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LEGIONEL·LOSI I REALITZACIÓ D’ANALÍTIQUES ALS ALBERGS GESTIONATS 

PER L’ACJ. 

 

Índex 

 

1 Objecte del contracte 

2 Característiques del Servei 

2.1 Aspectes Generals 

2.2 Objectius del Servei 

2.3 Localització i Abast 

2.4 Condicions d'Execució 

2.4.1 Obligacions Generals 

2.4.2 LOT 1 Legionel·losi 

2.4.3 LOT 2 Control de Plagues 

2.4.4 LOT 3 Pla d'Analítiques 

2.4.5 Documentació 

2.4.6 Execució per terceres empreses 

3 Compromisos 

3.1 De l'ACJ 

3.2 De l'empresa adjudicatària 

4 Equip Humà 

5 Termini d'Execució 

6 Penalitats 

7 Presentació d'Ofertes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1 - Objecte del Contracte 
 

Servei consistent en l'execució dels plans de prevenció de la Legionel·losi, control 
de plagues i analítiques dels albergs gestionats per l'Agència Catalana de la 
Joventut (en endavant ACJ) que s'especifiquen a la clàusula 2.3. 
 
 

2.1 - Aspectes Generals 
 
El servei a prestar es divideix en tres lots diferenciats.  
 
En primer lot correspon a l'execució del pla de prevenció de la Legionel·losi existent 
als albergs. Aquestes actuacions consisteixen en la realització d'una desinfecció 
anual dels sistemes d'aigua mitjançant hipercloració pels circuits d'aigua freda i xoc 
tèrmic pels circuits d'aigua calenta. Un cop fetes les desinfeccions s'han de fer les 
analítiques de la xarxa d'aigua per tal de comprovar l'efectivitat del tractament. Es 
realitzaran comprovacions periòdiques del compliment de la part del pla que s'ha de 
realitzar amb personal de l'alberg i se'ls donarà suport en cas que es consideri 
necessari. 
 

Estan incloses en aquest Lot, tot i que se'n permet la subcontractació, les analítiques 
tant ordinàries com puntuals necessàries per a la comprovació del correcte 
funcionament del Pla i els tractaments segons queda recollit al Pla de Prevenció de 
la Legionel·losi dels albergs i a la pròpia legislació vigent. 
 

Quedaran incloses en el contracte totes aquelles accions addicionals que resultin 
oportunes per a mantenir en tot moment les condicions de compliment de la 
normativa i la habitabilitat dels centres sempre i quan no impliquin modificacions en 
les instal·lacions tècniques. Aquestes accions addicionals estaran incloses en el 
preu del contracte. 
 
El segon lot correspon a l'execució del pla de prevenció de plagues amb la 
corresponent col·locació d'esquers i seguiment dels mateixos, així com els 
tractaments puntuals que es puguin derivar d'aquest seguiment amb la finalitat de 
mantenir la presència d'animals indesitjables en els albergs al mínim possible. 
 

També quedaran inclosos en el preu del contracte els tractaments de xoc que siguin 
necessaris per a la eliminació de plagues que es puguin produir als albergs. 
 
L'últim lot correspon a la gestió del pla d'analítiques dels albergs. Aquest lot 
consisteix en recollir les mostres i realitzar les analítiques corresponents per a 
comprovar les condicions microbiològiques pel que fa a aigua de consum, menjar i 
superfícies de cuina. Les analítiques d'aigua per a control de legionel·losi estaran 
incloses en el Lot 1 tot i que en algun moment es puguin demanar analítiques 
puntuals en aquest sentit per a contrastar resultats. 
 

Queden també incloses en el preu del contracte les analítiques addicionals que 
puguin sorgir en el decurs del funcionament dels albergs per diverses causes. 
 

 
 



2.2 - Objectius del Servei 
 
El plantejament d'aquest servei és el de donar compliment a totes les normatives i 
reglaments referents a Legionel·la, control de plagues i sanitat alimentària i que són 
d'aplicació als albergs així com mantenir les condicions d'habitabilitat pel que fa a 
aquests aspectes en els centres objecte del contracte. 
 
És evident que el compliment d'aquests aspectes de la sanitat ambiental passa per 
vetllar pel correcte desenvolupament dels corresponents plans de prevenció i control 
dels diferents aspectes a tractar i realitzar les actuacions descrites en els mateixos 
per tal que no hi hagin brots ni de Legionel·la ni de plagues o microorganismes a les 
instal·lacions dels albergs. 
 

En cas que, malgrat les actuacions pel compliment de la normativa i els 
corresponents plans, esdevingui necessari caldrà executar les actuacions oportunes 
per a normalitzar el servei i complir amb la normativa tot eliminant els focus de 
legionel·la o plagues.. 
 
L'ACJ disposa d'una plataforma informàtica per al control i seguiment de les accions 
de manteniment i compliment normatiu que cal realitzar als albergs. 
 
L'ACJ en facilitarà accés a les empreses adjudicatàries i aquestes seran 
encarregades de complimentar les accions que els pertoquin i d'incloure-hi la 
documentació associada a les mateixes en format digital. 

 

2.3 - Localització del Servei 
 
Aquestes tasques es realitzaran als edificis i terrenys dels albergs gestionats per 
l'ACJ que es detallen a continuació: 
 
 

Alberg Població Adreça C.P. 

Casa Gran ALTAFULLA Placeta, 12 43893 

MdD Montserrat BARCELONA Pg. M. de D. del Coll, 41-51 08023 

Torre Ametller CABRERA Veïnat Sta. Elena d'Agell, s/n. 08349 

Mas Silvestre CANYAMARS Veïnat Rimblas, 14 08319 

Sta. Maria del Mar COMA-RUGA Av. Palfuriana, 104 43880 

Mn. Antoni Batlle DELTEBRE Av. Goles de l'Ebre, s/n. 43580 

J.M.Batista i Roca EL MASNOU Av. Srs. Cusí i Fortunet, 52 08320 

Cerverí GIRONA Ciutadans, 9 17004 

MdD Les Neus LA MOLINA Pça Sitjar, 1 17537 

La Valira LA SEU Joaquim Viola, 57 25700 

Empúries L'ESCALA / EMPÚRIES Puig i Cadafalch, 36 17130 

Jaume I L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ Les Masies s/núm. 43440 

St. Anastasi LLEIDA Rbla. Aragó, 11 25003 

Del Carme MANRESA Pl. Milcentenari de Manresa, s/n. 08240 

Torre Malagrida OLOT Pg. Barcelona, 15 17800 

Pere Figuera PLANOLES Ctra. Nevà Prat Cap Riu, s/n. 17535 

Encanyissada POBLE NOU DEL DELTA Pl. Jardí, s/núm. 43549 

Pic de l'Àliga QUERALBS / NÚRIA Vall de Núria, s/núm. 17534 

Del Pallars TREMP C/ Sant Jaume, 28 25620 

Canonge Collell VIC Av. Olímpia, s/núm. 08500 



 
 
 
2.4.1 - Obligacions Generals 
 
Les empreses justificaran documentalment (Sobre A) els següents aspectes 
depenent dels LOTs als que es presentin: 
 
LOT 1 - Pla de Prevenció de la Legionel·losi 

 
Obligatòriament hauran de constar en el SOBRE A els següents documents 
que, en cas que no es presentin, podran ser motiu d’exclusió: 

 

- Inscripció al Registre oficial d'establiments I serveis plaguicides, subclau: 
tractament a tercers per a la prevenció I control de la Legionel·losi. 

- Declaració de presentar, si esdevé adjudicatari, el llistat de personal en 
nòmina de l'empresa autoritzat pel licitador a realitzar tasques als albergs 
(segons s’especifica al punt 2.4.6 d’aquest plec). 
 

En el SOBRE A de les seves ofertes, les empreses licitadores poden  
presentar, si la tenen a la seva disposició i a efectes de complementar la 
solvència tècnica, la següent documentació: 
 
- Certificat vigent ISO 9001 que cobreixi els serveis objecte del contracte 
- Certificat vigent ISO 14001 que cobreixi els serveis objecte del contracte 
 

 
LOT 2 - Pla de Desinfecció, Desratització o Desinsectació 
 

Obligatòriament hauran de constar SOBRE A els següents documents que, 
en cas que no es presentin, podran ser motiu d’exclusió: 

 

- Inscripció al Registre oficial d'establiments I servei plaguicides. 
- Declaració de presentar, si esdevé adjudicatari, llistat de personal en 

nòmina de l'empresa autoritzat pel licitador a realitzar tasques als albergs 
(segons s’especifica al punt 2.4.6 d’aquest plec). Aquest personal haurà 
de disposar la formació especialitzada que s’especifica a continuació. 

 
En el SOBRE A de les seves ofertes, les empreses licitadores poden  
presentar i a efectes de complementar la solvència tècnica, si la tenen a la 
seva disposició, la següent documentació: 
 
- Certificat vigent ISO 9001 que cobreixi els serveis objecte del contracte 
- Certificat vigent ISO 14001 que cobreixi els serveis objecte del 

contracteCertificat vigent CEN Standard 16636 "Requisitos y 
reomendaciones para la prestación de servicios de control de plagas 
acorde con el protocolo CEPA (Certified Professional Pest 
Management)". 

- Els tècnics de control de plagues i la direcció tècnica hauran de justificar 
que disposen de formació especialitzada en Productes tòxics, 
carcinògens, mutagènics i tòxics per la reproducció, CMR's i en 
Productes que siguin o generin gasos aportant el llistat de personal que 
ha rebut aquesta formació i s’acreditaran amb els certificats de formació 
corresponents. 



 

 
LOT 3 - Pla d'Analítiques 
 

En el SOBRE A de les seves ofertes, les empreses licitadores poden  
presentar, si la tenen a la seva disposició i a efectes de complementar la 
solvència tècnica, la següent documentació: 

 
 

- Certificat vigent ISO 9001 que cobreixi els serveis objecte del contracte 
- Certificat vigent ISO 14001 que cobreixi els serveis objecte del contracte 
- El laboratori d'anàlisi haurà d'estar acreditat per UNE-EN ISO/EIC 17025 

d'Avaluació de la conformitat. Requisits generals per a la competència 
dels laboratoris d'assaig i calibració. 

 
 
Les empreses adjudicatàries prestaran els serveis objecte del contracte d'acord 
amb les condicions següents: 
 
● Complir l'objecte del contracte amb estricta subjecció a les prescripcions 

establertes en el Plec de prescripcions tècniques i la normativa vigent. 
 
● Donar i facilitar tota la informació que li sigui requerida per part dels responsables 

autoritzats de l'Agència Catalana de la Joventut. 
 
● Fer servir sempre productes prèviament autoritzats per la Direcció General de 

Salut Pública i pel Ministeri de Sanitat i Consum, i seguir estrictament les 
condicions d'ús establertes. 

 
● Respectar els marges de seguretat i totes les mesures oportunes que garanteixin 

la salut de les persones. 
 
● Complir amb la legislació vigent per a la prevenció de riscos laborals, 

especialment respecte a la coordinació empresarial. 
 
● Lliurar la seva avaluació de riscos signada per un tècnic de prevenció de riscos 

laborals de nivell superior. 
 
● Lliurar una còpia de les fitxes de seguretat dels productes aplicats a l'Àrea de 

Recursos Humans (Servei de Prevenció de Riscos Laborals) de l'ACJ i a la 
Direcció dels albergs on s'hagin d'aplicar. 

 
● Disposar de protocols de treball escrits i posar-los a disposició de l'ACJ. 
 
● Comunicar qualsevol incidència que pugui afectar els treballadors de les àrees 

tractades. 
 
● Lliurar, cada tres mesos, a l'Àrea de Recursos Humans (Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals) de l'ACJ una memòria o resum de les activitats realitzades 
fins al moment. 

 
● L'empresa adjudicatària haurà d'informar als responsables dels albergs del 

tractament més adient a emprar, en cada cas. 
 



● L'empresa adjudicatària ha d'elaborar un pla tècnic preventiu de caràcter anual de 
cada alberg, on s'indiqui el calendari o la periodicitat prevista per tal de poder 
dur-lo a terme. Aquest pla tècnic haurà de disposar del personal i mitjans 
materials necessaris per desenvolupar-lo. Per tant, s'ha d'especificar quina 
és la problemàtica de cada alberg així com quina seria l'acció preventiva més 
adient per a cada un dels alberg.  
 

  Aquest Pla s'elaborarà durant l'últim trimestre de l'any i serà d'aplicació per a 
l'any següent amb l'excepció del primer any de servei en que es realitzarà 
durant els primers dos mesos a comptar des de la signatura del contracte.  

 

  Es farà arribar aquest Pla tècnic al responsable del contracte a l'Àrea de 
Gestió Tècnica. 

 
● L'empresa emetrà anualment un anàlisi de tendències de la gestió de control de 

plagues detallat per a cada centre. 
 
● L'empresa aportarà a la Plataforma de Control Normatiu de l'ACJ la documentació 

pròpia de l'empresa (certificats, documentació CAE, documentació de 
prevenció, etc.) i documentació generada del servei (informes i certificats de 
tractaments, fitxes de seguretat i registres dels productes emprats, resultats 
analítics, etc.) quan així es requereixi. 

 

 

2.4.2 - LOT 1 Legionel·losi 
 
2.4.2.1 Prestació del Servei 
 
Aquestes feines es desenvoluparan d'acord amb el pla existent als albergs per al 
tractament i prevenció de la Legionel·losi. Durant l'execució del contracte es poden 
admetre opcions de millora sobre el mateix, que en cap cas representaran un 
increment del preu del contracte. 
 
Aquest Pla complirà a més de la normativa vigent en tot moment amb la UNE 
100030 d'abril de 2017 de "Prevenció i control de la proliferació i disseminació de 
Legionel·la en instal·lacions". 
 
Anualment es revisarà el Pla per avaluar si convé realitzar algun canvi o adaptació a 
la normativa i incorporar-lo, si fos el cas. 
 
Preferentment, els tractaments de prevenció de la Legionel·losi es realitzaran en 
finalitzar el període anual de tancament dels albergs o en el seu defecte durant la 
primavera. El període de tancament dels albergs es lliurarà a l'empresa adjudicatària 
oportunament. 
 
2.4.2.2 Àmbit d'aplicació: 
 
Les mesures que s'especifiquen al Protocol de prevenció de Legionel·losi de l'ACJ 
s'aplicaran a les instal·lacions que utilitzen aigua en el seu funcionament, produeixin 
aerosols i es trobin ubicades al recinte dels albergs, que puguin ser susceptibles de 
convertir-se en punts de propagació la malaltia. 
 

a) Sistemes d'aigua calenta sanitària: xarxa acumuladors, calderes, 
aixetes, dutxes.  



b) Sistemes d'aigua freda : xarxa, dipòsits, dutxes, aixetes i sistemes de 
reg. 

c) Xarxa d'aigua contra incendis. 
 
2.4.2.3 Registre d'operacions de manteniment 
 
Totes les actuacions de manteniment i control de les instal·lacions que es recullen al 
punt 2.4.1.1 hauran d'anotar-se al Llibre d'Operacions de Manteniment que elabora i 
manté cada alberg i l'empresa adjudicatària. 
 
Cada registre del Llibre contindrà, com a mínim, les següents dades: data de 
realització de les feines de revisió, neteja i desinfecció general, protocol seguit, 
productes utilitzats, dosi i temps d'actuació. Quan les esmentades feines siguin fetes 
per una empresa contractada, aquesta estendrà un certificat, segons els models que 
s'annexen al protocol dels albergs.  
               

Quan es realitzin altres tipus d'operacions de manteniment com neteges parcials, 
reparacions, verificacions, greixatge, etc., igualment s'especificaran així com 
qualsevol tipus d'incidència i de mesura  correctora adoptada. 
 
La data i els resultats de les analítiques fetes sempre quedaran registrats al Llibre 
d'Operacions de Manteniment. 
 
Els fulls de Registre del Llibre hauran d'anar sempre signades pel responsable 
tècnic de les feines realitzades i del responsable de la instal·lació. Quan es tracti de 
feines que no necessitin d'un director tècnic, o feines com les de manteniment de 
mànegues contra incendis, revisions d'estat, etc., es tindrà en compte el que s'indica 
al Protocol de prevenció de Legionel·losi. 
L'empresa adjudicatària donarà suport al personal dels albergs en el procés de 
complimentat dels registres i documents relacionats amb els diferents Plans. 
 
 
2.4.2.4 Actuacions a realitzar per l'empresa adjudicatària 
 
Xarxes i Dipòsits d'Aigua de Consum Humà 
 

- Tractament preventiu anual a xarxes i dipòsits d'aigua freda sanitària 

mitjançant hipercloració seguint procediment establert a Annex 3B del RD 

865/2003 o normativa aplicable actualitzada. S'inclourà també la neteja 

interior dels dipòsits accessibles. 

Xarxes i Dipòsits d'aigua calenta sanitària 

- Tractament preventiu anual a xarxes i dipòsits d'aigua calenta sanitària 

mitjançant tractament tèrmic sempre que sigui possible o tractament 

mitjançant hipercloració en cas contrari. En tots dos casos realització seguint 

el procediment establert a l'Annex 3B del RD 865/2003 o normativa aplicable 

actualitzada. S'inclou neteja interior dels acumuladors en cas de ser 

registrables. 

- Tractament preventiu anual de neteja i desinfecció de punts terminals d'aigua 

sanitària segons procediment Annex 3B del RD 865/2003 o normativa 

aplicable actualitzada. 



 

 

Reg i Xarxes i dipòsits contra incendis 

- Les instal·lacions es netejaran i desinfectaran com a mínim un cop l'any, 

preferiblement just bans de la posta en marxa després del període de 

tancament de cada alberg. En les instal·lacions d'aigua contra incendis es 

realitzarà la desinfecció química sense el buidat i neteja dels dipòsits en el 

cas que aquests només donin servei als sistemes contra incendis. 

- El procediment a seguir serà el següent: 

o Clorar el dipòsit, si procedeix, amb 20-30 mg/l de clor residual lliure, a 

una temperatura no superior a 30ºC y un pH de 7-8, fent arribar a tots 

els punts terminals 2 mg/l y mantenir durant 2 hores. 

o Neutralitzar la quantitat de clor residual lliure i buidar. 

o Netejar a fons les parets dels dipòsits, eliminant incrustacions y 

realitzant les reparacions necessàries y esbandint amb aigua neta. 

o Tornar a omplir amb aigua i restablir les condicions normals de 

funcionament. 

o Les peces desmuntables seran netejades a fons, submergides en una 

solució que contingui 15 mg/l de clor residual lliure, durant 20 minuts, 

esbandint posteriorment amb abundant aigua freda. Els elements 

difícils de desmuntar o de difícil accés polvoritzaran amb la mateixa 

solució o es cobriran amb un drap net impregnat en la mateixa solució 

durant el mateix temps. 

Aspectes Generals 

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada de realitzar les tasques següents: 
 

-  Actualitzar els esquemes de les xarxes existents i altres documents integrats 
al Pla de prevenció de legionel·losi de cada alberg per tal que aquest es 
correspongui sempre amb la realitat existent i la normativa vigent, aprofitant a 
aquest efecte les visites i actuacions per realitzar les adients comprovacions 
"in situ". 
 

- Informar de forma fefaent de qualsevol deficiència que es detecti durant 

l'execució, tant a l'alberg com a l'Àrea de Gestió Tècnica. 

- Proporcionar assessorament especialitzat als Alberg i a l'Àrea de Gestió 

Tècnica en les seves respostes o actuacions davant les inspeccions i 

requeriments que es plantegin per tercers. 

- Estar present en les inspeccions que realitzi el Departament de Salut en els 

albergs per tal de prestar assessorament i suport a la Direcció de l'alberg. En 

aquests casos la Direcció de l'alberg haurà de requerir la presencia del 



personal de l'empresa adjudicatària de forma fefaent (correu electrònic) amb 

un mínim de cinc dies hàbils d'anticipació. 

- Redactar i entregar els protocols davant possibles riscos no contemplats 

directament al pla existent però relacionats amb els riscos de l'aigua de 

consum humà que es considerin necessàries com a conseqüència de la 

detecció de deficiències o requeriment de tercers. 

- Realització de visites de control de l'estat de la instal·lació i dels registres i 

actuacions a realitzar pel personal de l'alberg amb una periodicitat no inferior 

a sis mesos. 

-    En cas de detecció de Legionel·la l'empresa adjudicatària realitzarà, d'acord 
amb la direcció de l'alberg, les actuacions que siguin necessàries per a  
eliminar el bacteri i retornar les instal·lacions als seus paràmetres normals de 
funcionament, d'acord amb la normativa vigent. Aquestes actuacions estaran 
incloses en l'import del contracte. En aquests casos s'utilitzaran mètodes de 
diagnosi ràpida de presencia de Legionel·la que permeti avaluar en menys 
de 24 hores l'efectivitat dels mètodes aplicats. 
 

-   L'empresa adjudicatària serà la responsable de crear, adaptar i subministrar a 
tots els albergs (en format paper i electrònic) aquells models de fitxes i 
registres que siguin necessaris per tal de complementar, modificar o 
actualitzar les existents a l'actual Pla de Prevenció de la Legionel·losi existent 
a cada alberg. 

 
 
Controls posteriors als tractaments 
 
Als quinze dies de fets els tractaments dels diferents sistemes, es faran les 
corresponents analítiques per avaluar la seva efectivitat seguint les directrius 
especificades a l'apartat 2.4.2.6. 
 
Es faran revisions semestrals d'estat dels diferents circuits i sistemes, s'avaluarà la 
qualitat microbiològica de l'aigua, per fer-ho es faran controls de presència de 
Legionel·la i recompte d'organismes aerobis totals. Els resultats de les analítiques 
fetes quedaran anotats al Llibre d'Operacions de Manteniment o s'annexaran al 
Registre els documents oficials emesos pel Laboratori d'anàlisi contractat. Quan es 
detectin canvis a la qualitat de l'aigua s'hauran d'investigar les causes i a adoptar les 
mesures correctores necessàries. Totes aquestes operacions hauran de quedar 
reflectides al llibre d'Operacions de Manteniment així com les noves analítiques que 
demostrin la seva eficàcia. 
 
2.4.2.5 Actuacions a realitzar pel personal de l'alberg 
 

- Control diari de la temperatura i estat d'acumuladors d'ACS 

- Control diari de clor en dipòsits d'AFCH i punts terminals de la xarxa 

- Purga setmanal  d'acumuladors d'ACS 

- Purga setmanal de punts terminals sense ús en les xarxes d'ACS i AFCH 

- Control mensual de temperatura als dipòsits d'AFCH 



- Control mensual rotatiu d'estat i temperatura de punts terminals d'aigua 

sanitària seguint els plànols de la instal·lació i procurant revisar tots els 

punts terminals al llarg de l'any 

- Purga mensual de distribucions d'aigua sanitària, en cas que aquestes no 

hagin tingut ús de forma normal 

- Control trimestral d'estat de conservació, neteja i manteniment de dipòsits 

AFCH i acumuladors ACS 

- Control semestral de temperatura i clor residual lliure a dipòsits aigua 

contra incendis 

- Control semestral d'estat de conservació i neteja dels dipòsits d'aigua 

contra incendis 

- Control semestral d'estat de conservació i neteja dels punts terminals 

d'aigua contra incendis 

- Control semestral de funcionament del sistema i absència de fuites a 

sistema de reg per aspersió 

- Control semestral d'estat i funcionament de les boques de reg 

- Control semestral de filtres d'aspersors 

2.4.2.6 Analítiques de Control de Legionel·la 
 
Les analítiques per a la Legionel·losi compliran allò establert en el pla de prevenció 
de la Legionel·losi pel que fa a periodicitat i s'ajustaran en tot moment als requisits 
previstos a la normativa vigent en matèria de prevenció i tractament de la 
Legionel·losi pel que fa a contingut i aspectes a analitzar. 
 
S'ajustaran també al "Protocol per a presa de mostres per a anàlisi als albergs 
gestionats per l'ACJ" recollit a l'annex 1. 
 
Aquestes seran, com a mínim: 
 

- En instal·lacions d'aigua calenta amb acumulador i retorn, determinació de 

Legionel·la com a mínim semestralment a punts representatius de la 

instal·lació  (Mínim 2 mostres cada 100 punts de consum). 

- En instal·lacions d'aigua calenta sense retorn, determinació de legionel·la 

com a mínim anualment a punts representatius de la instal·lació. 

- En instal·lacions d'aigua freda de consum humà determinació de legionel·la 
com a mínim anualment a punts representatius de la instal·lació.  

- En instal·lacions d'aigua de baix risc sense recirculació d'aigua (sistemes 
d'aigua contra incendis i de reg per aspersió) una determinació a l'any 
(durant els mesos de juliol i agost i 15 dies després de la realització del 
tractament de xoc.) 

 



Als quinze dies de fet el tractament tèrmic i químic del sistema es faran les 
corresponents analítiques per avaluar la efectivitat del mateix. Aquestes analítiques 
inclouran l'estat microbiològic de l'aigua. Per fer-ho es realitzaran controls de 
presència de Legionel·la i recompte d'organismes aerobis totals.  
 
Els resultats de les analítiques fetes quedaran anotats al Llibre d'Operacions de 
Manteniment o s'annexaran al Registre els documents oficials emesos pel Laboratori 
d'anàlisi contractat. Quan es detectin canvis a la qualitat de l'aigua s'hauran 
d'investigar les causes i a adoptar les mesures correctores necessàries. Totes 
aquestes operacions hauran de quedar reflectides al llibre d'Operacions de 
Manteniment així com les noves analítiques que demostrin la seva eficàcia. 
 
L'empresa adjudicatària podrà sol·licitar analítiques addicionals quan les 
circumstàncies, i sempre a criteri del responsable del contracte, ho requereixin. En 
aquests casos dites analítiques es consideraran incloses dins de l'import del 
contracte. 

 

 

2.4.3 - LOT 2 Control de Plagues 
 
2.4.3.1 Prestació del servei 
 
Per a desenvolupar aquestes feines. l'empresa adjudicatària elaborarà anualment un 
Pla de control de Plagues adaptat a les necessitats específiques de cada alberg. 
Aquest Pla es revisarà anualment per tal d'adaptar-lo a les necessitats específiques 
de cada centre i als possibles canvis tant normatius com de circumstàncies que es 
puguin haver produït. 
 
El servei de control i tractament de plagues als albergs es realitzarà d'acord amb els 
paràmetres establerts en el "Sistema de Lluita Integrada", per tant, si cal fer un 
tractament, es tendirà a utilitzar, en primer lloc, mètodes físics, mecànics, biològics o 
bioracionals. Cas que no se'n puguin utilitzar d'altres, i es consideri estrictament 
necessari recórrer a procediments químics, es procurarà utilitzar els plaguicides de 
menor perillositat i toxicitat possible, i s'evitarà que en un mateix tractament 
s'apliquin diversos productes que continguin substàncies actives diferents. 
 
Les intervencions per part de l'empresa adjudicatària poden ser iniciades per dos 
motius: 

 
- L'empresa adjudicatària (en relació als tractaments DDD) iniciarà la 

prestació dels seus serveis amb la col·locació de detectors no tòxics de 
rosegadors i d'insectes i procedirà a la inspecció periòdica dels referits 
elements de detecció. L'empresa adjudicatària explicitarà gràficament als 
plànols corresponents que haurà de subministrar a l'alberg els llocs on es 
col·loquen els detectors i el calendari de revisions o inspeccions 
periòdiques. 

 
- Si el responsable d'un alberg detectés la presència de qualsevol plaga, 

ho comunicarà a l'empresa adjudicatària i posarà el fet en coneixement 
de l'Àrea d'Atenció a la Xarxa. 

 
La prestació del servei de control de plagues a totes les dependències dels albergs i 
el seu entorn inclou dos tipus d'intervenció. 

 



2.4.3.2 Intervencions preventives 
 
L'empresa contractada ha d'adoptar les mesures més adequades per prevenir i/o 
minimitzar l'efecte de les plagues, d'acord amb els criteris següents: 
 
• El servei s'iniciarà amb una inspecció exhaustiva dels locals objecte de control, es 
valorarà quina és la millor manera de prevenir que no s'hi desenvolupi cap plaga. 
Aquesta inspecció es realitzarà, com a mínim, un cop a l'any. 
 
• Ateses les característiques dels diferents albergs, les intervencions preventives es 
realitzaran en dates pactades amb la direcció de cada alberg. 

 
 
 

2.4.3.3. Intervencions urgents o puntuals: 
 
S'entén per intervencions urgents, les accions assistencials de caràcter puntual per 
fer front a un focus actiu.  
 
S'hauran de realitzar en un termini màxim de 24 hores naturals (un dia) a partir del 
moment que es notifiqui l'existència del focus. Aquesta notificació es farà via 
telefònica i posteriorment de forma fefaent per correu electrònic o fax. 
 
En aquest tipus de tractaments es faran, sempre que les condicions ho permetin, 
sense utilització de productes químics. 
Concretament les següents plagues es tractaran: 
 

- Xinxes: tractament tèrmic 
- Plagues de producte emmagatzemat: tractament tèrmic o tractaments 

amb sistema d'atmosfera controlada. 
- Corcs: parasitoides 
- Tèrmits: sistema amb esquers. 
- Sistemes físics pel control d'aus 

 
No obstant això, es consideraran mètodes alternatius si les condicions tecnològiques 
o situacionals així ho aconsellen. 
 
D'altre banda per a la detecció o avaluació de situacions amb plagues especials 
s'empraran els següents mètodes: 
 

- Avaluació d'estat de zones boscoses mitjançant "drone" 
- Detecció de xinxes mitjançant brigada canina 
- Sistemes automàtics de detecció de rosegadors 

 
Actuació Específica Alberg Sant Anastasi Lleida 
 
- Tenint en compte que hi ha detectada una plaga de tèrmits a la planta soterrani de 
l'alberg caldrà realitzar, durant la durada del contracte, les actuacions necessàries 
per a eliminar aquesta plaga. Aquesta actuació estarà inclosa en el preu del 
contracte. 
 
 
2.4.3.4 Obligacions de l'empresa adjudicatària 
 
A més, l'empresa adjudicatària estarà obligada a:  



 
• Informar per escrit a l'Àrea de Gestió Técnica, tant de les actuacions realitzades, 
com de les que té previst realitzar. Aquesta informació l'haurà d'elaborar el 
responsable tècnic de l'aplicació, i haurà de comptar amb la conformitat del director 
de l'alberg abans de l'execució i, com a mínim, haurà d'incloure les dades següents: 
  

a) dades de l'entitat que realitzarà el servei: 
  - Nom del titular de l'empresa 
  - Nom de l'empresa 
  - Número d'inscripció al Registre d'Establiments i Serveis Plaguicides 

- Nom i data d'expedició del carnet d'aplicador de tractaments DDD, 
de nivell qualificat del responsable tècnic de l'actuació. 

  

b) Informació sobre el diagnòstic previ. 
 
c) Informació sobre zones concretes (especificant-hi els m2 i els m3) 
d'aplicació del mètode (o producte), i les mesures preventives i correctores 
per evitar l'aparició i/o el desenvolupament de la plaga (mesures de 
sanejament i de control dels factors associats amb l'aparició de la plaga); 
àrea local o material objecte d'actuació, i si es preveu la utilització d'un 
plaguicida, en aquest cas, cal indicar el nom comercial del producte, Número 
de Registre de plaguicides de la Direcció General de Salut Pública i Consum 
(DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO) 
 
d) Si a causa del tipus d'actuació o de la instal·lació s'han de prendre 
mesures de precaució o de seguretat abans, durant o després de l'actuació, 
cal que els responsables de l'empresa, a més de comunicar les dades 
esmentades en els apartats anteriors, informin amb la suficient antelació al 
responsable del centre de treball sobre: 
 

- Mesures de precaució i de seguretat que s'adoptaran abans, durant i 
després de l'actuació. 
- Mesures de precaució i de seguretat que ha de prendre l'usuari o 
titular del servei afectat, segons els casos. 
-Termini de seguretat del plaguicida que s'ha d'utilitzar o es té previst 
utilitzar. 
- Àrees o zones que puguin quedar afectades pel tractament, ja siguin 
zones pròpies o d'entitats alienes properes al centre de treball. 
 

- Data i hora prevista per l'inici i l'acabament de l'aplicació del plaguicida. 
 
• Emetre un informe de diagnosi i justificatiu de l'actuació, cas que no sigui necessari 
el tractament de la plaga. 
 
• Emetre un informe de proposta de tractament de la plaga i un informe posterior del 
tractament realitzat en què s'especifiquin les mesures correctores proposades. 
 
• Precintar les àrees tractades i posar-hi rètols que indiquin les hores durant les 
quals ningú no hi pot entrar, indicar-ne els marges de seguretat, i la data i hora de 
reocupació normal de l'espai per part dels treballadors i usuaris. Assegurar-se que 
els sistemes d'aire condicionat, ventilació o altres conductes o forats no constitueixin 
un mitjà a través del qual es pugui contaminar zones on no s'hagin adaptat mesures 
de seguretat pertinents. 
 
• No fer cap aplicació en presència de persones alienes a l'empresa aplicadora. 



 
• Utilitzar sempre com a sistema de treball quotidià el sistema de control de lluita 
integrada. 
 
• Determinar el període de ventilació posterior al tractament, especificar el nom de 
les persones responsables i sota quines mesures de seguretat s'ha realitzat 
l'actuació. 
 
• Valorar, en cada intervenció, l'activitat de la zona a tractar, i fer ús dels plaguicides 
i les mesures de seguretat més adients. S'utilitzaran, sempre que sigui possible, 
mètodes que evitin els productes químics com a base de funcionament, prioritzant 
l'ús de sistemes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient (veure apartat 
2.4.3.3.). 
 
• Realitzar un informe d'actuació amb les característiques referents al tractament 
realitzat, en què es deixi constància dels productes emprats, la quantitat i la dilució 
en cada cas, i la tècnica d'aplicació, amb la suficient antelació perquè es puguin 
prendre les mesures de precaució i seguretat que el responsable del tractament 
indiqui, i es prevegi l'absència de persones en les àrees a tractar durant l'aplicació i 
durant el termini de seguretat; el nom de la persona responsable i del que el va 
aplicar, que han de tenir el carnet d'aplicadors de tractament DDD (desinfecció, 
desinsectació, desratització) de nivell qualificat, els auxiliars han de tenir el carnet 
d'aplicador de tractament de nivell bàsic. Ambdós carnets han d'haver estat lliurats 
pel Departament de Salut. 

 

 

2.4.4 - LOT 3 Pla d'Analítiques 
 
2.4.4.1 Prestació del servei 
 

El Pla d'Analítiques dels albergs comprèn els diferents mostrejos i analítiques 
d'aquells elements d'un alberg que poden representar un risc sanitari per als usuaris 
o el personal de l'alberg. 
 

Així doncs, hi són incloses les analítiques d'aigua de consum humà (segons 
el Pla de Control de l'Aigua de Consum Humà de cada alberg), les de menjar i 
superfícies de cuina segons el Pla d'APPCC de l'ACJ existent a l'alberg i les d'aigües 
residuals (en funció dels requeriments de l'ACA). 

 
Aquest servei es pot donar ja sigui realitzant les analítiques programades 

segons el Pla d'Analítiques o de forma puntual en cas que es sospiti que hi pot haver 
un brot biològic que pugui suposar un risc per a les persones de l'alberg o 
circumstàncies imprevistes que requereixin d'analítiques específiques. 

 
Les analítiques hauran de ser realitzades per laboratoris certificats segons 

UNE EN-ISO 9001 per la realització de presa de mostres d'aigua i acreditats segons 
la Norma UNE-EN ISO 17025 "d'Avaluació de la conformitat. Requisits generals per 
a la competència dels laboratoris d'assaig I de calibració". L'empresa licitadora haurà 
de presentar les certificacions al sobre A, en cas contrari la proposició serà exclosa.  

 
En tot cas es seguirà el "Protocol per a presa de mostres per a anàlisi als 

albergs gestionats per l'ACJ" inclòs a l'annex 1. 
 



En totes les analítiques hi constaran clarament identificades com a mínim les següents 
dades: 

 
- Alberg on s'han pres les mostres 
- Data i hora de la presa de mostres 
- Tipus d'analítica 
- Element mostrejat 
- Aspectes analitzats 
- Resultats de l'anàlisi 
- Valors de referència 
 
 

El següent quadre recull una previsió aproximada de les analítiques periòdiques a realitzar durant el 
contracte (incloses pròrrogues si es donés el cas) 
 

 Característiques ACN ACP ACI Menjar/Superfícies Aigües Residuals 

Altafulla Xarxa Pública - Dipòsit 
Cuina Externa 

11 0 1 48 0 

Barcelona Xarxa Pública - Dipòsit 
Cuina Pròpia 

11 0 1 96 0 

Cabrera Xarxa Pública - Dipòsit 
Cuina Pròpia 

11 0 1 96 0 

Canyamars Captació pròpia - Dipòsit 
Cuina Pròpia 

23 1 0 96 6 

Coma-Ruga Xarxa Pública - Dipòsit 
Cuina Externa 

11 0 1 48 0 

Deltebre Xarxa Pública - Dipòsit 
Cuina Pròpia 

11 0 1 96 0 

Girona Xarxa Pública 
Cuina Pròpia 

5 0 1 96 0 

La Molina Xarxa Pública - Dipòsit 
Cuina Pròpia 

11 0 1 96 0 

La Seu Xarxa Pública 
Cuina Pròpia 

5 0 1 96 0 

L'Escala Xarxa Pública - Dipòsit 
Cuina Pròpia 

11 0 1 96 0 

L'Espluga Captació pròpia - Dipòsit 
Cuina Pròpia 

23 1 0 96 0 

Lleida Xarxa Pública - Dipòsit 
Cuina Externa 

11 0 1 48 0 

Manresa Xarxa Pública - Dipòsit 
Cuina Externa 

11 0 1 48 0 

Masnou Xarxa Pública 
Cuina Pròpia 

5 0 1 96 0 

Núria Captació pròpia - Dipòsit 
Cuina Pròpia 

23 1 0 96 12 

Poble Nou Xarxa Pública - Dipòsit 
Cuina Externa 

11 0 1 96 0 

Planoles Xarxa Pública - Dipòsit 
Cuina Pròpia 

11 0 1 96 6 

Tremp Xarxa Pública 
Cuina Pròpia 

5 0 1 96 0 

Vic Xarxa Pública - Dipòsit 
Cuina Externa 

11 0 1 48 0 



Olot Xarxa Pública 
Cuina Externa 

5 0 1 48 0 

TOTAL  226 3 17 1.584 24 

 
2.4.4.2 Analítiques programades 
 

2.4.4.2.1 Aigua de consum 
 
Les analítiques d'aigua de consum han de complir amb el Reial Decret 140/2003 (o 
la normativa vigent en el moment d'aplicació) pel que s'estableixen els criteris de 
qualitat de l'aigua de consum humà. La freqüència i tipologia de les analítiques es 
realitzarà seguint els paràmetres definits a les directrius definides per el 
Departament de Salut. 
Els albergs amb captació pròpia són: 
 

- Alberg Mas Silvestre (Canyamars) 
- Alberg Pic de l'Àliga (Núria) 

 
Les tipologies d'analítiques a realitzar són: 
 

 Dipòsit Xarxa interna 

ACN ACP ACN ACI ACP 

Captació pròpia 1/any - 3/any - 
1/5 anys 

substituint ACN 

Xarxa pública - - 1/any 
1/5 anys 

substituint ACN 
- 

 
 
(ACN): Anàlisi de control : 

 En xarxa de distribució: 
 Olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat, pH, amoni, Escherichia Coli, i 

bacteris coliformes  

 Clor residual lliure residual i combinat 

 A dipòsit de capçalera: 
Els mateixos que els definits per a xarxa de distribució més: 

Recompte de colònies a 22°C  

Clostridium perfringens,  

(ACI): Anàlisi de control de xarxa interior: 

Els mateixos que els definits per a xarxa de distribució, més: 

Coure, crom, níquel, ferro, plom o qualsevol paràmetre (quan es sospiti que 
la instal·lació interior conté aquest tipus de material)  

(ACP) Anàlisi completa  
 
Els paràmetres de les parts A, B1, i C de l'annex 1 del RD 140/03. 

L'empresa adjudicatària podrà incrementar els paràmetres analitzats en cada un 
dels tipus d'analítica sempre i quan es mantinguin els paràmetres mínims prescrits 
per la llei. Aquest increment no suposarà en cap cas un increment respecte el cost 
del contracte. 



Preferentment, les analítiques d'aigua de consum humà es realitzaran dins la 
primera meitat de l'any sempre adaptant-se als calendaris de tancament dels 
albergs. 

L'empresa adjudicatària podrà sol·licitar analítiques addicionals quan les 
circumstàncies, i sempre a criteri del responsable del contracte, ho requereixin. En 
aquests casos dites analítiques es consideraran incloses dins de l'import del 
contracte. 

 
2.4.4.3 Controls de Cuina 
 
Els controls analítics de cuina consistiran en diverses preses de mostres segons el 
quadre adjunt. Cada presa de mostres comprendrà quatre mostrejos que inclouran 
el primer i segon plat del menú del dia i dues mostres de superfícies com a mínim. 
 
Prioritàriament es realitzaran les preses de mostres mentre hi hagi servei de 
menjador. A aquest efecte es concretaran les dates per a la presa de mostres amb 
la Direcció de cada alberg. 
En última instància, si no hi ha possibilitat de prendre mostres de menjar cuinat el 
dia de la presa de mostres s'analitzaran les mostres de l'últim menú testimoni de que 
disposi l'alberg. 
 
Els paràmetres a analitzar seran com a mínim els següents: 
 
Mostres de menjar: 
 

 Recompte d'Aerobis totals A 30 º C     

 Recompte d'Enterobacteris Lactosa +    

 Recompte d'Escherichia coli glucoronidasa +    

 Detecció  de Salmonella spp       

 Recuento de Stafhilococcus coagulasa +  
 Recuento de Listeria monocytogenes  

 
Mostres de superfícies: 
  

 Recompte d'Aerobis totals m2 
 Recompte d'Enterobacteris m2 

 
Les analítiques es realitzaran seguint el següent calendari (orientativa per al 2018) i 
sempre respectant els períodes de tancament dels albergs. 
 

 CALENDARI APROXIMAT ANALÍTIQUES APPCC 2018 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov Des 

Altafulla                         

Girona                         

Manresa                         

Empúries                         

Masnou                       

Vic                         

Espluga                         

Poble Nou                       

La Seu                        

La Molina                         

Barcelona                         



Canyamars                         

Deltebre                         

Planoles                       

Núria                         

Lleida                         

Coma-Ruga                         

Cabrera                         

Olot                         

Tremp                         

 
L'empresa adjudicatària podrà sol·licitar analítiques addicionals quan les 
circumstàncies, i sempre a criteri del responsable del contracte, ho requereixin. En 
aquests casos dites analítiques es consideraran incloses dins de l'import del 
contracte. 
 
2.4.4.4 Analítiques d'aigües residuals 
Aquells albergs que no disposen de connexió a clavegueram requereixen, per tal de 
complir amb les condicions d'abocament imposades per l'ACA, la realització 
d'analítiques periòdiques d'aigües residuals. Aquestes es realitzaran seguint els 
següents paràmetres i freqüències: 
 
Alberg Pic de l'Àliga (Núria) 
 

Paràmetre Límit 

pH 6 - 9 

MES 80 mg/l 

DQOnd 160 mg/l 

DBO5 40 mg/l 

Nitrogen Kjeldahl 35 mg/l 

Tensioactius aniònics 2 mg/l 

Matèries inhibidores 5 Equitox 

 
La freqüència d'aquestes analítiques serà semestral prioritàriament durant la 
primavera i la tardor. Es mesuraran de forma alterna el DBO5 i la DQOnd. 
 
 
Alberg Pere Figuera (Planoles) 
 

Paràmetre Límit 

pH 5,5 - 9 

MES 80 mg/l 

DQOnd 160 mg/l 

DBO5 40 mg/l 

 
La freqüència d'aquestes analítiques serà anual i es realitzarà entre l'1 de juny i el 31 
d'agost. 
 
Alberg Mas Silvestre (Canyamars) 
 

Paràmetre Límit 

pH 5,5 – 9,5 

MES 800 mg/l 

DQOnd 160 mg/l 



DBO5 40 mg/l 

Olis i greixos 10 mg/l 

NTK 40 mg/l 

Fòsfor total 20 mg/l 

Tensioactius aniònics 2 mg/l 

 
La freqüència d'aquesta analítica serà anual. 
 
En tots els casos la presa de mostres es coordinarà amb la direcció de cada alberg 
per tal de garantir que les mostres es prenen en moments en que la instal·lació 
estigui en funcionament i, per tant, les mostres resultin representatives. 
 
L'empresa adjudicatària podrà sol·licitar analítiques addicionals quan les 
circumstàncies, i sempre a criteri del responsable del contracte, ho requereixin. En 
aquests casos dites analítiques es consideraran incloses dins de l'import del 
contracte. 
 
2.4.4.5 Analítiques no programades 
 
Per necessitats puntuals del servei, es pot requerir que es realitzin analítiques de 
qualsevol dels aspectes mencionats anteriorment. En aquest cas el personal de 
l'Àrea de Gestió Tècnica es posarà en contacte amb l'empresa adjudicatària per 
comunicar la necessitat d'aquest servei i l'empresa realitzarà la presa de mostres i 
presentarà els resultats de l'analítica en un període no superior a 72 hores naturals 
(3 dies). 
 

En cap cas aquestes analítiques representaran un cost addicional al establert en el 
contracte. 

 

2.4.5 - Documentació 
 
2.4.5.1 Productes 
             

            Es portarà un Registre amb els productes utilitzats per a cada tipus de 
tractament, neteja o desinfecció. En el cas d'ús de productes químics s'haurà de 
tenir, almenys, la Fitxa de Seguretat dels productes emprats. En cas d'ús de 
biocides constarà com a mínim la Resolució del Registre de Plaguicides del 
MISACO (Ministeri de Sanitat) i la Fitxa de Seguretat del biocida usat. 
 
            Només s'utilitzaran productes autoritzats degudament per l'ús que els hi 
donaran, no s'admetran aquells productes que no estiguin degudament autoritzats. 
Qualsevol producte que s'afegeixi a l'aigua sanitària de consum humà, haurà 
d'acomplir amb l'especificat al Reial Decret 140/2003 o qualsevol modificació 
posterior del mateix o normativa que sigui d'aplicació. 
 
2.4.5.2 Actuacions 
 
            Quan es faci qualsevol operació de neteja o desinfecció especificada a 
aquest Pla, canvi o modificació estructural important, s'haurà d'anotar al Llibre 
d'Operacions de Manteniment tal i com ja s'ha anat explicant dins d'aquest Pla. 
 
 El Fulls d'Instrucció que existeixen als annexos del Pla de prevenció de cada 
alberg hauran d'omplir-se adequadament i amb la periodicitat especificades per a 
elles al Pla. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 El responsable de l'Alberg conformarà els fulls omplerts pel personal de 
l'Alberg (quan siguin actuacions especificades als Fulls d'Instrucció o feines no 
encomanades a tercers), o per les empreses contractades que facin les diferents 
funcions especificades a aquest Pla i els arxivarà de forma correlativa. Posteriorment 
donarà la informació a qui sigui designat a l'efecte, si és una persona diferent, per 
portar i controlar el Llibre d'Operacions de Manteniment. 
 
 La Direcció de l'Alberg serà responsable de proposar la realització de les 
mesures correctores que s'acordin i que impliquin algun tipus d'actuació especial. 
 
 La persona designada de l'Alberg arxivarà les Fitxes de Seguretat dels 
productes químics que s'utilitzen i, si s'escau, els Registres dels productes utilitzats, 
autoritzats a aquest Pla.                           
 

 En el cas que l'empresa adjudicatària plantegi la utilització de biocides, el 
responsable de l'alberg serà l'encarregat de tornar degudament signats els Fulls 
previs als tractaments (proporcionats prèviament per l'empresa adjudicatària) i 
d'informar a tot el personal propi o aliè que es pugui veure afectat per les actuacions 
que es portaran a terme. En aquest cas el responsable de l'alberg haurà de garantir 
que les mesures de seguretat (que facin referència al personal) acordades amb 
l'empresa contractada i autoritzada per fer els tractaments s'acompleixen 
adequadament. 

 
 A més l'empresa adjudicatària documentarà en temps i forma totes les 
actuacions realitzades mitjançant la Plataforma de Control Normatiu de l'ACJ, per la 
qual cosa se li facilitarà un usuari i un "password". A més l'empresa adjudicatària 
facilitarà una adreça de correu electrònic per a rebre avisos de compliment de 
terminis efectuats des de la Plataforma de Control Normatiu. 
 
 

2.4.6 - Execució per terceres empreses 
 
Les empreses hauran d'executar directament les tasques especificades als LOTS 
dels quals hagin resultat adjudicatàries. 
 
Només es permet la subcontractació en el cas de les analítiques de control de 
Legionel·losi per al LOT 1. No obstant, això l'empresa adjudicatària serà la única 
interlocutora amb l'ACJ en tots els aspectes relacionats en aquests Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 

En cas que l'empresa adjudicatària opti per a la subcontractació del servei 
d'analítiques per a Legionel·losi n'haurà d'informar a l'ACJ així com de qualsevol 
canvi que es produeixi en la subcontractació del servei.  
 
En aquells casos, excepcionals, en que per l'especificitat de les tasques sigui 
necessari subcontractar de forma puntual una part del servei a terceres empreses 
caldrà l'autorització específica del Responsable del Contracte amb anterioritat a 
l'execució de les feines. No disposar de dita autorització pot ser considerat causa 
immediata d'extinció del contracte. 
 

Aquesta subcontractació serà sempre per compte de l'empresa adjudicatària la qual 
esdevindrà en tot cas l'interlocutor amb l'Agència Catalana de la Joventut. 



 
Es considerarà subcontractació l'execució de les feines per part de qualsevol 
persona que no estigui en nòmina de l'empresa adjudicatària. 
 
Al sobre A l'empresa presentarà una declaració responsable conforme presentarà, 
quan esdevingui adjudicatari, el llistat d'operaris autoritzats pel licitador a realitzar 
treballs als albergs i restarà obligada a informar al responsable del contracte dels 
canvis que es produeixin en aquest llistat durant el contracte. En cap cas podrà 
prestar serveis en una alberg un operari que no figuri en el llistat (originalment o 
mitjançant informe posterior al Responsable del Contracte). 
 
A efectes de control l'ACJ es reserva el dret de sol·licitar la documentació que 
consideri oportuna a l'empresa adjudicatària per a comprovar el compliment 
d'aquesta clàusula durant la vigència del contracte. 

 

3.1 - Compromisos de l'ACJ 
 
Per l'organització de l'activitat l'Agència Catalana de la Joventut es compromet a:   
 
- Realitzar les tasques i funcions que li pertoquin, definides a l'apartat 2.4 Condicions 
d'Execució. 
 
- Facilitar l'accés a les instal·lacions a l'empresa adjudicatària per al 
desenvolupament de les tasques recollides en aquest plec de prescripcions 
tècniques, així com la informació que sigui necessària per al desenvolupament de 
les citades feines. 

 

3.2 - Compromisos de l'Empresa Adjudicatària 
 
- L'empresa adjudicatària s'encarregarà de les tasques i funcions definides a 
l'apartat 2.4 Condicions d'Execució. 
 
- A més l'empresa adjudicatària es compromet a formar al personal de l'alberg per tal 
que puguin desenvolupar correctament les tasques que els pertoquin d'acord amb lo 
exposat a l'apartat 2.4. 
 

- L'empresa adjudicatària emetrà certificats de totes les actuacions que es realitzin 

dins el marc recollit en aquest plec de prescripcions tècniques. 

 

4 - Equip Humà 
 
4.1 Personal necessari 
 
L'adjudicatària haurà de contractar i destinar el personal necessari per a 
desenvolupar les activitats objecte del servei i aquest personal haurà de comptar 
amb la formació i acreditacions necessàries per a dur a terme les operacions 
reflectides a l'apartat 2.4 segons allò previst per la normativa sectorial corresponent. 
 
4.2 Obligacions laborals 
 
Serà l'adjudicatària qui es farà càrrec de les obligacions laborals i de seguretat social 
que exigeix la normativa vigent pel personal que destini pel desenvolupament de 



l'objecte del present contracte, doncs el personal serà contractat per l’adjudicatària i 
no mantindrà cap mena de vincle ni relació laboral amb l'ACJ.  
 
4.3 Coordinació i Seguiment 
 
Les empreses adjudicatàries es comprometen a complimentar i incorporar la 
informació i certificats rellevants en la Plataforma de Control Normatiu que l'Agència 
Catalana de la Joventut estimi oportuna, per la qual cosa facilitarà a les empreses 
adjudicatàries les autoritzacions necessàries per a realitzar aquestes tasques. 
 
Trimestralment les empreses adjudicatàries remetran a l'Àrea de Gestió Tècnica un 
informe detallant totes les actuacions realitzades i els imports econòmics que 
signifiquen, per unitats, albergs i globals. 
 
Les feines programades es realitzaran d'acord amb la direcció de cada alberg i es 
farà arribar el certificat d'execució de les feines realitzades per duplicat a l'alberg i a 
l'Àrea de Gestió Tècnica de l'Agència Catalana de la Joventut. Aquests certificats 
s'emetran en format digital i en format físic. 
 
Pel que fa a les feines no programades, com analítiques o tractaments, es 
realitzaran d'acord amb la direcció de l'alberg prèvia autorització dels responsables 
de l'Àrea de Gestió Tècnica. 

 

5 - Termini d'Execució 
 

La durada del contracte serà des del dia 1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre 
de 2021, i podrà ser prorrogat durant dos anys més si s'estima oportú fins el 31 de 
desembre de 2023. 

 

6 - Penalitats 
 

- L'acumulació de més d'una setmana de retard (no justificat) en el compliment 
de qualsevol de les accions assignades en la Plataforma de Control 
Normatiu representarà una penalitat de 500 € i 500 € addicionals per a 
cada setmana addicional. 

 

- En cas d'urgència, l'endarreriment en la resolució (definitiva o temporal) de la 
mateixa en més de 12 hores representarà una penalitat de 500 € i 1.000 € 
acumulatius per a cada endarreriment addicional de 12 hores. 

 

- En cas d'endarreriment no justificat en la resolució d'incidències representarà 
una penalitat de 500 € a partir del primer mes d'endarreriment i 1.000 € 
addicionals per a cada setmana addicional, a partir del primer mes des del 
moment de la comunicació de la incidència. 

 
- La utilització de productes químics en cas que existeixi alternativa 

representarà una penalització de 500 € per a cada cas que es detecti de 
forma fefaent. 

 
- En cas que des d'un alberg es requereixi la presencia per donar suport en 

una inspecció del Departament de Salut de forma fefaent I amb un mínim 



de 5 dies hàbils, la no presencia en el moment de la inspecció representarà 
una penalització de 500 €. 

 

7 - Presentació d'Ofertes 
 

Es presentarà una oferta per a cada LOT al que es vulgui optar corresponent al 
conjunt de les feines descrites per a tots els albergs de la Xarxa, a la baixa sobre el 
preu especificat a l'apartat 6, en relació als elements i tipologies d'actuació recollits a 
L'oferta econòmica s'entén que inclou ma d'obra, equipament, desplaçaments, 
quilometratge i tots els conceptes necessaris per a la seva correcta execució. 
 
 


