Serveis de neteja i recollida de residus d’edificis
Indicador/s de seguiment
La neteja i recollida de residus de 405 edificis municipals (535.742 m 2)
incorpora criteris ambientals
El servei de neteja i recollida de residus de 405 edificis municipals (535.742 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
Gerència de
Recursos

Contracte/s
Servei de neteja i
recollida selectiva dels
edificis i locals
municipals adscrits als
diferents Districtes i
Gerències de
l’Ajuntament de
Barcelona

Criteris ambientals
Limitació d’ús de determinats productes de
neteja.
Els productes bàsics de neteja general hauran
de complir amb els requisits pel que fa a
compostos químics, tal com es descriuen en
alguna ecoetiqueta de tipus I o equivalent.
El paper higiènic i el paper eixugamans haurà
de ser 100% reciclat.
Les bosses d’escombraries pel rebuig hauran
de ser d’un mínim del 80% de plàstic reciclat
postconsum. El contingut de plàstic reciclat de
la resta de bosses s’haurà d’anar adaptant al
màxim que permeti la disponibilitat del mercat.
Recollida selectiva de residus.
Pla de formació del personal que inclou
aspectes ambientals.
Es valora la implantació d’un sistema de
dosificació de productes de neteja i que el
vestuari del personal compleixi amb els requisits
de limitació de presència de substàncies
químiques i presenti garanties que s’ha produït
respectant els drets bàsics en el treball.

Districte de
Gràcia

Subministrament de
cabines sanitàries
portàtils i urinaris per a
les activitats culturals i
altres esdeveniments
del Districte de Gràcia

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

Lloguer de cabines
sanitàries portàtils i
urinaris de peu per a
festes, activitats i
esdeveniments del
Districte de Ciutat Vella

Es valora la dispensació de paper higiènic
elaborat amb fibres provinents d’explotacions
forestals sostenibles.

Reptes i objectius pel 2019
 Comunicació i difusió dels criteris ambientals incorporats en el plec central del Servei de neteja
i recollida selectiva dels edificis municipals (Gerència de Recursos) a tots els districtes i
gerències per tal de millorar-ne el compliment per part de les empreses contractades.
Més informació:
- Apartat sobre serveis de neteja i recollida de residus en edificis municipals del web del
Programa A+S
- Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i la recollida selectiva
de residus d’edificis
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