
CRITERIS AMBIENTALS PER A LA CONTACTACIÓ DEL SERVEI DE NETJA DE 
LA UdG 
 
Els motius pels quals es proposa impulsar una la política que integri consideracions 
ambientals en l'adjudicació de concessions de serveis de neteja a la UdG es 
fonamenta en els següents punts: 
 

 Complir requeriments legals (comunitaris, estatals, autonòmics i locals) 
 Recolzar accions existents 
 Servir de model de gestió sostenible 
 Fomentar el mercat de productes més respectuosos per a la salut i el 

medi ambient 
 

 
1. Criteris ambientals sobre l’empresa: 

 

Es valorarà l’existència de certificació de sistemes de gestió ambiental de 
l’empresa (Reglament  EMAS Eco-Management and Audit Scheme, Norma 
UNE-EN ISO 14001) 

 
2. Criteris ambientals sobre els productes de neteja: 
 
 Es reduirà el nombre de productes utilitzats al mínim possible. 

 Els envasos de transport dels productes seran de gran capacitat i s’utilitzaran 

productes concentrats. 

 No s’utilitzaran productes en esprai. 

 No s’utilitzaran ambientadors, pastilles o substàncies perfumades en els 

urinaris. 

 En general, es limitarà l’ús de desinfectants o productes amb desinfectants 

com el lleixiu, únicament als lavabos. De manera excepcional i mentre duri la 

situació de pandèmia es permet l’ús de lleixiu com a biocida per a desinfecció 

de superfícies amb la dosi recomanada pel Ministeri de Sanitat 

 No s’utilitzaran substàncies desinfectants com formaldehids, paradiclorfenols 

i clorbenzols.  

 S’utilitzaran productes classificats sense les següents frases de risc: R40, 

R42, R43, R45, R46, R49, R68, R50-53, R51-53, R59, R60, R61, R62, R63 ni 

R64 

 Es valorarà que els productes disposin d’ecoetiqueta oficial  

 
 
3. Criteris ambientals sobre els productes higiènics: 
 
 Sabó: no contindrà substancies supèrflues o innecessàries com perfums o 

aromes, colorants i desinfectants o biocides, ni microplàstics.  

 Paper higiènic i eixugamans: serà elaborat a partir de paper reciclat.  



Es valorarà que els productes disposin d’ecoetiqueta oficial 

 Bosses per residus: s’utilitzaran bosses de plàstic reciclat, de diferents colors 

per a cada fracció de residus (blava pel paper/cartró, groga pels envasos i 

negre per a la resta) 

Es valorarà que els productes disposin d’ecoetiqueta oficial  

 

 
4. Criteris ambientals sobre els  materials, estris i equips: 
 
 Draps de neteja, mopes i pals de fregar: que siguin de microfibres per tal de 

reduir la generació de residus, el consum d’aigua i de productes químics. 

 Maquinaria (aspiradores, polidores,…): es valorarà la maquinària que amb la 

mateixa potència consumeixi menys energia, aigua i menor nivell de 

soroll.(Certificació d’A+ a B) 

 Es valorarà que l’empresa adjudicatària disposi d’un vehicle elèctric per al 

transport de residus dins del campus.  

 Es valorarà que l’empresa adjudicatària disposi d’altres vehicles elèctrics en 

la flota que dona servei als campus. 

 
5. Criteris ambientals sobre l’execució del servei: 
 
 Estalvi energètic: l’empresa adjudicatària vetllarà per l’estalvi energètic de 

l’edifici durant les tasques de neteja, mantenint l’enllumenat encès només en 

els espais on s’estigui treballant. 

 Etiquetat dels envasos: obligatòriament tots els envasos estaran etiquetats 

indicant el nom comercial del producte, pictogrames de perillositat, 

instruccions d’ús i dosificació. 

 Dosificadors: es disposarà d’equips de dosificació precisos dels productes. 

 Substitució de productes: si s’ha d’utilitzar algun producte no inclòs en el 

llistat de l’oferta, s’haurà de presentar la documentació al SOTIM perquè en 

doni l’acceptació. 

 Gestió de residus:  

 L’objectiu fonamental en la gestió de residus de la UdG és la prevenció i 

la minimització, l’empresa adjudicatària haurà d’assumir aquest principi 

com a propi, evitant-ne la generació i reutilitzant el material en la mesura 

que sigui possible. 

 Serà responsabilitat de l’adjudicatari la gestió dels residus d’envàs i de 

material usat generats en l’execució del propi servei, garantint-ne una 

gestió correcta per al seu reciclatge, ja sigui per retorn de l’envàs al 



productor, per lliurament a la deixalleria, o per qualsevol altre sistema de 

gestió de residus autoritzat. 

 L’empresa adjudicatària realitzarà les tasques de recollida selectiva i 

deposició dels residus, dels contenidors selectius interns dels edificis als 

respectius contenidors de vorera exteriors o on determini la UdG, a tal 

efecte es valorarà que disposi d’un vehicle elèctric per a fer el transport 

dins dels campus. Les fraccions a recollir són: envasos, vidre, resta i 

paper/cartró, i orgànica en punts concrets. La UdG ha iniciat un procés 

d’eliminació de les papereres individuals en els despatxos d’algunes 

dependències, en els espais on encara existeixen les papereres 

individuals o en les papereres no selectives dels espais comuns, el 

buidatge es farà en una bossa de major volum, reutilitzant la bossa de la 

paperera, en la mesura del possible. En el cas del paper es dipositarà en 

els contenidors externs sense bosses de plàstic que es reutilitzaran en la 

mesura del possible, les capses de cartró es plegaran abans de dipositar-

les al contenidor. 

 L’empresa adjudicatària haurà de presentar a la universitat un informe 

trimestral per edifici on es detallarà el volum de residu recollit de les 

fraccions paper/cartró, envasos, vidre i resta, especificant els valors 

corresponents a cada trimestre, seguint la metodologia de les taules de 

quantificació de l’annex.  

 



  
 
 
 
ANNEX: RECULL ESTADÍSTIC DE LA GESTIÓ DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA EN ELS EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
 

 

DADES GENERALS  

DATA  

EMPRESA 
ADJUDICATÀRIA 

 

NOM RESPONSABLE  

 

SIGNATURA / SEGELL 

 

 

 

RESIDUS MUNICIPALS (quantitats)   

Expresseu, en litres, el volum de residus recollits de cada fracció durant una setmana 
d’activitat universitària normal (que no coincideixi en períodes de vacances, festes o ponts) 
per a cada període. Si ho preferiu, anoteu només el nombre de bosses (ja sigui plena o mig 
plena es comptarà com a una unitat) que retireu de l’edifici al llarg d’una setmana per a cada 

fracció de residus. 

 

EDIFICI ___________________________________________________ 
 

Fracció Gener- Març Abril- Juny 
Juliol- 
Agost 

Setembre- 
Desembre 

Rebuig     

Paper – cartró     

Envasos     

Vidre     

 
EDIFICI ___________________________________________________ 
 

Fracció Gener- Març Abril- Juny 
Juliol- 
Agost 

Setembre- 
Desembre 

Rebuig     

Paper – cartró     

Envasos     

Vidre     



 
EDIFICI ___________________________________________________ 
 

Fracció Gener- Març Abril- Juny 
Juliol- 
Agost 

Setembre- 
Desembre 

Rebuig     

Paper – cartró     

Envasos     

Vidre     

 
EDIFICI ___________________________________________________ 
 

Fracció Gener- Març Abril- Juny 
Juliol- 
Agost 

Setembre- 
Desembre 

Rebuig     

Paper – cartró     

Envasos     

Vidre     

 

EDIFICI ___________________________________________________ 
 

Fracció Gener- Març Abril- Juny 
Juliol- 
Agost 

Setembre- 
Desembre 

Rebuig     

Paper – cartró     

Envasos     

Vidre     

 
EDIFICI ___________________________________________________ 
 

Fracció Gener- Març Abril- Juny 
Juliol- 
Agost 

Setembre- 
Desembre 

Rebuig     

Paper – cartró     

Envasos     

Vidre     

 

 
 
 
 


