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1. Introducció. 

Aquest document té com a objectiu establir un Pla de neteja i desinfecció de les escoles (PNDE d’ara 

en endavant)  de tots els espais municipals, adaptat al que disposi la normativa d’aplicació en quant a 

neteja i desinfecció d’espais de treball i elements dels espais de treball en el marc de la COVID-19.  

D’aquesta manera es dona resposta al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius 

en el marc de la pandèmia. 

Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt 

variable (d’entre 2 hores i 9 dies), es recomana (Generalitat de Catalunya) intensificar els 

procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme en locals i establiments de 

concurrència humana (com les oficines, dependències municipals i d’altres administracions, etc). 

Aquestes actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements o 

zones que poden tenir més contacte amb les mans. 

El PNDE  detalla el programa de neteja i els recursos empleats, així com el tractament de zones i 

espais concrets, indica les freqüències de neteja i desinfecció ordinàries establertes en el contracte 

de neteja i també l’increment de neteja i desinfecció que s’ha realitzat degut aquest nou escenari. El 

PNDE es centra en la neteja bàsica que es realitza a tots els centres i estances en general, i per tant 

no recull altres les neteges complementàries de menor freqüència com poden ser la neteja de vidres 

i plans especials d’esdeveniments i actes de Ciutat.  

  

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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2. Pla de serveis neteja i desinfecció ordinari 

2.1. Àmbit del servei 

El PNDE treballa sobre un total de 18 escoles, incloent primàries, bressol i especials.  

En cada edifici es neteja totes i cadascuna de les diferents estances o parts dels edificis poden ésser: 

aules, despatxos, banys o serveis sanitaris, menjadors , patis, terrasses  o zones d’esbarjo en tot el 

seu àmbit, gimnasos, magatzems, ascensors, escales, auditoris, zones de socorrisme o creu roja,  

escenaris, biblioteques, vestíbuls, vestuaris, grades, la zona de platja de les piscines,  i totes aquelles 

estances que formin part dels edificis.   

A la seva vegada les estances dels edificis i dependències inclouen, entre d’altres, diferents parts:  

Terres i paviments de tot tipus, Parets i superfícies verticals (incloent les de vidre), Separadors 

d’estances, Sostres interiors, Portes interiors o exterior de qualsevol materials incloent les interiors 

de vidres , Vidres de tot tipus (de finestres, portes, de piscina, a qualsevol alçada, etc), Miralls , 

Finestres per la banda interior i exterior , Mobiliari (pissarres, cadires, sofàs, butaques, taules, 

cendrers, paraigüers, fonts d’aigua,  catifes, entre d’altres), Part tèxtil de cadires i mobiliari, Aixetes 

d’aigua (de dutxes, lavabos, etc), lavabos, llums, entre d’altres.  

2.2. La neteja básica i els seus els tractaments  

El Pla de serveis de neteja i desinfecció ordinari ve establert per el Plec de condicions del contracte 

de neteja de dependències municipals i l’oferta presentada per el contractista adjudicatari del serveis 

(SELSA). 

La neteja bàsica és el grup funcional fonamental per a la neteja general dels edificis i dependències i 

que de manera genèrica es centra tant en la seva dimensió horitzontal com també en la vertical, 

incloent el buidat de papereres. El servei de neteja bàsica inclou els diferents tractaments de neteja: 

El tractament general de neteja consisteix  en la combinació de varis tractaments: 

 Escombrada o mopada simple i mopada especial: Aquest tractament es realitza mitjançant els 
tractaments d’escombrada o mopada simple i el de mopada especial. 

 Fregat: Aquest tractament es realitza mitjançant el tractament de fregat manual amb una baieta 
amb pal i amb l'aplicació de productes detergents i desinfectants.   

 Fregat mecànic: Aquest tractament es realitza mitjançant el tractament de fregat mecànic 
mitjançant una fregadora i amb l'aplicació de productes detergents i desinfectants.   

 Retirada de pols: Aquest tractament es realitza mitjançant el tractament de retirada de pols 
mitjançant una baieta o plomall 

 Aspiració mecànica: Aquest tractament es realitza mitjançant el tractament d'aspiració mecànica 
mitjançant una aspiradora. 

 Neteja humida: Aquest tractament es realitza mitjançant el tractament de neteja humida  
mitjançant una baieta humida i amb productes detergents i desinfectants. 
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2.3. La desinfecció i productes desinfectants  

Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de productes 

desinfectants.  

Els productes desinfectants utilitzats estan incorporats  al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció 

General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat per al Tipus de Producte 2: 

productes per a la desinfecció de superfícies i aèria, d’ús ambiental (desinfectants no destinats a 

l’aplicació directe a persones o animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, equips, 

mobles, parets, terres i aire) i disposen  del corresponent número de registre. Es poden consultar els 

productes autoritzats amb aquesta finalitat al següent enllaç: Productes viricides autoritzats.  

El lleixiu es pot utilitzar també malgrat no figuri a l’esmenat registre. Es pot utilitzar una concentració 

d’hipoclorit sòdic al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir una solució al 

0.1% es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, 

barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua.  

En concret els producte utilitzats són el Descol i Declornet (lleixiu). Veure veure adjuntes. 

Més informació Gencat/salut: Neteja i desinfecció en establiments i locals. 

2.4. Programació de la neteja básica ordinària  

La programació bàsica del servei de neteja de dependències i edificis municipals  està personalitzada 

per a cadascun dels edificis i dependències.  

Per a cada centre es detallada els tractaments concrets per a cada combinació de tractament de 

neteja bàsica, el nombre total de neteges bàsica. Aquestes hores de neteja bàsica es realitzen els 

tractaments de neteja bàsica acomplint les freqüències de neteja dels tractaments establertes en el 

Plec de condicions del servei, que estableix entre d’altres les freqüències següents: 

 Banys i vestuaris: Neteja i desinfecció diària. 

 Menjadors (escoles i centres): Neteja i desinfecció diària. 

 Despatxos, oficines, zones direcció escoles i sales: Neteja diària i desinfecció 2 cops per 

setmana.  

 Passadissos, escales i zones comunes: Neteja diària i desinfecció 2 cops per setmana. 

 Aules de les Escoles Bressol i Escoles primària (P3 i infantil): Neteja i desinfecció diària. 

 Aules de les Escoles primària (aules de zona primària): Neteja diària i desinfecció 2 cops per 

setmana. 

El servei i la seva programació s’adapta a les necessitats canviants de les dependències i edificis 

municipals per tal de garantir un bon estat de netedat i desinfecció en tot moment. Per tant, aquesta 

programació podrà estar subjecte a canvis, tant pel que fa a l’àmbit com a la freqüència del servei de 

neteja, com els que es descriuen en el següent capítol. 

 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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3. Mesures  preventives extraordinàries de neteja i desinfecció 

Per tal de potenciar les mesures d’higiene i desinfecció, i banda de les freqüències establertes 

anteriorment el servei de neteja s’ha reorganitzat i optimitzat per tal de d’ampliar les tasques de 

neteja i desinfecció: 

 Banys i vestuaris: Neteja i desinfecció 2 cops/dia, segons estableix Generalitat (pg 8).  

 Menjadors (escoles i centres): Neteja i desinfecció diària. 

 Despatxos, oficines, zones direcció escoles i sales: Neteja diària i desinfecció diària. 

 Passadissos, escales i zones comunes: Neteja diària i desinfecció diària 

 Aules de les Escoles Bressol i Escoles primària (P3 i infantil): Neteja i desinfecció diària. 

 Aules de les Escoles primària (aules de zona primària): Neteja diària i desinfecció diària 

Intensificació de la neteja dels espais de treball personal i paviments 

Increment de neteja humida amb desinfectant de les zones de treball: S’incrementa la neteja i 

desinfecció dels espais de treball (taules, telèfons, teclats i ratolins) amb freqüència diària. 

S’incrementa la desinfecció de tots  paviments  amb freqüència diària, ja sigui amb tractament de 

fregat o amb mopada simple amb producte desinfectant.  

Intensificació de la neteja en els àmbit d’us compartit (ZUC)  

Les ZUC o zones d’ús compartit que més es poden tenir més contacte amb les mans es netejaran i 

desinfectaran diàriament, i en concret: 

Interruptors i timbres (aparell electrònic), Manetes i poms d’obertura (de portes,finestres, armaris) , 

Botoneres i baranes dels ascensors (aparell electrònic), Baranes i passamans, Taulells  i  mostradors,  

i cadires d’espera, Aixetes, lavabos, Màquines expenedores, fotocopiadores, Taules i cadires de les 

sales de reunions. 

Eines d’autoneteja 

En cas que alguna zona o superfícies precisi desinfectar-se puntualment al llarg del dia es facilitarà 

kits o eines de neteja i desinfecció a cada centre (1 desinfectant i 1 rotllo de paper industrial). De 

manera general es facilitarà 5 kits ( o els necessaris) de desinfecció cada mes a cada centre.  

Criteris:  

Higiene personal com sabó, paper higiènic o gel (subministra protecció persones) 

Neteja i desinfecció de edifici: producte de neteja contracta o autoneteja del personal.  

Reforç de neteja en torn de matí  

Es preveu realitzar un reforç de neteja dels lavabos de totes els centres educatius en torn de matí. Hi 

haurà 8 equips que netejaran els lavabos de les escoles bressol i primàries entre les 10 a 13h, 

depenent del centre.  

https://secundaria.info/portal/recurs/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
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Servei en activitats extraescolars  

Es preveu realitzar una desinfecció del mobiliari (aules, estances i patis)  i els ZUC (zones d’us 

compartits: manetes, interruptors, etc) que es facin servir per a les activitats extraescolars.  El servei 

el realitzarà el personal de neteja de l’escola i de manera general es realitzarà de 16:30 a 16:45h.  

Aula acollida 

Des de la contracta de neteja no es pot realitzar la neteja de les aules d’acollida i per tant no hi ha 

servei previst.  

4. Mesures  correctives extraordinàries de neteja i desinfecció 

En cas de detecció de casos positius o sospitós les estances utilitzades s’hauran de netejar i 

desinfectar segons: 

Neteja aules tancades per positiu COVID 

Les recomanacions determinen que al cap de 3 dies el virus ja ha desaparegut de la majoria de 

tipologia de superfícies, però per seguretat s’ampliarà el temps de tancament i per tant: 

Les aules es desaran 7 dies des de l’inici del tancament. Un cop transcorregut aquest temps es 

procedirà  a la  seva neteja i desinfecció.  

Caldrà que l’escola informi de l’aula afectada a través d’un correu electrònic al Departament 

d’educació de l’Ajuntament raventos@elprat.cat , amb còpia a Manteniment i Serveis Urbans, 

manteniment@elprat.cat 

 

Neteja de l’espai d’aïllament  

S’ha format a persona específic per a fer la neteja d’aquests espais. 

És important que aquests espais temporals estiguin ventilats. 

Aquest espai es netejarà diàriament (en torn de mati).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:raventos@elprat.cat
mailto:manteniment@elprat.cat
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5. Bones pràctiques per al manteniment de la neteja i desinfecció  

Per tal d’optimitzar la neteja i desinfecció dels espais es necessari la col·laboració de tothom, per tant 

s’estableixen unes bones pràctiques per als usuaris dels centres com es detallen a continuació.  

 En cas de realitzar activitats amb o de pintura,  protegir taules, caires i paviments, ja que 

facilita molt la tasca de neteja posterior.  

 

 Menjadors: Minimitzar l’embrutiment de restes d’aliments en taules i paviments.  

 

 Utilitzar les papereres amb tapa i pedal per als EPIS utilitzats (guants i mascaretes).  

 

 Separar correctament els diferents residus reciclables en les diferents papereres habilitades 

 

 Eliminar, en la mesura que sigui possible, els objectes que siguin difícils de netejar. 

Minimitzar material a sobre de les taules (exemple: posar objectes personals o d’escriptori 

als calaixos). 

 

 Reforçar les acciones educatives per conscienciar als infants de la necessitat de la seva 

col·laboració perquè els servei de neteja no tingui més feina de la necessària. 

 

 Deixar el lloc de treball ordenat al final de la jornada, especialment tot el que hi ha a la taula, 

i retirar que hi ha a la taula, i retirar els objectes que dificultin la feina de les persones de la 

neteja.  

 

 Deixar els vestuaris ordenats i tots els objectes personals dintre de les taquilles. 
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6. Vigència del Pla de neteja i desinfecció 

El Pla de neteja i desinfecció es vigent des del 14 de setembre 2020 per a totes els centres que han 

estat obertes. 

El servei i la seva programació s’adaptarà a les necessitats canviants de les dependències i edificis 

municipals per tal de garantir un bon estat de netedat i desinfecció en tot moment. Per tant, aquesta 

programació podrà estar subjecte a canvis, tant pel que fa a l’àmbit com a la freqüència del servei de 

neteja.   

 

ANNEX. Horari de reforç de neteja de matí  
 

L’horari de neteja de cada centre dependrà del grau d’embrutiment de cadascun però de manera 

general serà el següent: 

 

 

 


