 2 metres d'alçada, les superfícies acristalades, els paviments i 
escales existents, amb independència del material constructiu, es farà escrupolosament, 
utilitzant els estris manuals o mecànics apropiats i els productes més adequats anti-calç, 
desincrustants, i desinfecció amb detergent neutre amb acció residual 24 hores. La neteja 
inclourà necessàriament, la reposició de paper higiènic, sabó d'ús, bobina eixugamans o 
tovalloles, sent aquests materials per compte del contractista. 

c. La neteja de paviments i escales comprendrà, d'acord amb les seves característiques, les 
operacions i treballs següents: 

- Agranat manual o mecànic, o similar, tractat amb productes captadors de pols. 

- Raspallat i aspirat, mitjançant màquines adequades, per a sòls emmoquetats i 
estores interiors. 

- Abrillantat i encerat, manual o mecanitzat, mitjançant útils i màquines adequades 
i productes homologats. 

- Fregat, manual o mecànic, utilitzant els productes adequats i recomanats per a 
cada superfície. 
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- Neteja de taques en sòls, paviments i moquetes, utilitzant materials i productes 
llevataques adequats. 

- Els sòls i paviments de linòleum, parquet, fusta o marbres especials, hauran de 
ser raspallats a màquina, escombrats i abrillantats. 

- Els de marbre ordinari, ceràmiques i similars hauran de ser escombrats i fregats. 

- Els sòls de parquet i de fusta, així com les superfícies emmoquetades o estores 
seran agranades i aspirades, posant especial atenció a la neteja de taques, que 
hauran de ser tractades tan aviat com siguin observades. 

- Neteja de tots els accessos immediats del carrer als centres. 

d. La neteja dels paraments verticals comprendrà les operacions i treballs següents: 

- Les rajoles o material ceràmic similar, existents en els serveis higiènics es 
fregaran i desinfectaran amb productes adequats. 

- Els paraments de material ceràmics, marbre o similar, es fregaran amb aigua i 
productes adequats, seguit de l’assecat amb drap suau, net i sec. 

- Els paraments de fusta es netejaran amb drap suau, net i sec, i aplicació de ceres 
o altres productes restauradors. 

e. Les superfícies de vidre es netejaran: 

- Les situades a una alçada accessible, inferior als dos metres, amb productes 
adequats i útils especials, per tots dos costats sempre que això sigui possible. 

- Les situades a una alçada accessible, superior als dos metres, amb productes 
adequats, útils especials i per tots dos costats sempre que això sigui possible. 

- Neteja de vidres de les portes d'accés als centres, totes les vegades que calgui. 

f. La neteja de sostres i cels rasos s'efectuarà preferentment amb l'ajuda de màquines 
aspiradors, excloent l'ús directe de raspalls i escombres, llevat que hagin estat 
adequadament protegides amb drap suau, net i sec. 

g. La neteja del mobiliari, carpinteria de fusta, portes, finestres i mampares es realitzarà de 
la següent manera: 

- El mobiliari de fusta noble haurà de ser tractat amb productes de neteja suaus i 
restauradors de la fusta. 

- Els mobles entapissats seran raspallats i aspirats amb l'ajuda de màquines 
aspiradores. Les tapisseries de pell, sintètiques, plàstiques i similars seran 
espolsades i netejades amb les ajuda d'útils i productes adequats. 

- Es llevarà la pols de taules, cadires, arxius, prestatgeries, radiadors, 
extintors i altres elements, i s'ha d'efectuar amb draps i isards captadors de pols. 

- La carpinteria de fusta i mampares es realitzarà amb productes adequats. 

h. La neteja de persianes i cortines s'efectuarà de la següent manera: 

- Preferentment de forma mecànica, amb màquines aspiradores de pols. 
Periòdicament les cortines de material tèxtil seran despenjades per a la seva  
neteja especialitzada. 

i. La neteja d'aixetes, lavabos, urinaris, dutxes i elements similars, en 
banys i vestuaris seran netejats i abrillantats mitjançant productes adequats anticalç, 
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desinfectants i amb l'ajuda de drap net i un assecat posterior amb paper o drap sec net i 
suau. 

j. La neteja de daurats, metalls, poms, telèfons, passamans, maquinària de 
oficina i elements similars seran netejats i abrillantats mitjançant productes 
adequats exempts d'amoníac i amb l'ajuda de drap net, sec i suau. 

k. La neteja de punts de llum, es realitzarà amb l'ajuda de plomalls i draps 
suaus i utilitzant productes de neteja no abrasius per a les superfícies metàl·liques, 
havent desmuntar periòdicament els globus i elements vitris o ceràmics per a procedir a 
la seva neteja. 

l. En aquells edificis on hi hagi instal·lats ascensors s’hauran de netejar les cabines dels 
mateixos, així com les portes a totes les plantes de l'edifici, utilitzant amb aquesta 
finalitat els estris i materials de neteja més adequats i que no alterin o deteriorin les 
seves superfícies. 

m. En la neteja i buidat de papereres, cendrers i altres elements interiors de 
recollida de residus se seguiran les següents normes: 

- Seran puntualment buidats del seu contingut, que serà dipositat en bosses o 
elements de contenció aportats pel contractista. 

- Les papereres i cendrers seran seguidament netejats i recanvis en el seu lloc. 

- El contingut de les papereres de recollida selectiva (paper i envasos), s’haurà de 
buidar de forma separada i dipositar el residu al seu corresponent contenidor de 
la via pública o de l’Ecoparc de Manacor i Parc Verd de Porto Cristo. 

- Periòdicament les papereres i contenidors instal·lats a les diferents dependències 
objecte del contracte seran rentats i desinfectats, tan l’interior com l’exterior. 

n. El contractista de cada lot renovarà totes les escombretes dels serveis higiènics de cada 
edifici municipal, en el termini de 2 mesos des de l’inici del servei. Les noves escombretes 
seran de característiques anàlogues a les substituïdes. 

o. Serà a compte del contractista del Lot 2, la neteja de casetes i vestuaris que l’Ajuntament 
instal·li per a determinats esdeveniments especials (festes, revetlles, etc.), així com dels 
lavabos portàtils que ocasionalment es col·loquin. Fins a un màxim de 40 hores anuals. 
L’Ajuntament determinarà les hores de neteja necessària en cada esdeveniment. 

p. Forma part del servei la neteja puntual (1 vegada a l’any) de les sales de calderes dels 
edificis municipals. 

2.2 CONTROL DE QUALITAT I CONTROL DEL SERVEI PRESTAT 

L'Ajuntament realitzarà tots els controls i inspeccions que cregui oportú per tal de garantir el 
compliment del contracte. 

El contractista de cada lot implantarà i mantindrà, al seu càrrec, un sistema de control de presència 
i qualitat dels serveis prestats, que consistirà en el desenvolupament d’una aplicació informàtica o 
plataforma web, i aplicació per a telèfons mòbils personalitzada. 

El sistema a implantar serà únic per tot el contracte i serà finançat pel contractista de cada lot en la 
següent proporció: Lot 1, 50%; Lot 2, 35%; Lot 3, 15%. El sistema que s’implanti serà proposat i 
acordat pels adjudicataris dels tres lots, i en cas de no s’arribi a un acord en el termini d’1 mes des 
de l’adjudicació del contracte, serà l’Ajuntament de Manacor qui proposarà i determinarà el sistema 
concret de control de personal que s’haurà d’implementar. 
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El sistema de control haurà de ser operatiu en el termini màxim de 3 mesos des de l’adjudicació del 
contracte. 

a. Control de presència 

El sistema de control de presència ha de servir per certificar les hores de neteja efectuades a cada 
un dels edificis i dependències inclosos dins el contracte. 

El sistema s’implantarà a tots els edificis a netejar, i ha de permetre consultar com a mínim 
setmanalment els temps efectivament realitzats a cada edifici per cada treballador. 

El contractista presentarà juntament amb la certificació mensual els documents que acreditin el 
nombre d’hores de neteja realitzades a cada centre. El temps efectivament realitzat de neteja a 
cada edifici vendrà determinat per la diferència entre l’hora d’inici i l’hora de finalització del servei 
de cada treballador. La factura mensual es calcularà en base a les hores realitzades i que 
documentalment quedin acreditades. 

El control de presència es basarà en tecnologia NFC. El contractista de cada Lot facilitarà als seus 
treballadors telèfons mòbils o tabletes amb lectors de NFC, i com a mínim implantarà un disc TAG o 
una etiqueta a cada edifici objecte de neteja, per permetre el marcatge de les entrades i sortides 
dels diferents treballadors a cada edifici. 

El subministrament, reposició i manteniment dels telèfons mòbils i discs TAG o etiquetes que siguin 
necessaris per un correcte funcionament del sistema de control de presència seran aportats per 
l’adjudicatari de cada Lot. 

b. Control de qualitat del servei 

La determinació del nivell de qualitat del servei serà fixat pels serveis municipals o bé per l’empresa 
que l’Ajuntament contracti específicament per realitzar inspeccions periòdiques de control de 
qualitat a cada edifici i instal·lació del contracte. 

El nivell de qualitat del servei es determinarà per a cada edifici i en el moment en què es faci la 
inspecció de control. El nivell de qualitat es puntuarà del 0 al 10, establint-se 5 nivells: molt bona 
(major o igual a 8), bona (entre 6 i 8), regular (entre 5 i 6), deficient (entre 3 i 5) i molt deficient 
(menor o igual a 3). En el moment d’iniciar-se el contracte i sempre que no s’hagi realitzat una 
inspecció cada edifici tindrà la consideració de nivell de qualitat de neteja bona. 

El nivell de qualitat en la neteja de cada edifici es determinarà seguint les especificacions de l’annex 
II d’aquest plec tècnic. 

L’aplicació informàtica implantada per gestionar el control de qualitat del servei permetrà als serveis 
municipals emplenar els qüestionaris de qualitat de l’annex II i calcularà de forma automàtica el 
nivell de qualitat de cada edifici, d’acord amb les especificacions d’aquest annex. 

El sistema que s’implanti pel control de qualitat dels serveis de neteja inclourà el subministrament i 
manteniment dels mitjans tècnics i materials necessaris per efectuar aquest seguiment, ja siguin 
tauletes (mínim 2 unitats), telèfons mòbils (mínim 2 unitats) o altres elements que permetin l’accés 
immediat i remot a l’aplicació informàtica o plataforma web de control de qualitat. 

Per a tots els edificis i instal·lacions la qualitat mínima exigida és una puntuació de 6,5. Les 
qualificacions inferiors a 6,5 tindran com a conseqüència una penalització en la facturació de la 
mensualitat en curs, del cost de neteja dels edificis i instal·lacions amb aquesta qualificació. 

Les penalitzacions per un nivell de qualitat inferior a 6,5 s’aplicaran de forma modulada en funció 
de la manca de qualitat del servei, tal i com s’especifica en la següent taula: 
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Nivell de qualitat (Q) obtingut per 
centre en cada inspecció Qualitat ≥ 6,5 

Qualitat entre 
6,49 i 6,0 

Qualitat entre 
5,99 i 5,50 Qualitat <5,50 

Penalització en la facturació 
mensual 0% 1,50% 3,25% 5,00% 

 

2.3 DETERMINACIÓ DE LA FACTURACIÓ MENSUAL DE CADA LOT 

L’aplicació informàtica descrita en el punt anterior d’aquest plec tècnic permetrà calcular, per a 
cada Lot, l’import a facturar mensualment. 

L’import a facturar de cada Lot serà el resultat de multiplicar el preu unitari adjudicat, per a cada 
Lot, pel nombre d’hores de neteja realitzades, descomptant les penalitzacions que s’hagin pogut 
donar en els edificis inspeccionat la mensualitat en curs. 

2.4 EDIFICIS O DEPENDÈNCIES FORA ÚS 

Quan algun edifici o dependència objecte d'aquest plec no estigui en funcionament o es tanqui 
provisional o definitivament i per això no procedeixi realitzar la neteja habitual, s'ha de deduir dels 
costos totals, la quantitat corresponent a aquestes dependències durant el període d'inactivitat. La 
quantitat a deduir serà proporcional al nombre d'hores i operaris de la dependència sense ús, 
aplicant el preu/hora d’adjudicació.  

No obstant això, també podrà l'Ajuntament substituir la dependència sense activitat per una o més 
dependències, incloses en l'objecte del contracte, de manera que el treball a realitzar equivalgui 
econòmicament al de la primera. Perquè aquesta substitució sigui efectiva, n'hi ha prou amb una 
comunicació escrita a l'empresa, indicant-li la circumstància. 

3. SERVEIS INCLOSOS DINS EL CONTRACTE 

3.1 SERVEIS A REALITZAR DINS CADA LOT 

Els treballs de neteja dins cada lot són els que amb caràcter general es detallen a l’annex III 
d’aquest plec i la seva realització s'efectuarà amb la freqüència mínima que s’indica. Malgrat això, 
dites freqüències poden ser alterades en funció de la necessitat real i efectiva del desenvolupament 
del servei de neteja. 

3.2 ALTRES SERVEIS COMUNS A TOTS ELS LOTS 

a. Actuacions extraordinàries 

Formen part del servei les neteges que amb motiu de celebracions, festes, activitats 
extraescolars, ús per a eleccions i altres esdeveniments puntuals, s'hagin de realitzar a 
instal·lacions municipals, de forma puntual i extraordinària. Es considera que el contractista de 
cada lot ha de tenir la capacitat per assumir aquest tipus de neteges mitjançant la mobilització 
dels seus recursos, fins a un màxim del 0,25% de les hores anuals previstes a l’annex IV. 

L’Ajuntament haurà de notificar al contractista la necessitat d’aquests tipus de neteja com a 
mínim amb una setmana d’antelació. 

b. Actuacions urgents 

L’Ajuntament podrà sol·licitar al contractista la realització de les tasques de neteja no descrites 
en el Plec, però que per la seva naturalesa d’urgència o importància s’hagin d’executar en un 
termini curt de temps i amb la major celeritat (neteja en cas d’inundació, per exemple). A 
aquests efectes el contractista posarà a disposició de l’Ajuntament tots els mitjans possibles. 
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c. Recollida selectiva de residus als edificis objecte d’aquest contracte 

S’inclou dins el contracte el buidat i neteja dels contenidors i papereres destinats a la 
segregació de residus de paper i cartró (blau) i envasos lleugers (groc) distribuïts actualment 
en els edificis municipals i els que es puguin afegir. A la següent taula s’indica el nombre actual 
de contenidors de paper/cartó i envasos lleugers que hi ha instal·lats en els edificis municipals 
(de tots tres lots). De tota manera, en el moment d’iniciar-se la contracta es realitzarà una 
revisió de l’inventari de les unitats realment distribuïdes. 

 Tipologia 

Nombre de 
contenidors / 

papereres 

120l 49 

240l 13 CARTRÓ 

87l 145 

120l 38 

240l 9 ENVASOS 

87l 145 

 

El contractista del lot 2 haurà d’habilitar i mantenir una caixa compactadora de paper-cartró a 
l’ECOPARC de Manacor amb una capacitat aproximada de 20m3, a compte seu, dins de la qual 
es dipositaran els residus de paper i cartró recollits selectivament en el marc d’aquesta contracta 
(tots els Lots), a més d’altres residus de cartró que s’aportin a l’ECOPARC. El buidat de la caixa 
compactadora serà a càrrec de l’empresa que tengui encomanada la gestió dels residus de 
papar-cartró al municipi de Manacor. 

3.3 ANALÍTIQUES EN ELS VESTUARIS DEL LOT 3 

El contractista del lot 3 realitzarà 2 analítiques anuals (un cada semestre) a tots els vestidors de 
les instal·lacions esportives per detectar la presència d’organismes mesòfils, fongs i llevats, dels 
paviments i dutxes. 

Les analítiques seran realitzades per un laboratori acreditat per ENAC per prendre mostres i 
realitzar aquestes analítiques. 

El contractista remetrà els resultats d’aquestes analítiques a l’Ajuntament en el termini de 15 dies 
des de des de la presa de mostres. 

3.4 BOSSA D’HORES DE LLIURE DISPOSICIÓ 

El servei descrit en el Lot 1 comptarà, a lliure disposició per part de l’Ajuntament, d’una bossa de 
35 hores anuals. En el cas de no esgotar-se la bossa d’hores dins una anualitat, les hores 
restants s’acumularan en l’anualitat següent. 

El Lot 2 comptarà, a lliure disposició per part de l’Ajuntament, d’una bossa de 20 hores anuals. 
En el cas de no esgotar-se la bossa d’hores dins una anualitat, les hores restants s’acumularan 
en l’anualitat següent. 

En quan al Lot 3, la bossa d’hores de neteja que es preveu (250 hores) té l’objectiu de què, a 
lliure disposició per part de l’Ajuntament, es cobreixi la neteja de determinades instal·lacions els 
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mesos de juliol i agost així com també diumenges i festius. En el cas de no esgotar-se la bossa 
d’hores dins una anualitat, les hores restants s’acumularan en l’anualitat següent. 

4. CALENDARI I HORARIS DE NETEJA 

A l’annex IV es presenta la previsió d’hores de neteja de cada lot, per edificis, amb indicació de les 
hores diàries i anuals de neteja. El còmput total d’hores de cada lot s’ha utilitzat com a base per 
determinar el preu del contracte. 

A títol orientatiu a l’annex V es presenten els horaris de neteja actuals de cada un dels edificis i 
instal·lacions objectes d’aquest contracte, els quals es respectaran el màxim possible, encara que 
els horaris definitius seran els que permetin complir el nombre total d’hores de neteja de l’annex IV. 

Els horaris de treball s’han d’adaptar a la funcionalitat de cada centre, dependència o edifici, així 
com als que preveu la reglamentació laboral vigent a l'efecte i, si s'escau, a les especificacions del 
Conveni col·lectiu del sector de la neteja d’edificis i locals de les Illes Balears. 

5. MITJANS MATERIALS 

5.1 PRODUCTES 

El contractista aportarà tots els elements, productes, utillatge i maquinària necessaris per a 
l'adequada i suficient prestació del servei. Anirà a càrrec seu l’adquisició, conservació, manteniment 
i reposició. 

El contractista presentarà a l’Ajuntament una descripció dels productes que s’hagin d’utilitzar, 
juntament amb les seves fitxes tècniques i de seguretat, per a la seva aprovació. 

El contractista utilitzarà els productes de neteja que compleixin les normes que en matèria 
mediambiental regeixen els actuals i futurs processos i procediments de l'Ajuntament. En el present 
plec s'estableixen les especificacions tècniques que com a mínim el contractista estarà obligat a 
complir en l'ús dels productes (punt 7, aspectes ambientals). 

Els envasos que contenen els productes hauran de ser els originals, prohibint el 
transvasament entre recipients. 

El contractista haurà de mantenir i conservar tots els elements i materials propietat de l’Ajuntament 
que, durant l’execució del servei, el personal hagi de manipular: papereres, contenidors i papereres 
de recollida selectiva, etc. 

6. PERSONAL 

El contractista haurà de subrogar-se en els drets i obligacions, corresponents al personal contractat 
per l'actual empresa del servei objecte de la present licitació, en les condicions que s'estableixin en 
el conveni del sector de neteges d'edificis i locals que estigui en vigor en el moment de la 
adjudicació. 

De la forma en què es descrigui al Plec de Clàusules Administratives d’aquest contracte, 
l’adjudicatari de cada lot haurà de subrogar-se el personal que fins el moment presta el servei de 
neteja a edificis municipals.  

Es dóna la particularitat que el contracte fins ara en vigor no estava dividit en lots i, per tant, 
determinats treballadors que tenen la jornada laboral repartida en diferents edificis, segons la 
distribució per lots del nou contracte, es poden trobar amb la jornada dividida en 2 o més lots. 
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En el termini de 2 mesos des de l’adjudicació del contracte, es facilitarà a l'Ajuntament una 
descripció de l'organització, torns i cobertura de cada lloc de treball, així com la relació nominal de 
treballadors adscrits al contracte amb indicació de l’horari i lloc de treball. Totes les modificacions 
seran notificades a l’Ajuntament. 

7. ASPECTES AMBIENTALS 

L’Ajuntament de Manacor amb l’objectiu d’aconseguir una contractació pública sostenible des del 
punt de vista ambiental, planteja per a l’execució d’aquest contracte la consideració del següents 
aspectes ambientals.  

7.1 CONSIDERACIONS AMBIENTALS GENERALS 

De forma general, el contractista, durant tota l’execució del servei utilitzarà: 

- Productes posats al mercat amb etiqueta ecològica. 
- Productes provinents d'un procés de reciclatge o reutilització. 
- Productes reutilitzables o amb un alt grau de reciclabilitat. 
- Productes elaborats en el marc d'un sistema de gestió ambiental certificat (ISO 14000, 

EMAS, etc.) 
 
7.2 CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN QUAN ALS PRODUCTES DE NETEJA 

Recomanacions: 

- No utilitzar pastilles o substàncies perfumades pels urinaris i inodors. 

- Utilitzar productes amb etiqueta ecològica del tipus I: Etiqueta Ecològica 
Europea, Cigne Nòrdic, Àngel Blau, etc. 

- Els envasos han de disposar de sistemes de dosificació. 

- S'evitarà l'ús de productes tòxics o irritants.  

- S'evitarà l'ús de productes que ocasionin risc de relliscades. 

Obligacions: 

- El contractista presentarà un llistat i descripció dels diferents productes que 
utilitzarà durant el servei, indicant la seva funció, tipus de superfície d'aplicació 
(neteja-vidres, per moquetes, rajoles, etc.) la dosificació d’ús i la fitxa de seguretat. 

- Tots els envasos, tant els concentrats com els diluïts hauran d'estar 
correctament etiquetats, en compliment de la normativa vigent. 

- Els envasos buits de productes de neteja s’hauran de gestionar d'acord 
amb la legislació vigent. 

7.3 CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN QUAN AL PAPER HIGIÈNIC I EIXUGAMANS 

Recomanacions: 

- Utilitzar productes amb etiqueta ecològica del tipus I: Etiqueta Ecològica 
Europea, Cigne Nòrdic, Àngel Blau, etc. 

Obligacions: 

- Els productes de paper (higiènic i eixugamans) serà 100% reciclat. 
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7.4 CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN QUAN A LES BOSSES DE FEMS 

Recomanacions: 

- Utilitzar productes amb etiqueta ecològica del tipus I: Etiqueta Ecològica 
Europea, Cigne Nòrdic, Àngel Blau, etc. 

Obligacions: 

- Utilitzar bosses de fems amb un percentatge mínim de plàstic reciclat del 75%. 

- S'utilitzaran bosses de diferents colors per a recollir les diferents fraccions de 
residus (groga per als envasos, blau per al paper i negra per a la resta).  

- Les fraccions de residus que es recullin selectivament dins les 
dependències municipals, seran dipositades de forma igualment selectiva en els 
contenidors corresponents més propers situats a la via pública. 

7.5 CONSIDERACIONS AMBIENTALS PELS EQUIPS I MAQUINÀRIA 

Recomanacions: 

- Utilitzar equips i maquinària que tinguin el menor consum energètic possible, 
baix consum d’aigua i de productes de neteja. 

- Utilitzar equips i maquinària que produeixin el menor renou possible. 

7.6 CONSIDERACIONS AMBIENTALS PER A L’EXECUCIÓ DEL SERVEI 

Obligacions: 

- El contractista durà un registre dels consums de productes de neteja i del 
paper higiènic i eixugamans emprat en cada instal·lació. Aquest registre estarà 
a disposició de l’Ajuntament en tot moment. 

- Per tal de reduir al mínim el consum elèctric, el personal adscrit als serveis de 
la contracta haurà complir les instruccions que puguin establir els serveis 
municipals. Independentment d’això, l’empresa ha de preveure en el seu 
mètode operatiu, circuits d’actuació que permetin treballar encenent i apagant 
els llums per sectors, evitant que tots els llums d’un edifici estiguin encesos 
alhora. 

- L’empresa adjudicatària vetllarà per fer un consum racional i responsable de 
l’aigua, evitant deixar aixetes obertes dels rentamans, dutxes, etc., i a realitzar 
les descàrregues justes dels inodors. 

8. DURADA DEL CONTRACTE 

El contracte tindrà una durada de 2 anys, prorrogable 2 anys més. 

9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Són obligacions del contractista: 

- Anomenar un responsable del contracte que serà l’interlocutor amb l’Ajuntament per al 
desenvolupament del servei. 

- Complir la normativa laboral legalment vigent, també en prevenció de riscos laborals. 
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- Informar de forma immediata a l'Ajuntament de les incidències que es puguin produir en el 
funcionament del servei. 

- Tenir permanentment format i qualificat el seu personal. 

- Facilitar informació sobre el funcionament del servei, tant a nivell tècnic com a nivell 
econòmic, a petició de l’Ajuntament. 

- Respondre dels danys ocasionats per qualsevol causa en els béns i les persones com a 
conseqüència de la prestació dels serveis objecte del present contracte. 

- Disposar de sistema de localització via telefònica, diàriament i durant les vint-i-quatre hores 
del dia durant els 365 dies de l’any. 

10. PRESSUPOST DEL SERVEI I PREU DE LICITACIÓ 

El preu de licitació es correspon amb el preu per hora de neteja, per a cada un dels lots, d’acord 
amb l’estudi econòmic adjunt. 

L’estimació del preu de licitació s’ha fet tenint considerant les retribucions del personal adscrit a 
l’actual contracte facilitat per l’empresa contractista Valoriza, el qual té en compte els costs laborals 
segons el Conveni col·lectiu del sector de la neteja d’edificis i locals de les Illes Balears (Núm. 167, 
12 de novembre de 2015). 

El pressupost de despesa màxima anual que l’Ajuntament destinarà a aquest contracte és de  
918.641,77 € (sense IVA), més el 21% d’IVA (192.914,77 €), cost total de 1.111.556,54 € (IVA 
inclòs). Aquesta despesa màxima es distribueix en cada lot de la següent forma: 

 preu anual (sense IVA) 21% IVA 
preu anual total (IVA 

inclòs) 

Lot 1 495.287,61 € 104.010,40 € 599.298,01 € 

Lot 2 329.202,91 € 69.132,61 € 398.335,52 € 

Lot 3 94.151,25 € 19.771,76 € 113.923,01 € 

total 918.641,77 € 192.914,77 € 1.111.556,54 € 

 

L’Ajuntament, però, no està obligat a gastar la totalitat d’aquesta despesa. Per a cada lot es fixen 
els següents preus unitaris màxims per hora, millorables a la baixa: 

- Hora per servei ordinari i extraordinari de treballador de neteja, incloses tasques 
d’especialista: 

 preu/hora (sense IVA) 21% IVA preu/hora (IVA inclòs) 

Lot 1 14,14 € 2,97 € 17,11 € 

Lot 2 14,23 € 2,99 € 17,22 € 

Lot 3 14,73 € 3,09 € 17,82 € 

 

Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida 10/933/2/2270000 EDIFICIS MUNICIPALS-NETEJA 
considerant la data d’inici dia 1 de juliol de 2017, la despesa cada any seria: 
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LOT 1    

 preu anual (sense IVA) 21% IVA 
preu anual total (IVA 
inclòs) 

any 2017*        184.696,68 €          38.786,30 €         223.482,98 €  

any 2018        495.287,61 €         104.010,40 €         599.298,01 €  

any 2019**        310.590,93 €          65.224,10 €         375.815,03 €  

    

* Inici 1 juliol 2017. Considerant el tancament de certes instal·lacions els mesos de juliol i agost 

** Final 30 juny 2019 

    

    

LOT 2    

 preu anual (sense IVA) 21% IVA 
preu anual total (IVA 
inclòs) 

any 2017*        135.256,15 €          28.403,79 €         163.659,94 €  

any 2018        329.202,91 €          69.132,61 €         398.335,52 €  

any 2019**        193.946,76 €          40.728,82 €         234.675,58 €  

    

* Inici 1 juliol 2017. Considerant el tancament de certes instal·lacions els mesos de juliol i agost 

** Final 30 juny 2019 

    

    

LOT 3    

 preu anual (sense IVA) 21% IVA 
preu anual total (IVA 
inclòs) 

any 2017*         45.397,86 €            9.533,55 €          54.931,41 €  

any 2018         94.151,25 €          19.771,76 €         113.923,01 €  

any 2019**         48.753,39 €          10.238,21 €          58.991,60 €  

    

* Inici 1 juliol 2017. Considerant el tancament de certes instal·lacions els mesos de juliol i agost 

** Final 30 juny 2019 
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TOTAL (LOT 1 + LOT 2 + LOT 3): 
 

 preu anual (sense IVA) 21% IVA 
preu anual total (IVA 
inclòs) 

any 2017*        365.350,69 €          76.723,64 €         442.074,33 €  

any 2018        918.641,77 €         192.914,77 €      1.111.556,54 €  

any 2019**        553.291,08 €         116.191,13 €         669.482,21 €  

    

* Inici 1 juliol 2017. Considerant el tancament de certes instal·lacions els mesos de juliol i agost 

** Final 30 juny 2019 

 

El valor total estimat del contracte és 3.766.431,25€, IVA exclòs (que inclou de conformitat amb 
l’article 88.1 del TRLCSP, l’import de les possibles pròrrogues del contracte i l’import de les 
possibles modificacions convencionals previstes en el Plec de clàusules administratives (5% del 
preu d’adjudicació del contracte) 

 

 

Manacor, 6 de febrer de 2017 

 

 

El tècnic de medi ambient 

 

 

 

Antoni Pascual Català 

 


