
Producte Característiques Unitat

1.1
Rotlle de paper de cel·lulosa de primera qualitat, verge o reciclada, de 2 capes, color blanc i aspecte suau. Rotlles de 35 m  de 
longitud x 9 cm d'ample, pretallat i gofrat. Mandrí (aprox) 40 mm. Gramatge (aprox) 17gr/m2

Rotlle 0,20

1.2
Rotlle de paper de cel·lulosa de primera qualitat, verge o reciclada, de 2 capes, color blanc i aspecte suau. Rotlles de 130 m  de 
longitud x 9 cm d'ample, pretallat i gofrat. Mandrí (aprox) 45-60 mm. Gramatge (aprox) 17gr/m2

Rotlle 0,77

1.3
Paper de cel·lulosa de primera qualitat, verge o reciclada, de 2 capes, color blanc i aspecte suau. Fulles interplegades  (enfilades 
en V). Dimensions (aprox) 11x18 cm. Gramatge (aprox) 16,5 gr/m2. Presentació en paquets de 200 serveis. 

Paquet 200 
serveis 0,87

2.1
Paper de cel·lulosa de primera qualitat, verge o reciclada, de 2 capes, color blanc i aspecte suau. Fulles interplegades  (enfilades 
en V). Dimensions (aprox) 20x23 cm. Presentació en paquets de 200 serveis.   

Paquet 200 
serveis 1,15

2.2
Rotlle de paper de cel·lulosa de primera qualitat, verge o reciclada, de 1 capa, color blanc i aspecte suau.
Rotlles de 180 m de longitud x 20 cm d'ample, paper autotallant (la pròpia màquina el talla)  i gofrat. Mandrí (aprox) 40 mm. 
Gramatge (aprox) 23 g

Rotlle 3,36

2.3
Rotlle de paper de cel·lulosa de primera qualitat, verge o reciclada, de 2 capes, color blanc i aspecte suau.
Rotlles de 180 m de longitud x 20 cm d'ample, pretallat i gofrat. Mandrí (aprox) 70 mm. Gramatge (aprox) 19 gr/m2

Rotlle 2,06

3 Tovallons 3
Paper de cel·lulosa de primera qualitat, verge o reciclada, de 2 capes, color blanc i aspecte suau. Dimensions 30 x 30cm . Gramatge 
pendent. Presentació en paquets de 200 serveis. 

Paquet 200 
serveis 2,07

4 Paper Llitera 4
Paper de cel·lulosa de primera qualitat, verge o reciclada, de 2 capes laminades, color blanc i aspecte suau. Dimensions 59cmx 
80m. Mandrí (aprox) 20-40 mm.Gramatge 19.5 g/m2 Rotlle 4,92

5 Mocadors de paper 5
Paper de cel·lulosa de primera qualitat, verge o reciclada, de 2 capes laminades, color blanc i aspecte suau. Màxima absorció. 
Dimensions (aprox) 21 x 20 cm. Paquet de 100 unitats. Paquet 100 u. 1,31

6 Paper cuina blau 6
Rotlle de paper de cel·lulosa de primera qualitat, verge o reciclada, de 2 capes, color blau. Rotlles de 100 m de longitud x 21 cm 
d'ample (aprox) , pretallat i gofrat. Mandrí (aprox) 45-60 mm. 
Gramatge (aprox.) 40 gr/m2

Rotlle 100m x 
21cm 2,73

7 Estovalles 7 Estovalles de paper de cel·lulosa, verge o reciclat. Dimensions 39x49 cm. Paquet de 1000 unitats.
Paquet 1000 

u. 15,80

LOT 1. CEL·LULOSES

1

2

Paper Higiènic

Paper eixugamans

Preus 
unitaris



Producte Característiques Presentació Preus 
Unitaris

1

Poal escorridor

1

Poal amb escorredor per a neteja de paviments amb baieta de fregar. L’escorredor ha de permetre
remoure l’excés d’aigua per a un millor eixugat. Poal de plàstic de propil·lè. Capacitat aprox.: 12
litres.

3,68

2

Cubeta plàstic

2

Cubeta de plàstic de propi·lè, de forma quadrada i de diferents colors (blau, vermell, etc.). Nansa
Plàstic. Molt Resistent. Per Baietes i Draps. Per safates de carro de neteja. 
Capacitat aprox.:6 litres. Dimensions (aprox.): 270 x180x215 mm

7,63

3
Poal aigua

3

Poal de plàstic de propil·lè, de forma rodona, amb bec i nansa metàl·lica. 
Capacitat aprox.: 13 litres  

1,31

4
Baieta universal

4

Baieta universal, de gran capacitat d’absorció i recollida de la brutícia en tasques dures. Gran
resistència a l’abrasió i productes químics. 

Rotlles de 8 m (aprox: 
16 baietes/ rotllo) 8,22

5

Baieta Microfibra

5

Baieta de microfibra que garanteix una neteja sense empremtes. Per a neteja amb poal o esprai.

Microfibra no teixida resistent a productes químics i detergents comuns. Color blau i vermell.             
0,96

6
Pal universal

6
Pal per a raspall d’escombrar, fregar o mopa, de rosca universal, d’alumini. Mides: entre 1,20 i
1,40 m.

1,27

7
Escombreta WC

7

Escombreta per a netejar WC, amb o sense suport. Color blanc. Material plàstic.

En cas necessari, el suport ha de ser tipus cassoleta oberta apte per al l'emmagatzament i la neteja.  
2,52

8 8.1

Recanvi mopa, mescla de cotó i fibra (50% poliester i 50% cotó). Ambgrau d’humitat òptima perquè 
rellisqui bé. Longitud:  45 cm 3,15

8.2
Recanvi mopa mescla de cotó i fibra (50% poliester i 50% cotó). Ha de generar un grau d’humitat
òptima perquè rellisqui bé. Longitud: 75 cm 

4,85

9 9.1
Bastidor de metall i fàcil montatge. Longitud: 45 cm 2,85

9.2 Bastidor de metall i fàcil montatge. Longitud: 75 cm 3,81

10 Escomreta plana 10
Escombreta plana per a neteja de persianes, radiadors,etc,. Fibres de niló d’alta qualitat. 1,51

11
Botelles de plàstic

11

Envasos tipus botella de plàstic per a productes de neteja amb tap de rosca auto-emplenables. 
Capacitat : de 750ml a 1 l.   

0,91

12

Botelles plàstic 
amb escorridor 12

Envasos tipus botella de plàstic per a productes de neteja amb tap polvoritzador. Capacitat: de 750 

ml a 1 L.
2,56

13

Rasqueta de 
vidres 13

Rasqueta de vidres domèstica amb fulleta i dispositiu protector. Colors variats. 
0,45

LOT 2. ESTRIS DE NETEJA

Recanvi mopa

Bastidor mopa



Producte Característiques Presentació Totals

14
Espàtules

14

Espàtules amb full d’acer i mànec de fusta o plàstic. 
Amplada de  fulla: de 4 a 7 cm.          

1,12

15
Pal estensible

15

Pal d’alumini extensible telescòpic. Amb terminal cònic multiadaptador. 

Dimensions: de 2 cm x 1,25 m. (extensible)
18,23

16
Colze articulat

16
Colze articulat d’alumini adaptable a mànecs de tot tipus. 7,49

17

Recollidor 
escombraries amb 

pal
17

Recollidor d’escombraries amb pal estàndard (aprox. 140 cm )per a la recollida de brutícia sòlida, 

acabat en “llavi” de goma per assegurar una recollida òptima de les partícules més petites. Fabricat 

en propilè.

0,85

18 18.1

Baieta de fregar d’ús diari per a la neteja de tot tipus de paviments, resistents al desgast i als 

productes químics. Rosca universal. Baieta de tires de fibres sintètiques
1,08

18.2

Baieta de fregar d’ús diari per a la neteja de tot tipus de paviments, resistents al desgast i als 

productes químics. Rosca universal. Baieta de tires de cotó, de pes aprox: 175-200g. 
0,73

19

Fregona industrial

19

Fregona industrial de tires microfibres planes, per usar amb pinça i per poal de premsa, gran 
capacitat d'absorció i de bon poder netejador. Resistents al desgast i als productes químics. 
Dimensions: 14x38 cm

unitari 3,99

20
Pinça fregona ind.

20
Pinça industrial apta per a totes les fregones industrials. 2,85

21
Granera

21

Raspall per a escombrar interiors i exteriors. Fibres de puntes obertes que proporcionin una barrera

atapeïda d’acord amb la llargada del raspall.  
1,35

22

Paperera amb 
tapa, 55 l. 22

Paperera universal de 55 litres de capacitat equipada amb tapa. Dues anses laterals per a millor

manipulació. Vores arrodonides per a una millor neteja. Preferiblement de color negre.
33,98

23

Paperera amb 
tapa, 25 l. 23

Paperera universal de 25 litres de capacitat equipada amb tapa basculant. Color blanc. Vores

arrodonides per a una millor neteja. 
17,18

24
Safates

24

Safata rodona, de color blanc, de material plàstic.  Dimensions:21cm (base), i  40cm (boca). 
Altària: 15 cm 4,44

25

Plomall

25

Plomall de plomes/sintetic de màxima qualitat, amb un cap llarg que facilita netejar en llocs de
difícil accés . 
Longitud aprox: 90-105 cm

Individual 4,85

26

Fregall inox.

26

Fregall fibres acer inoxidable. Elimina la brutícia resistent i fàcilment incrustada. No retxa les
superfícies. Pes aprox: 40 gr Caixa de 10 unitats 

(aprox.) 0,64

Fregona petita

LOT 2. ESTRIS DE NETEJA



Producte Característiques Presentació Totals

27

Fregall verd

27

Fregall de fibra verda. Ha de proporcionar una neteja eficaç durant la seva vida útil. Abrasió
moderada, per a brutícia incrustada en superfícies no delicades. Rotlles de 6m. ( aprox. 40 u/
rotlle)

Rotlles de 6m (aprox. 
40 fregalls / rotlle, de 
dimensions aprox. 
15x16 cm) 

5,36

28
Rotlle de llana 

d'hacer 28
Rotlle de llana d'acer del número 1, per cristalitzar el sò de tipus calcàri, amb màquina rotativa.

Rotlle de llana d'hacer 10,04

LOT 2. ESTRIS DE NETEJA



Producte Característiques Presentació Preu

bossa

BOSSES D'ESCOMBRERIES
1.1

NEGRE - (53X60 cm) - galga mínima 
100 micres. 

Rotllos de 20-25 unitats
5,36

1.2

NEGRE - (70X100 cm) -galga mínima 
130 micres.

Rotllos de 10-15 unitats
10,04

1.3

VERMELL - (85X105 cm) - galga 
mínima 130 micres. 

Rotllos de 10-15 unitats
5,36

1.4

TRANSPARENT - (70x100 cm) - galga 
mínima 100 micres

Rotllos de 10-15 unitats
10,04

1.5

VERD - (70X100 cm) -  galga mínima 
300 

Rotllos de 10-15 unitats
5,36

1.6

BLAU - (70X100 cm) - galga mínima 
100 micres

Rotllos de 10-15 unitats
10,04

1.7

GROC - (53X60 cm) - galga mínima 100 
micres

Rotllos de 20-25 unitats
5,36

2.1

BLANC - (40X50 cm) - galga mínima 60 
micres
camiseta (amb anses)

Paquets de 200 unitats
10,04

2.2

TRANSPARENT - (20X30 cm) - galga 
mínima 40 micres
(borsa de mercat)

Paquets de 1000 unitats
5,36

2.3

TRANSPARENT -  (40X60 cm) -  60 
micres
(borsa de mercat)

Paquets de 1000 unitats 10,04

LOT 3. PLÀSTIC

1 Fabricades en plàstic de polietilè (PE) (baixa 
densitat), reciclat o no. Soldadura encontinuu i 
antigoteig i antiforats

2

BOSSES DE PLÀSTIC
Fabricades en plàstic de polietilè (PE), alta o 
baixa densitat, reciclat o no, apte per a ús 
alimentàri.

Núm 
bosses/rotlle



Producte Característiques Presentació Preus
Kg / L

1
LLENCERIA (597.000 

kg)
Programa per al rentat de llençols, tovalloles i moletons)

0,048

2
ROBA DE TAULA 

(291.500 kg)
Programa per al rentat de tovalles i tovallons.

0,064

3
ROBA DE COLOR 

(112.000 kg)
Programa per al rentat de la roba de color dels usuaris 

0,048

4
TRACTAMENT 

ESPECÍFIC (2.250 kg)
Programa tractament específic (cuina/sanitari)

0,071

5 LLANA (13.000 kg) Programa per a la roba delicada (Llana)

0,05

6
DETERGENT 

AIGUES DURES
Detergent en pols per al prerentat i rentat de roba en màquines 
domèstiques amb aigues dures.

Envàs de pes 
aprox. 10 Kg

1,823

7
BLANQUEJANT 

CLORAT
Producte líquid per a la desinfecció i blanqueig de tèxtils.
Lleigiu concentrada, solució de 40 gr de cloro actiu per litre

Envàs de pes 
aprox. 5 l

0,48

8 SUAVIZANT

Producte líquid per donar suavitat, esponjositat i tacte sedos a tot tipus 
de teixits. Amb agradable olor residual. 
Producte que evita l'acumulació d'electricitat estàtica en teixits sintètics. 
Producte basat en matèries primes biodegradables. 

Envàs de volum 
aprox. 5 l

1,123

9
ADITIU PER A 
ROBA COLOR   

Producte en pols per rentar i eliminar les taques de la roba de color, en 
rentadores automàtiques domèstiques.

Envàs de pes 
aprox. 5 Kg o 

Envas de volum 
aprox 5l 3,76

LOT 4. PRODUCTES DE BUGADERIA

Programes de 
rentat

Domèstic 



Producte Característiques Presentació Preu

L / kg

1 1.1
Envàs de volum aprox. 5l 7,36

1.2
Envàs de volum aprox. 25l 7,36

2 2.1
Envàs de volum aprox. 5l 10,87

2.2
Envàs de volum aprox. 25l 10,87

3 3.1
Envàs de volum aprox. 5l 15,06

3.2
Envàs de volum aprox. 25l 15,07

4 4.1
Envàs de volum aprox. 5l 9,87

4.2
Envàs de volum aprox. 25l 9,87

5 5.1
Envàs de volum aprox. 5l 4,71

5.2
Envàs de volum aprox. 25l 4,71

6

LLEIXIU PER DESINFECCIÓ I 
NETEJA (30-40% Cl)

6

Producte líquid per a la neteja i desinfecció general de superfícies (sanitaris, 
terres, etc.). 
Lleigiu concentrada, solució de 30-40 gr de cloro actiu per litre

Envàs de volum aprox. 5 l 0,45

7

INSECTIOCIDA PER A 
VOLADORS

7

Insecticida general per aplicar manualment amb sprai pressuritzat, d'amplia 
aplicació per a insectes voladors, mosques, moscards i altres insectes.

Envàs de volum aprox. 1l 3,18

8

INSECTICIDA PER A 
RASTREJADORS

8

Insecticida general per aplicar manualment amb sprai pressuritzat, d'amplia 
aplicació per a insectes rastrejadors com formigues i altres insectes.

Envàs de volum aprox. 1l 5,98

9

SPRAI PER A MOPES

9

Líquid en esprai per a polvoritzar en mopes de cotó o gases per a retenir la pols 
en paviments (terrazo, marbre, parquet, etc.). Ha de tenir una protecció eficaç 
per a les superfícies tractades i amb efecte anti-relliscós després d'aplicar-se.

Envàs de volum aprox. 1l 2,69

LOT 5. PRODUCTES QUÍMICS I NETEJADORS

NETEJADOR GENERAL 
CONCENTRAT AMONIACAL. 

Concentració màxima 4%

Netejador amoniacal d'alta concentració i escuma controlada. Adequat per a la 
nejeta de banys.

NETEJADOR CONCENTRAT 
ANTICAL. Concentració màxima 

4%

Netejador anticalcari, de tipus àcid, d'alta concentració. Adequat per a la neteja 
de tot tipus de superfìcies (rajoles, WC, rentamans, mampares, terres, etc.) i 
aixetes. 

NETEJADOR CONCENTRAT 
ANTIBACTERICIDA. 

Concentració màxima 4%

Netejador desinfectant general, no clorat, d'alta concentració. Adequat per a la 
desinfecció de tot tipus de superfícies (rajoles, WC, rentamans, mampares, 
terres, etc. ) i aixetes. 

NETEJADOR CONCENTRAT 
MULTIUSOS. Concentració 

màxima 4%

Netejador multiusos d'alta concentració, en base de bioalcohol.Adequat per a 
tot tipus de superfícies brillants (paviments de ceràmica, gres, vidres, miralls, 
etc.)

AMBIENTADOR CONCENTRAT. 
Concentració màxima 4%

Ambientador d'aromes persistents i fragàncies fresques, d'alta concentració.



Producte Característiques Presentació Preu 

L / kg

10

DETERGENT ÀCID 
DESINCRUSTANT

10

Netejador de tipus àcid, excepte de vapors, especialment formulat per a la 
neteja a fons (periòdiques) de WC i sanitaris  amb incrustacions calcàries, òxid, 
etc.

Envàs de volum aprox. 1l 2,14

11

LLUENTADOR  D'ACER 
INOXIDABLE 11

Producte per donar lluentor i eliminar les taques en les superfícies d'acer 
inoxidable, apte per usos alimentaris com geleres, portes, ascensors, etc.

Envàs de volum aprox. 1l 5,69

12 12.1
Envàs de volum aprox. 1l

0,64

12.2
Envàs de volum aprox. 5l

0,50

13

DETERGENT RENTAVAIXELLES 
MANUAL CONC.

13

Detergent per a la neteja manual de vaixella (estris de cuina, cuberteria, etc.). 
Producte de caràcter neutre i no agresiu per a les mans. Apte per a l'ús en 
l'indústria alimentària.

Envàs de volum aprox. 750-
1200cc

1,09

14

DETERGENT RENTAVAIXELLES 
AUTOMÀTIC DOMÈSTIC (office 

edificis) 14

Detergent per a rentavaixelles domèstic en pastilles multicomponent d'una sola 
dosi. Producte amb efecte de doble acció: sabó + abrillantador per a un eixugat 
ràpid.

Envasos de màx. 160 pastilles

0,24

15

LLUENTADOR DE 
RENTAVAIXELLES AUTOMÀTIC 

DOMÈSTIC 15

Producte lluentador per a rentavaixelles domèstic, amb ràpid eixugat.
Envàs de volum aprox. 1l

2,92

16

DESENGREIXANT ENÈRGIC EN 
FRED

16

Desengreixant energètic en fred, de mitjana alcalinitat. Producte adequat per 
eliminar greixos de fogons, campanes, mobiliari, i altres superfícies i utensilis 
amb brutor difícil d'eliminar.

Envàs de volum aprox. 1l
2,85

17

DETERGENT RENTAVAIXELLES 
AUTOMÀTIC PER AIGUES 

TRACTADES 17

Detergent concentrat alcalí per el rentat automàtic de vaixella amb aigues 
tractades (tren de rentat o rentavaixelles industrial). Producte exent d'escuma i 
de fàcil esbandida. Apte per a l'ús en l'indústria alimentària.

Envàs de pes aprox. 24 kg

2,16

18

LLUENTADOR 
RENTAVAIXELLES INDUSTRIAL 

PER AIGUES TRACTADES 18

Producte aditiu de la fase d'esbandida en el rentat automàtic de vaixella amb 
aigues tractades (tren de rentat o rentavaixelles industrial). Producte per donar 
lluentor a la vaixella i cristaleria.

Envàs de pes aprox. 20 kg
2,85

19
LIQUID INSECTICIDA 

CANONADES 19
Producte insecticida, d'aple espectre i gran activitat biològica, amb base 
cipermetrina.

Envàs de volum aprox. 25l
2,95

LOT 5. PRODUCTES QUÍMICS I NETEJADORS

AIGUA DESTIL.LADA Aigua purificada, apta per ésser utilitza per a planxes de vapor, radiadors, etc.



Producte Característiques Presentació Preu
L/KG

1

LLEIXIU PER A ÚS ALIMENTARI 
(40% Cl)

Producte líquid per a la desinfecció d'aigua per a consum humà. Apte per a ús alimentari. 
Lleixiu concentrada, solució 40 gr de clor actiu per litre.

Envàs de volum aprox. 
10 L

0,44

2

DESINCRUSTANT ÀCID
Producte àcid, adequat per a la neteja i eliminació d'incrustacions de calç, òxid, i altres 
dipòsits solubles en medi àcid, en acumuladors d'aigua,  calentadors, 
serpentins, calderes, etc . 

Envàs de volum aprox. 
20 L 

1,21

3
DISOLUCIÓ DE METABISULFIT Disolució de metabisulfit sòdic amb catalitzadors. Producte utilitzat en calderes vapor.

Envàs de pes aprox. 
20 kg

0,19

4

DISOLUCIÓ DE SALS 
ORGÀNIQUES 

Disolució de sals inorgàniques, majoritàriament fosfat trisòdic.
Producte utilitzat en calderes de vapor.

Envàs de pes aprox. 
20 kg

2,39

5
BICARBONAT SÒDIC Producte sòlid, adequat per utilitzar en processos d'òsmosi

Envàs de pes aprox. 
20 kg

0,56

6

ANTIINCRUSTANT PER A 
MEMBRANES

Producte líquid adquat per a les membranes dels sistemes d'òsmosi
Envàs de volum aprox. 
10 L

5,22

7
CLOR CONCENTRAT  (12%) 

Producte líquid per a la desinfecció d'aigua de piscina. 
Producte concentrat, solució de clor al 12%.

Envàs de volum aprox. 
10 L

0,82

8
CLOR (90%) Producte granulat per a la desinfecció d'aigua de piscina. Producte amb 90% de clor útil.

Envàs de pes aprox.    
5 kg

4,32

9
REDUCTOR PH (33% àcid 
clorhidric)

Producte líquid per reduir el pH de l'aigua piscina. Producte 33% d'àcid clorhídric.
Envàs de volum aprox. 
5 L

1,75

10

ALGICIDA 
Producte líquid adequat per al tractamet d'aigues de piscina, 
que impideix i controla el creixement d'algues i verdet.

Envàs de volum aprox. 
5 L

2,02

11

DESINCRUSTANT ÀCID PER A 
SUPERFÍCIES OBERTES

Producte líquid, de base àcida (33% aprox) per utilitzar en superfícies en espais oberts. 
Producte que no generi vapors.

Envàs de volum aprox. 
20 L

0,85

12
DESATASCADOR DE 
DESAIGUES

Producte líquid per desatascar desaigues amb residus orgànics.
Envàs de volum aprox. 
1 L

2,65

LOT 6. PRODUCTES TRACTAMENT D'AIGÜES



Producte Característiques Presentació Preu
KG

1

SAL MARINA HUMIDA 
GRUIXUDA (7.000 kg )

Sal marina sense tractar, en forma d'escates. Component principal: clorur sòdic.
Producte adequat per al tractament d'aigues.

Envàs de pes aprox. 
20kg

0,23

2

SAL PREMSADA (91.900 kg ).
Sal marina prensada, en forma de "pastilles" o grà.  Component principal: clorur sòdic.
Producte adequat per al tractament d'aigues, per ésser utilitzat en descalcificadors i en 
rentavaixelles domèstics.

Envàs de pes aprox. 
20 kg

0,20

LOT 7. PRODUCTES TRACTAMENT D'AIGÜES


