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1.- OBJECTE 

El present plec té per objecte establir les condicions tècniques que han de regir el 

subministrament de productes de neteja  necessaris per la desinfecció les instal·lacions 

gestionades per Viladecans Qualitat S.L., (endavant Viqual), front al COVID-19, d´acord 

a les característiques que s´indiquen a l’annex A, en el que es detallen els productes i 

les quantitats màximes a subministrar per un període de 6 mesos de durada inicial del 

contracte. 

El nombre de unitats indicades en tots els articles son estimatius i en qualsevol cas 

màxims d’acord amb els consums previstos per Viqual, podent disminuir segons les 

necessitats assistencials. 

 

2.- PRODUCTES 
 
Els productes subministrats hauran de respectar i complir la normativa sobre higiene i 
protecció del Medi Ambient i s’ajustarà en quant a la seva qualitat a les disposicions 
vigents del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. 
 
Els productes hauran de ser lliurats a VIQUAL en envasos adequats i hauran d’estar 
correctament etiquetats d’acord amb la normativa vigent. 
 
L’adjudicatari haurà de facilitar a VIQUAL la fitxa tècnica dels productes, en la que 
s’incloguin les especificacions sobre la seva correcta utilització i condicions de 
manteniment. 
 
 
3.- QUANTITATS 
 
La quantitat estimada de cadascun dels productes que ha servit de base pel càlcul del 
Pressupost de licitació, té caràcter de màxim i és estimativa, no estant VIQUAL obligada 
a l’adquisició ni de tots els productes, ni de la totalitat de les quantitats. 
 
4.- COMANDES  
 
VIQUAL realitzarà a l’adjudicatari la comanda dels productes que necessiti pel seu 
normal funcionament, per qualsevol mitjà pel que pugui deixar constància, habitualment 
correu electrònic a l’adreça que indiqui l’adjudicatari. 
 
No existeix comanda mínima. 
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5.- LLIURAMENT DELS PRODUCTES  
 
 
5.1. Presentació del producte. 
 
Els adjudicataris estan obligats a mantenir durant tota la vigència del contracte la 
presentació del producte indicada en la seva oferta, llevat que, per motius justificats i 
prèvia comunicació a l'òrgan de contractació, resultés necessària la seva modificació. 
 
5.2. Termini i lloc de lliurament.  
 
L'adjudicatari està obligat al lliurament del material al Magatzem General de Viqual, 
normalment en horari de 9 a 14 hores, llevat que en el moment de realitzar la comanda 
s'especifiqui una altra cosa. (Carrer Pompeu i Fabra nº 5 Viladecans 08840). 
 
El termini màxim de lliurament per als productes que no estiguin en dipòsit s'estableix 
en sis dies des que rebi la comanda. En cas que per una causa justificada una comanda 
hagi de realitzar-se amb caràcter urgent, el subministrament s'ha d'efectuar en el termini 
de les 48 hores següents a la recepció de la comanda. En aquests casos, en la comanda 
s'ha de manifestar clarament la urgència del subministrament. 
 
El material s'ha d'acompanyar d'albarà en el qual constarà la data de lliurament, la 
quantitat, la referència del producte i la seva valoració econòmica. L'albarà serà signat 
per la persona encarregada de rebre el producte al magatzem que comprovarà que les 
dades són correctes. 
 
 
6.- SUPERVISIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
 
El control i supervisió de l'execució del contracte es realitzarà pel Cap de Manteniment  
i o el Director de Serveis Generals a través del Servei d’Administració de Viqual. 
 
L'adjudicatària és responsable de la qualitat tècnica del subministrament i la seva 
adequació a les prescripcions del present plec i a les directrius i instruccions que al 
respecte estableixi Viqual. 
 
Si, com a conseqüència de l'exercici de les facultats de supervisió, s'advertís un 
incompliment o un deficient prestació del subministrament, es tramitaran les següents 
actuacions dirigides a determinar el seu origen i conseqüències: 
 
a) La Direcció de Gestió i Serveis Generals aixecarà  una acta en què es consignaran 
tots els aspectes i circumstàncies que motiven la no conformitat, adjuntant, si s'escau, 
la documentació acreditativa de les incidències advertides (informes, fotografies, 
reclamacions, etc.) 
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b) L'acta es traslladarà a l'adjudicatària que disposarà d'un termini de 5 dies naturals per 
a realitzar les al·legacions que estimi pertinents amb indicació expressa de les accions 
empreses per corregir les deficiències. 
 
c) Presentat l'escrit d'al·legacions o transcorregut el termini sense emplenar el tràmit 
conferit, la Direcció de Gestió i Serveis Generals elevarà la corresponents proposta de 
resolució a la Gerència, qui, mitjançant acord motivat determinarà, entre altres extrems, 
si els fets constitueixen incompliment contractual i si el mateix és atribuïble a l'empresa 
adjudicatària, i, si s'escau, si resulta procedent la resolució del contracte, la imposició 
d'alguna penalització o el rescabalament dels danys i perjudicis. 
 
 
4.-  PREVENCIO DE RISCOS LABORALS  
 
El contractista resta obligat al compliment de la normativa general sobre la prevenció de 
riscos laborals Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 
modificada pel RD 54/2003, de 2 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals i en particular, de les disposicions sobre coordinació 
d’activitats empresarials a que es refereix l’art. 24 de la Llei 31/95 sobre Prevenció de 
Riscos Laborals i el RD 171/2004, de 30 de gener que desenvolupa el citat article 24. 
 
En el termini màxim d’un mes des de la notificació de l’adjudicació, i abans de la primera 
comanda Viladecans Qualitat S.L. i el contractista establiran els mecanismes de 
coordinació necessaris en quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i la 
informació sobre ells als respectius treballadors. 
 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà de presentar l’avaluació de riscos 
especifica per el procediment de descarrega, les Fitxes de Dades de Seguretat (FDS) 
dels productes i el PROTOCOL DE ACTUACIÓ que inclourà les mesures a adoptar tant 
en condicions normals com en situacions de emergència que puguin sorgir per protegir 
tant als propis treballadors com als treballadors de Viqual, així como als usuaris de les 
instal·lacions i a tercers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L. 
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ANNEX I 
 
A.- PRODUCTES I CARACTERÍSTIQUES DELS MATEIXOS 
 
1. AEROSOL DESINFECTANT DESCÀRREGA TOTAL 330ML 

 
Es un biocida d´ampli espectre, actiu contra tot tipus de microorganismes, bactèries, 
virus, fongs, inclòs formes resistents como espores. La seva acció es especialment 
eficaç contra fongs i organismes esporulades.  
 
S´aplica fàcilment de forma ambiental mediant aerosol de descarrega total, 
assegurant una excel·lent difusió del producte, expandint-se ràpidament i arribant 
als llocs mes inaccessibles; o be mitjançant aerosol d´aplicació manual. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Aspecte  Líquid incolor.  
pH (sol. 2%)  6 aprox.  
Densitat (20 ºC)  0,80 g/cm3 aprox.  

 
 
2. DESINFECTANT BASE AMONIS  
Desinfectant de superfície en base amonis quaternaris. 
 
Es un producte líquid, neutre, amb ampli espectre microbicida en base compostos de 
amoni quaternari con activitat bactericida i fungicida.  
 
No ataca els materials usuals en la industria alimentaria, acer, acer inoxidable, esmalt, 
ciment i materials plàstics. 
  
La formulació permet una eliminació ràpida del producte en l’aclarit posterior a la 
desinfecció.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Aspecte  Líquid incolor transparent.  
pH (sol. 2%)  7 aprox.  
Densitat 20 ºC  1,0 g/cm3 aprox.  
 
 
3. DESINFECTANT HIDROALCOHOLIC  

 
Es un desinfectant líquid basat en una composició de substancies hidroalcohòliques i 
tenso actius no escumant que li conferien un extraordinari poder biocida sobre tot tipus 
de microorganismes (virus, floridures, bactèries, etc.).  
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Complex la norma UNE-EN 13697, en condiciones netes. Antisèptics i desinfectants 
químics. Assaig quantitativa de superfície no porosa per l´avaluació de la activitat 
bactericida dels desinfectants químics utilitzats en productes alimentaris, en la industria, 
en la llar i en la col·lectivitat.  
 
Ha de complir  la norma UNE-EN 14476: antisèptics i desinfectants químics: assaig 
quantitatiu de suspensió viricida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats en 
medicina: mètode d´assaig i requisits (fase 2, etapa 1).  
 
Ha de ser adequat específicament per combatre tot tipus de coronavirus, contenir  
alcohol superior al 60%, complir tant con las recomanacions de la OMS para questa 
aplicació, com les indicacions del Ministeri de Sanitat en les seves guies per 
professionals sanitaris.  
 
Es incolor. S´evapora ràpidament, sense deixar residus sobre les superfícies.  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Aspecte  Líquid incolor transparent.  
pH  5,5 aprox.  
Densitat 20 ºC  0,89 g/cm3 aprox.  
 
 
 
4. GEL HIDROALCOLIC PER A MANS 
 
Composició i propietats 
 
Es un producte en forma de gel, con un alt contingut en alcohol, que li proporciona un 
efecte d’alt poder de neteja i desinfecció.  
 
Per la seva composició posseeix una excel·lent poder antisèptic (bactericida, fungicida, 
viricida).  
 
Ha de ser adequat específicament per combatre tot tipus de coronavirus, contenir  
alcohol superior al 70%, complir tant con las recomanacions de la OMS para questa 
aplicació, com les indicacions del Ministeri de Sanitat en les seves guies per 
professionals sanitaris.  
 
No ha de contenir colorants artificials, s’ha d´evaporar ràpidament, no deixar residus ni 

sensació de enganxós en la pell. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Aspecte  Gel incolor transparent.  
pH  6 aprox.  
Densitat 20 ºC  0,9 g/cm3 aprox.  
 
 
 
 
B.- QUANTITATS ESTIMADES PER A SIS MESOS DE DURADA INICIAL DEL 
CONTRACTE 
 
 

PRODUCTE Unitat  Quantitat/uni. 

AEROSOL DESINFECTANT DESCÀRREGA 
TOTAL  

330ML 50 

AEROSOL DESINFECTANT DESCÀRREGA 
TOTAL  

1000ML 50 

DESINFECTANT BASE AMONIS  
Desinfectant de superfície en base amonis 
quaternaris. 

5 kg 60 

DESINFECTANT HIDROALCOHOLIC   
Desinfectant superfícies en base hidroalcohòlica 
amb polvoritzador. 

1000 ML 200 

 

DESINFECTANT HIDROALCOHOLIC  
Desinfectant superfícies en base 
hidroalcohòlica. 

5000 ML 300  

GEL HIDROALCOHOLIC ENVÀS  AMB 
DOSIFICADOR  
Desinfectant superfícies en base 
hidroalcohòlica. 

1000 ML 100 

 

 

GEL HIDROALCOHOLIC 
Gel hidroalcohòlic per mans. 

5000 ML 100  

 
 


