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Annex 1
Nom de l’empresa que actualment contractada i les persones que actualment fan
aquest servei.
Higsergiss SL
Número de treballadors:
o 2 amb antiguitat al centre de 4 anys
o 2 amb antiguitat al centre de 2 anys
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Annex 2
Les taules han d’especificar la totalitat de productes de cada categoria, de manera que
després serveixin de llista de comprovació a la persona responsable, per al seu
seguiment.
Instruccions generals per emplenar les taules
- Cada filera ha de correspondre a un article comercial.
- Cal ampliar la llista amb tantes files com sigui necessari.
- Si per un tipus de producte es disposa de dos articles diferents, cal introduir una
fila per cada article o denominació comercial.
- Cal seguir les instruccions afegides en cada apartat.
- En la columna "mitjà amb què s'acredita" cal especificar la referència de la
documentació que el licitador disposa i està en condicions de presentar, per
mostrar el compliment dels requisits corresponents.
1. Productes químics
1.1. Productes bàsics de neteja d’ús general
Tipus de producte

Nom comercial

Nom del fabricant

Mitjà amb què s’acredita
el compliment dels
requisits

Terres i paviments

Superfícies generals

Vidres

Superfícies
ceràmiques
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1.2. Altres productes de neteja d'ús específic
A la columna "Lliure de substàncies REACH" cal indicar:
“Sí”: per als productes dels quals es disposa de certesa documentada que no estan
inclosos en la llista del REACH.
“No”: per als productes dels quals no es disposa de referència al respecte.
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Recordatori: El licitador ha de disposar (i per tant ha d'especificar a la taula) com a
mínim 2 productes on s'acrediti el compliment del requisit, és a dir, on indiqui "sí".
Tipus de
producte

Nom comercial

Nom del
fabricant

Lliure de
substàncies
REACH
(Sí/No)

Mitjà amb què
s’acredita el
compliment dels
requisits

2. Sabó rentamans
Tipus de producte

Nom comercial

Nom del fabricant

Mitjà amb què s’acredita
el compliment dels
requisits

Sabó rentamans

3. Productes de paper i cel·lulosa
A la columna "tipus de fibra" cal indicar:
“R”: per a fibra reciclada
“V”: per a fibra no reciclada/verge
Recordatori: L'empresa ha de presentar com a mínim 1 article de fibra reciclada (R) per
a paper higiènic i eixugamans. A més d’aquests, el licitador pot llistar altres articles de
fibra no reciclada (“V”), que han de complir els requisits que s’estableixen en l'apartat
corresponent d'aquest plec de prescripcions tècniques.
Tipus de
producte

Nom comercial

Nom del
fabricant

Tipus de fibra
(R / V)

Mitjà amb què
s’acredita el
compliment dels
requisits

Paper
higiènic
(WC)

DOC-003/01-16

Paper
eixugamans

4. Bosses d’escombraries
A la columna "tipus de plàstic" cal indicar:
“R”: per a plàstic reciclat (mínim 80%)
“C”: per a plàstic compostable
“V”: per a plàstic no reciclat
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Recordatori: L'empresa licitadora ha de presentar com a mínim un tipus de bossa de
plàstic reciclat (“R”) i un tipus de bossa de plàstic compostable (“C”).
Tipus de
producte

Nom comercial

Nom del
fabricant

Tipus de plàstic
(R / C / V)

Mitjà amb què
s’acredita el
compliment dels
requisits
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Bosses
d’escombraries
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