Serveis de neteja i recollida de
residus d’edificis
Indicador/s de seguiment
En 424 centres (607.122,5 m2) adscrits al contracte de la Gerència de
Recursos, la neteja i recollida de residus incorpora criteris ambientals
Des del contracte gestionat per la Gerència de Recursos, el servei de neteja i recollida de residus
s'ha prestat en 424 centres (607.122,5 m2), incrementat per donar servei a nous espais i centres
oberts arran de la pandèmia. El contracte com a tal compleix amb els criteris ambientals establerts
en la Instrucció tècnica de sostenibilitat en el servei de neteja i recollida de residus d’edificis
municipals. Tanmateix l'execució del servei s'ha modificat temporalment per tal de donar
compliment al Decret d'Alcaldia d'establiment de mesures preventives, de protecció i
organitzatives amb motiu del virus COVID-19: d'una banda s'ha requerit a les empreses l'ús de
productes que garantís neteja i desinfecció i de l'altra s'ha incrementat el servei.
Des del programa A+S durant el 2020 s'han atès diverses consultes relacionades d'una banda
amb propostes de les empreses de productes substitutius dels habituals i que han de ser objecte
d'autorització, així com amb els productes nous proposats per les empreses per atendre el
requeriment de donar compliment al Decret.
Addicionalment, el 2020 - d'acord amb el Pla de Riscos Laborals - s'ha licitat el subministrament
de "lots COVID-19" per adequar els espais de treball i compartits i fer-ne possible l'ús segur: gel
hidroalcohòlic, producte netejador-desinfectant i tovalloletes d'un sòl ús.
El 2020 s'ha licitat també el servei de neteja dels edificis de l'ICUB, el qual manté els criteris
ambientals de l'anterior plec i dóna compliment àmpliament a la Instrucció tècnica. El plec
incorpora, com a salvaguarda, una clàusula que permet modificar les condicions per atendre nous
protocols o recomanacions de les autoritats sanitàries. Això ha permès mantenir els protocols
COVID-19 a l'inici del contracte (01/12/20), consistents bàsicament en major ús d'EPIS,
desinfeccions periòdiques, tot i que ja puntuals, sobretot vinculades a la detecció de casos positius
i increment de la freqüència de neteja ordinària de superfícies d'ús comú. Amb aquest plec es
presta servei a 26 espais o dependències adscrites a l'ICUB.

Plecs ambientalitzats
Òrgan
contractant
Institut de
Cultura de
Barcelona

Contracte/s
Servei de neteja
ordinària dels edificis
adscrits a l'Institut de
Cultura de Barcelona

Criteris ambientals
Requisits
Consumibles reciclats: paper WC, caixes cartró,
bosses i recipients de plàstic
Productes bàsics de neteja general i sabó:
limitació de compostos químics, tal com es
descriuen en ecoetiqueta tipus I o equivalent.
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Recollida selectiva de fraccions: paper, envasos
lleugers, vidre, orgànica, rebuig, materials de
destrucció certificada i càpsules de cafè.
Criteris de valoració:
Sistemes de dosificació automàtica de productes
de neteja concentrats.
Altres productes de neteja amb imitació de
compostos químics, tal com es descriuen en
ecoetiqueta tipus I o equivalent.
Millores dosificació sabó rentamans
Millores relatives a la substitució de productes
químics
Millores ambientals de maquinària i utillatge
Quantificació de residus en recollides
Millores en la gestió de la recollida

Reptes i objectius pel 2021
▪ Recuperació de la plena aplicació dels aspectes ambientals dels contractes de neteja i retirada
de residus dels edificis municipals quan decaigui el Decret d'Alcaldia d'establiment de mesures
preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19
▪ Comunicació i difusió a tots els districtes i gerències dels criteris ambientals incorporats en el
plec central del Servei de neteja i recollida selectiva dels edificis municipals (Gerència de
Recursos), i si s'escau, en col·laboració amb la Gerència de Recursos i Coordinació de la
Contractació formació dels responsables.
▪ Difusió de la Instrucció a organismes i entitats municipals no incorporades al plec central de la
Gerència de Recursos, i identificació de nous contractes de neteja vigents en espais
municipals.
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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