Serveis de neteja i recollida de residus d’edificis
Indicador/s de seguiment
La neteja i recollida de residus de 404 edificis municipals (518.100 m 2)
incorpora criteris ambientals
El servei de neteja i recollida de residus de 404 edificis municipals (518.100 m 2) compleix
amb els criteris ambientals establerts en la instrucció tècnica de sostenibilitat en el servei
de neteja i recollida de residus d’edificis.

Plecs ambientalitzats
Òrgan
contractant
Districte de
Gràcia

Contracte/s
 Subministrament de
cabines sanitàries
portàtils, urinaris i
contenidors-magatzem
per les festes majors i
altres esdeveniments del
Districte de Gràcia

Criteris ambientals

El paper higiènic i el paper eixugamans
haurà de ser 100% reciclat.
El sabó de rentar mans complirà amb
alguns dels requisits especificats, pel que
fa a compostos químics en la formulació
del producte, tal com es descriuen en
alguna ecoetiqueta de tipus I.

No es té constància d’altres plecs de neteja ambientalitzats l’any 2017. El contracte de neteja
d’edificis i locals municipals de la Gerència de Recursos és vigent des de l’any 2016, i el contracte
de serveis de neteja d’equipaments de l’ICUB es va ambientalitzar l’any 2016.

Reptes i objectius pel 2018
 Pla de Contractació Pública Sostenible:
o D’acord amb l’establert a la instrucció, i ja incorporat en el contracte actual, mantenir
l’obligatorietat que els 4 productes de neteja generals tinguin el mínim de càrrega
contaminant (amb ecoetiqueta). En cas de substitució de productes per part de les
empreses contractistes, es farà una valoració del compliment de les característiques
ambientals establertes en el plec.
o Igualment cal complir l’obligatorietat de desplegar i mantenir la recollida selectiva de residus
en els edificis municipals, tal com està establerta en el plec.
Més informació:
-

Apartat sobre Serveis de neteja i recollida de residus en edificis municipals de la Web del
Programa A+S
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Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja
i recollida selectiva de residus d’edificis
Els productes de neteja han de tenir una càrrega contaminant baixa i la retirada selectiva ha
de ser un element intrínsec del servei de retirada de residus.
La Instrucció detalla criteris obligatoris com
l’adquisició de paper higiènic i eixugamans 100%
reciclat o l’ajust dels horaris de realització de
tasques per millorar l'eficiència energètica i
l'aprofitament de la llum natural. També promou
bones pràctiques ambientals en l'execució del
servei, com la dosificació i l’ús responsable de
productes, i requereix la inclusió d’aspectes
ambientals associats al servei, com el consum
responsable d’aigua, en els plans de formació del
personal de l’empresa adjudicatària.
La instrucció s’aplica a tots els contractes de
neteja i retirada de residus d’edificis
administratius o assimilables i a altres serveis
que incorporin tasques de neteja o retirada de
residus. El principal repte envers la gestió
d’aquesta tipologia de serveis és assolir el
compliment dels criteris ambientals establerts en
els plecs de contractació per part de les
empreses adjudicatàries.

Antecedents
El plec de contractació de neteja i recollida de residus de les dependències municipals inclou, ja des
de l'any 2002, aspectes com la reducció de la càrrega contaminant dels productes de neteja i higiene
i la recollida selectiva com una tasca més del servei.
Les auditories de brossa dutes a terme cada 4 anys mostren una reducció significativa de la
producció de residus. Les quotes de recollida selectiva en conjunt són superiors a l’objectiu per
Catalunya.
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