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1

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte és el servei d’alimentació per a les persones internes dels centres
penitenciaris Brians 1, Obert de Barcelona, Obert de Girona, Obert de Tarragona, i l’explotació del
servei de cafeteria i menjador de funcionaris del Centre Penitenciari Brians 1.
L’empresa adjudicatària haurà de complir la normativa higiènic-sanitària pel que fa a l’elaboració,
manipulació i trasllat d’aliments, segons la normativa alimentària vigent.
L’adjudicatari també haurà de garantir l’emmagatzematge i conservació d’un estoc de seguretat per
poder garantir la prestació objecte del contracte correctament dins del centre penitenciari per tal de
poder disposar d’autosuficiència d’abastiment durant com a mínim 48 hores, sense dependre del servei
de l’exterior.

2

CENTRES DESTINATARIS

Centre Penitenciari Brians 1 (Tel. 93 775 80 00)
Adreça: Ctra. de Martorell a Capellades, Km. 23, Sant Esteve de Sesrovires
Centre Penitenciari Obert de Barcelona (Tel. 93 274 25 68)
Adreça: Carrer Pare Manjón, 2, Barcelona
Centre Penitenciari Obert de Girona (Tel. 972 487 007)
Adreça: Carrer Menorca, 16, Girona (17007)
Centre Penitenciari Obert de Tarragona
Av. República Argentina, 2, Tarragona (43005)
Telèfon 977 240 142

3

OBJECTIUS A TENIR EN COMPTE

•
Proporcionar el servei d’alimentació dels interns dels centres penitenciaris Brians 1, Obert de
Barcelona, Obert de Girona, Obert de Tarragona i el servei de cafeteria i menjador de funcionaris del
Centre Penitenciari Brians 1, d’acord amb els requisits descrits en aquest plec, de forma sana i
saludable i de qualitat, obtinguda mitjançant processos respectuosos amb el medi ambient i afavoridora
de l’equilibri territorial.
•
Contribuir a l’itinerari de formació, ocupació i inserció dels/de les interns/es dels centres
penitenciaris, facilitant el seu accés al sector HORECA (Hostaleria, Restauració i Càtering), mitjançant
la integració de les activitats derivades del servei d’alimentació, objecte de la present licitació, en els
processos formatius, ocupacionals i d’inserció.

4

DETALL DE LES PRESTACIONS

Amb la finalitat de presentar l’oferta econòmica, les empreses interessades hauran de visitar els centres
penitenciaris esmentats en l’apartat 2. El director, gerent o administrador de cada centre penitenciari
emetrà un certificat, fent constar que s’ha realitzat la visita, el qual s’haurà de presentar necessàriament
juntament amb la documentació administrativa que es presenti per participar en la licitació.
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Els representants de les empreses que visitin els centres penitenciaris hauran d’anar suficientment
acreditats i adquirir un compromís escrit de confidencialitat de les dades que coneguin per raó d’aquesta
licitació.

Tipus de prestació

4.1

El servei consisteix en:


El subministrament del menjar cuinat a la temperatura i condicions higièniques i sanitàries
adequades. El transport del menjar cuinat s’ha de fer en els contenidors i vehicles que assegurin el
manteniment de les temperatures reglamentàries.



Subministrament dels coberts de metall, vasos de plàstic i tovallons de paper necessaris per a cada
servei.



El servei dels corresponents àpats al menjador d’interns.



Subministrament dels productes necessaris per a la neteja del servei.



Rentat del parament de taula, estris i de les superfícies que s’utilitzin.

4.1.2 Característiques generals i comunes a l’alimentació dels interns i a la cafeteria i
menjador de funcionaris
L’elaboració dels àpats es farà de manera diferenciada en funció del centre penitenciari:


Als centres penitenciaris Brians 1 i Obert de Girona s’elaborarà al propi centre un mínim d’un
40% dels àpats. El 60% restant es podrà subministrar cuinat o precuinat per a la seva posterior
elaboració o recuperació i distribució a la temperatura i condicions higièniques i sanitàries
adequades.



Al Centre Penitenciari Obert de Barcelona i de Tarragona es prestarà el servei d’alimentació
mitjançant el subministrament de menjar cuinat o precuinat per a la seva posterior recuperació,
i distribució a la temperatura i condicions higièniques i sanitàries adequades.

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (en endavant SMPRAV) i/o la
Comissió de Seguiment del servei central prevista a l’apartat 4.7 tindrà la potestat d’examinar amb la
suficient antelació la composició dels menús i la quantitat dels aliments emprats, així com d’exigir les
seves modificacions si no s’ajusten a les condicions del contracte.
4.1.3

Requisits per a l’empresa adjudicatària

Requeriments normatius:
Els requeriments sanitaris respondran al que prevegi la legislació vigent en l’àmbit alimentari, tant les
disposicions europees com les nacionals i autonòmiques ja siguin aquestes de caràcter general/
horitzontal com vertical (reglamentacions tècnico sanitàries i normes de qualitat concretes per
productes). S’haurà de donar compliment també a les especificacions pròpies, i amb qualsevol altra
reglamentació vigent o que pugui entrar en vigència al llarg del contracte.
Requeriments generals:
Còdex Alimentarius- CAC/RCP 1-1969 rev. 4, 2003, principis generals d’higiene dels aliments.
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Registre sanitari:
Real Decret 191/2011, del 18 de febrer, sobre el Registre General Sanitari de Empreses Alimentàries
i Aliments
Normativa sanitària, de transport i de qualitat:
Tota la que sigui d’aplicació i vigent durant el contracte o període de pròrroga.
Protocols de seguretat penitenciària:
S’informarà a l’adjudicatari a la signatura del contracte.
Així mateix, l’empresa adjudicatària restarà també obligada a:
•
Estar inscrita en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments previst en el
Reial Decret 191/2011, de 18 febrer.
•
Disposar d’una acreditació o certificació d’adequació a les normes que regulen els menús i
protocols de manipulació i tractament dels aliments destinades a persones amb celiaquia o amb
al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, emesa per alguna entitat qualificada a aquest efecte.
•
Subscriure una pòlissa d’assegurances que cobreixi la responsabilitat civil per danys causats a
tercers per la ingestió d’aliments cuinats o subministrats per l’empresa. Aquesta pòlissa haurà d’estar
en vigor durant l’execució del contracte i haurà de ser d’un import mínim de 2.000.000 €.
•
Contractar una empresa externa que realitzi els controls microbiològics, la qual haurà d’estar
certificada sota la norma UNE-EN/IEC 17025:2005 que estableix els requisits generals per a la
competència dels laboratoris d’assaig i calibratge, tal i com es preveu a l’apartat 4.5 d’aquest plec.
Els òrgans competents del Departament de Justícia poden efectuar les inspeccions, controls o
determinacions analítiques que considerin convenients sobre els aliments per tal de detectar qualsevol
tipus d’alteració, contaminació o utilització d’additius inadequats.

4.1.4

Requisits dels àpats

Aquests productes han de complir tot el que especifiqui la normativa legal i directrius europees d’higiene
alimentària vigents durant l’execució del contracte:
La producció dels àpats ha de seguir també les directrius marcades pel Còdex Alimentari CAC/RCP
1.1969 rev.4,2003, Principis generals d’higiene dels aliments.
Caldrà assegurar les necessitats alimentàries dels consumidors en els punts següents:
•
Aportació energètica adequada, que cobreixi les necessitats diàries per un adult, segons les
ingestes diàries recomanades d’energia i nutrients per a la població espanyola.
•
Equilibri adequat entre els nutrients energètics (proteïnes, lípids i hidrats de carboni)
•
Aportació assegurada de vitamines i sals minerals.
•
Freqüència i variació, de manera correcta, dels aliments fonamentals: carn, peix, ous, llegums,
patates, verdura, fruita, arròs, pasta, pa, sucre i llet.
•
Limitació del contingut de greixos, especialment els saturats, sucres i sal.
•
El menjar ha de tenir unes bones condicions organolèptiques ja que no només té una finalitat
alimentària, sinó que també és un motiu de satisfacció personal i col·lectiva.
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•

L’empresa adjudicatària no podrà servir cap beguda que contingui alcohol.

El patró alimentari i la composició dels menús es basarà en la Dieta mediterrània, d’acord amb el Pla
de Contractació Pública Alimentària de la Generalitat de Catalunya aprovat en la sessió del Govern de
data 16 de juny de 2015, Apartat 3, lletra g), amb la definició que es reprodueix a l’annex A Definicions.
Es valorarà la incorporació de productes de producció agrària ecològica i/o de venda de proximitat en
l’elaboració dels menús, d’acord amb els criteris d’adjudicació indicats als annexos del Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP). L’empresa adjudicatària haurà de certificar la
incorporació d’aquests productes i lliurar la certificació juntament amb la factura. Per tal de poder
comprovar aquestes certificacions, també haurà d’aportar cada mes una relació de tots els productes
utilitzats en l’elaboració dels menús.
Els aliments han de tenir el gramatge mínim en cru, un cop descongelats, que s’especifica en l’annex
C. Es valorarà l’augment del gramatge mínim definit d’acord amb els criteris d’adjudicació indicats a
l’annex del PCAP. Periòdicament es comprovarà el compliment de l’augment del gramatge ofert per el
responsable del centre o la persona en qui aquest delegui.
D’acord amb l’article 5 del Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29
d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, serà necessari establir un Pla d’Anàlisi
de Perills i Punts Crítics de Control (en endavant APPCC) i el sistema de prerequisits, per tal de garantir
la seguretat alimentària. L’adjudicatari haurà d’implementar, doncs, un Pla d’APPCC segons normativa
vigent que inclourà com a mínim el que s’especifica a l’apartat 4.5 d’aquest Plec.

4.1.5

Transport dels menjars preparats i altres aliments

Els envasos per a l’envasat i l’embalat provindran d’una empresa autoritzada per l’elaboració de
materials en contacte amb els aliments i estarà inscrita en el RGSEAA.
El disseny i els materials dels contenidors i vehicles utilitzats per al transport han de permetre la seva
neteja i desinfecció, estar en bon estat de manteniment i evitar la contaminació dels productes.
Els recipients que tinguin fissures, trencaments o defectes que puguin representar un perill per l’aliment
o per la persona, no s’utilitzaran.
El transport i l’estiba han de ser correctes, evitant la contaminació, respectant les incompatibilitats
(especial atenció als possibles al·lèrgens) i separant els diferents productes alimentaris i no alimentaris.
Els contenidors i/o vehicles utilitzats per al transport han d’assegurar el manteniment de les
temperatures reglamentàries.
4.1.6

Roda de menús

L’empresa adjudicatària informarà mensualment o setmanalment dels menús a la Direcció dels centres,
els quals s’han de correspondre amb l’oferta presentada. L’empresa adjudicatària estarà obligada a
presentar cada setmana al responsable de la cuina dels diferents centres, i per avançat, un informe on
consti els percentatges que confirmin els criteris als que es van comprometre en els criteris
d’adjudicació (producte ecològic, de proximitat i gramatge).
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No s’han de repetir plats, com a mínim, en un període cíclic de 3 setmanes. En cas de produir-se algun
canvi en els menús diaris, l’empresa adjudicatària informarà per escrit a la Direcció dels centres l’objecte
del canvi i la seva motivació.
Es dissenyaran 2 cicles de menús, per a les temporades de tardor/hivern i primavera/estiu.
L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’aportar la proposta de menús tipus de 4 setmanes,
per a les temporades tardor – hivern i primavera – estiu, diferenciant:
• La proposta de menús per als interns, on s’indiqui per a cada plat els cullerots, raseres o unitats
que s’han de distribuir, una vegada cuinat, per persona, i que ha de servir als office de guia.
• La proposta de menús per als funcionaris
La data de canvi de menús motivada pel canvi d’estació de l’any s’haurà d’acordar amb la Direcció dels
centres en la Comissió de Seguiment al centre i comunicada a la Comissió de Seguiment Central
prevista en l’apartat 4.7 d’aquest Plec.
No obstant l’anterior, aquells canvis que suposin una alteració substancial de la roda de menús
presentada en l’oferta que resulti adjudicatària, s’hauran d’acordar amb la Comissió de Seguiment
Central prevista en l’apartat 4.7 d’aquest Plec.
4.1.7

Requisits tècnics i de personal

Abans de l’inici de l’execució del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de comunicar per escrit als
respectius centres penitenciaris, les dades personals dels treballadors que realitzaran els serveis (DNI,
nom i cognoms, categoria professional, àrea de treball assignada dins del Centre i jornada i horari de
treball). Qualsevol canvi posterior serà comunicat a la Direcció del Centre Penitenciari i a la SMPRAV.
El nombre de treballadors que l’adjudicatari destini a la prestació del servei ha de ser el suficient per
cobrir els tres àpats del dia, els set dies de la setmana i els 365 dies a l'any, tant en el Centre Penitenciari
Brians 1 com en els centres penitenciaris Obert de Barcelona, Obert de Girona i Obert de Tarragona.
Tot i això, el nombre total/global de treballadors professionals en cap cas superarà la xifra de
treballadors actuals, que consta com annex del PCAP.
El Departament de Justícia es reserva el dret de rebutjar a algun treballador de l’empresa adjudicatària
si el seu rendiment o conducta no és considerada adequada. Si es dona el cas, l’empresa haurà de
substituir-lo per un altre treballador.
Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament del contractista adjudicatari a tots els
efectes, sense que existeixi cap tipus de vincle de dependència funcionarial ni laboral amb
l’Administració contractant.
L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà del compliment del Reglament de seguretat i higiene en
el treball, havent de comunicar d’immediat al Departament de Justícia qualsevol incidència que
impedeixi aquest compliment.

4.1.8

Requisits generals per al personal professional a càrrec

Totes les persones que prestin els seus serveis en l’àmbit de la manipulació d’aliments hauran de
complir el que preveu la normativa legal vigent quant a formació. Especialment hauran de tenir uns
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coneixements sobre higiene i seguretat alimentària, adaptats a les característiques pròpies de prestació
dels serveis i que han de concretar-se, com a mínim, en els punts següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Com emmagatzemar i conservar els aliments.
Com manipular correctament els aliments.
Com preparar, cuinar i servir els aliments adequadament
Com regenerar els aliments de cinquena gamma
Com utilitzar i mantenir adequadament els estris, mobiliari i locals.
Quines malalties fan necessari que deixin el lloc de treball fins a la seva recuperació.
Higiene personal
Perills físics, químics i biològics
APPCC

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de presentar el pla de formació i capacitació del personal
en seguretat alimentària, que garanteixi una bona formació en higiene i innocuïtat dels aliments del
personal propi assignat al servei.
L’empresa adjudicatària lliurarà, reposarà i serà responsable de la neteja dels uniformes de treball i dels
EPIS (Equips de Protecció Individualitzada) de tot el personal professional propi que presti el servei,
així com el dels interns del Taller de distribució d’alimentació del personal assignat al servei. Aquesta
uniformitat serà d’ús exclusiu i s’haurà de mantenir neta. El seu disseny serà acordat en la Comissió de
Seguiment Central esmentada a l’apartat 4.7 del plec.
4.1.9

Requisits específics (Taller Formatiu, d’Ocupació i Inserció – FOI-)

Atès que la finalitat primordial de les institucions penitenciàries és la reeducació i reinserció social dels
sentenciats a penes i mesures penals privatives de llibertat, el treball de les persones internes es
configura com un element fonamental del que en són condicions: el caràcter formatiu, creador o
conservador d’hàbits laborals, productiu o terapèutic, amb la finalitat de preparar les persones internes
per a les condicions normals del treball lliure.
Per aquest motiu es preveu que l’empresa adjudicatària haurà de mantenir els llocs de treball dels
interns sota la fórmula de taller productiu amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (en endavant,
CIRE) als centres penitenciaris objecte d’aquest contracte.

4.1.9.1

Àrea de Formació i Ocupació

L’activitat laboral dels interns treballadors del servei de distribució als office és responsabilitat exclusiva
del CIRE i tindrà la naturalesa de relació laboral especial penitenciària, regulada pel Reial Decret
782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que
realitzen activitats laborals en tallers penitenciaris, o altres normes que la substitueixin.
L’empresa adjudicatària haurà de garantir 6.512 hores de servei mensuals de treball realitzat per
interns, que té un cost de 47.340,48 € mensuals. Aquesta quantia mensual inclou la despesa total del
taller productiu, satisfacció dels drets laborals de la relació laboral especial, cost tècnic a càrrec,
formació dels interns i professionals i EPI’s (equips de protecció individual).
Aquesta bossa d’hores i el seu cost serà obligatori de mantenir per donar cobertura al servei de
distribució del àpats, neteja dels espais d’offices, menjador, sales i altres actuacions que el centre
penitenciari i/o el CIRE consideri adient.
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Els interns/es treballadors/es del Servei de distribució rebran la formació que té com a objectiu final
l’acreditació per part d’entitats externes del sector HORECA dels coneixements obtinguts en el
desenvolupament de les seves tasques, mitjançant l’expedició d’una titulació reconeguda en el mercat
de treball lliure.
Aquesta formació la realitzarà el CIRE i serà a càrrec de l’empresa adjudicatària. El cost d’aquesta
formació ja està inclosa en el cost del personal intern.
A continuació es detalla el contingut de la formació bàsica prevista:
Formació bàsica obligatòria per a tots/es els interns/es treballadors/es de les instal·lacions dels punts
de distribució (18 hores), d’acord amb els continguts del Programa formatiu següent:
Temari

Desenvolupament

Hores
lectives









Introducció
El treball i la salut
Els danys derivats del treball
El sector de l’hostaleria
Factors de risc
Riscos i mesures preventives en el sector
Identificació i prevenció de riscos en els llocs
de treball
 Control de les mesures implantades

6

Manipulació
d’aliments i
seguretat
alimentària

 Normativa
 Tipus de contaminacions: físiques/
químiques/ biològiques
 Microorganismes: vies d’accés/ classificació/
microorganismes patògens/ banals/ útils/
Factors que afecten al desenvolupament
dels microorganismes/ Altres
contaminacions biològiques. Paràsits.
 Bones pràctiques del manipulador
d’aliments: Higiene personal/ Hàbits
higiènics/estat de salut
 Pràctiques higièniques per a la manipulació
dels aliments: La temperatura i el temps en
els processos culinaris/La contaminació
encreuada/ Emmagatzematge dels aliments/
Neteja i desinfecció de les instal·lacions,
equips i utensilis/ les escombraries
 Introducció al sistema APPCC

10

Eines i
maquinària

Coneixements sobre maquinària, eines i
estris de l’àmbit de l’alimentació

2

Riscos específics
en el sector de
l’hostaleria

L’empresa adjudicatària podrà proposar nous continguts i coordinarà amb el CIRE la incorporació de
noves necessitats de formació.

4.1.9.2

Àrea d’Inserció
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Atès que l’objectiu dels tallers productius és la reinserció sociolaboral, mitjançant l’accés a una ocupació
de qualitat a les persones que estan sota una mesura judicial, es valorarà l’oferta de llocs de treball dins
l’estructura empresarial externa de les empreses licitadores d’acord amb els criteris d’adjudicació
indicats als annexos del PCAP.
La contractació es gestionarà a través de la Borsa de treball de l’àrea d’Inserció del CIRE. L’empresa
adjudicatària haurà de formalitzar els contractes d’inserció dins del termini màxim d’un mes a comptar
des de la signatura del present contracte del servei d’alimentació.
Per controlar el compliment d’aquest criteri d’adjudicació, l’empresa haurà d’enviar al responsable del
contracte, els contractes efectivament signats i informar cada 3 mesos dels contractes finalitzats o dels
nous fins el compliment d’allò compromès en els criteris del contracte.
Cas de prorrogar-se el contracte, l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària es mantindrà
proporcionalment durant el període de pròrroga.

4.1.10 Construcció, adequació i equipament d’espais de cuina, magatzems, offices....
Cas que durant l’execució del contracte, el Departament de Justícia faci actuacions que afectin als
espais destinats a cuina, offices, cafeteries, menjadors, magatzems o qualsevol altre relacionat amb
l’emmagatzematge, la preparació, elaboració i distribució de menjar, l’adjudicatari del contracte, haurà
d’assegurar la prestació del servei, de manera continuada, garantint en tot moment, les condicions
higienicosanitàries, i preveient plans alternatius per subministrar els àpats, si fos necessari.
Tanmateix, durant l’execució del contracte, està prevista la construcció i posta en marxa d’un nou centre
obert a Tarragona, que ha de substituir a l’actual. En aquest cas, l’empresa adjudicatària haurà de
passar a prestar el servei en les noves instal·lacions, a partir del moment en que el Departament de
Justicia ho determini, garantint continuïtat en el servei, així com el compliment de la normativa higiènicsanitària.
En actuacions que afectin de manera important al servei, i sempre que es consideri necessari, la
Comissió de Seguiment prevista al punt 4.7 d’aquest plec, es reunirà per valorar les afectacions del
servei, els plans de contingència i per determinar els procediments i protocols d’actuació en aquests
casos.
Així mateix serà en el marc d’aquesta Comissió que es preveurà el procés de trasllat a les noves
instal·lacions. A tal efecte i arribat el moment l’empresa adjudicatària elaborarà un pla de trasllat a les
noves dependències, que haurà de supervisar-se i comptar amb el vistiplau de la Comissió de
Seguiment i que contemplarà els procediments, protocols i garanties necessàries per assegurar el
subministrament de menjar de manera ininterrompuda durant el procés de trasllat.

4.2

Alimentació dels interns

El servei consisteix en les prestacions següents:
•
Subministrament, recepció i emmagatzematge dels ingredients o menjar cuinat o precuinat per
a la seva posterior elaboració o recuperació i servei a la temperatura i condicions higièniques i sanitàries
adequades.
•
Preparació dels àpats
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•

Transport, distribució i servei dels menús als diferents punts finals de distribució

L’empresa adjudicatària restarà obligada a encarregar el subministrament del pa i pastes per a
l’alimentació dels interns del Centre Penitenciari Brians 1 al taller productiu de fleca d’aquest centre, en
el qual treballen persones internes i que gestiona el CIRE, d’acord amb les tarifes que s’incorporen a
l’annex E.

4.2.1

Característiques i tipus de menús

Els àpats diaris que ha de servir l’empresa adjudicatària són: esmorzar, dinar i sopar.
Els menús que s’hauran de confeccionar són:
•
Menú General o Basal
•
Menú Vegetarià
•
Menú Musulmà, amb especial atenció al requeriments del mes del Ramadà
En les dates que es detallen a continuació se serviran menús especials, sense cost addicional:
•
Dinar: 1 de gener (Any nou)
•
Dinar 6 de gener
•
Sopar: 24 de desembre (Nit de Nadal)
•
Dinar: 25 de desembre (Nadal)
•
Dinar: 26 de desembre (Sant Esteve)
•
Sopar: 31 de desembre (Cap d’Any)
•
Dinar o Sopar: 2 dies a determinar per la direcció del centre, que es comunicaran a l’empresa
adjudicatària anualment.
Per raons sanitàries, els menús s’hauran d’ajustar a les prescripcions facultatives corresponents,
segons el cas:
•
Dieta hiposòdica - hipocalòrica - hipercalòrica
•
Dieta per a Diabètics
•
Dieta tova
•
Dieta astringent
•
Dieta per a al·lèrgies/ intoleràncies alimentàries (celíacs, intolerància a la lactosa, etc.)
•
Dieta per a patologies a les quals no se’ls pot assignar cap de les dietes anteriors
•
Dieta triturada

Qualsevol dieta per als/les interns/es que precisin condicions especials de nutrició (dones
embarassades, lactància o les específiques mèdiques, etc.).
Els menús específics per raons sanitàries s’hauran d’ajustar a allò previst a l’article 122.2 del Decret
329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis
d’execució penal a Catalunya: “Les racions d’infermeria hauran d’acreditar-se mitjançant un informe
del/de la metge/essa i del/de la cap de la Unitat de Gestió Econòmica del centre, amb el vistiplau del/de
la gerent”.
Igualment, els suplements alimentaris només s’establiran per raons mèdiques i segons el mateix
procediment esmentat anteriorment. Tot tipus de racionat i suplements s’hauran d’enregistrar a
l’aplicació informàtica corresponent del Sistema d’Informació Penitenciari Català –SIPC–. La Comissió
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de Seguiment Central prevista en l’apartat 4.7 d’aquest Plec vetllarà per la racionalització i bon ús de
les dietes i suplements.
Els menús vegetarians i musulmans (o altres conviccions religioses) hauran de complir estrictament els
preceptes que els són d’aplicació i seran subministrats a les persones internes que ho demanin a través
de la direcció dels centres penitenciaris.

4.2.2

Composició dels menús

L’adjudicatari ha de servir els menús amb els condicionants següents:
Esmorzars
L’esmorzar es composarà d’una beguda calenta, a escollir entre les diferents opcions, un complement
sòlid, entre les diferents opcions, i un panet més embotit o formatge:
Beguda calenta:
•
Opció 1: cafè amb llet,
•
Opció 2: llet amb cacau en pols,
•
Opció 3: got de llet,
•
Opció 4: cafè sol
•
2 sobres de sucre de 6 g sense agitador
Complement sòlid:
•
Opció 1: galetes (paquet de 5 unitats)
•
Opció 2: torrades (2 unitats) amb terrina de margarina/mantega i melmelada
•
Opció 3: pastisseria
•
Opció 4: cereals (got d’un sol ús de 180 ml de capacitat)
Entrepà: 1 panet de 100 g i 40 g d’embotit o formatge
La rotació del complement sòlid i de l’embotit s’indicarà en la proposta de menús que presentin les
empreses licitadores.
Dinars i sopars
La composició dels àpats serà la següent:
•
Primers plats: Varietats de pasta, arròs, verdures i llegums. Els primers plats hauran d’ésser
equilibrats i suficients per les ingestes diàries recomanades d’energia i nutrients per a persones adultes.
•
Segons plats: Varietats de porc, vedella, xai, aus, ous i peix. Els segons plats hauran de portar
un complement / guarnició (que podrà variar entre verdures, tomàquet, amanides, patates, bolets,
varietats d’hortalisses del temps (pebrot, carbassó, albergínia...)
•

Postres: Fruita del temps, iogurt, flam, crema, gelats, fruites en almívar, pastissos o similars.

•

Pa: Amb cada àpat (dinar i sopar) s’haurà de subministrar un panet de 100 g.

A petició de la direcció del Centre i de manera ocasional, es podrà canviar el sopar per un àpat que
consisteixi en un pícnic de dinar/sopar dels previstos a l’apartat 4.2.4.
No se servirà cap beguda que contingui alcohol (ni a l’interior ni a les cafeteries).
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4.2.3

Suplements

Es respectaran els suplements necessaris per a totes les persones que així ho necessitin sempre que
s’acrediti mitjançant un informe del/de la metge/essa i del/de la cap de la Unitat de Gestió Econòmica
del centre, amb el vistiplau del/de la gerent. Aquests suplements no tindran cap cost addicional per a la
SMPRAV.
Als interns o internes que, per motius de salut (diabètics o persones al·lèrgiques/intolerants a algun
aliment) o d’estat físic temporal (edat, embaràs o el període de lactància), puguin necessitar
complementar la seva dieta amb aliments que els aportin els nutrients que necessiten o bé d’altres que
substitueixin els que no poden prendre, se’ls haurà de subministrar sense cap cost addicional els
suplements adients. Els suplements que es preveuen per a les diferents situacions són:
•
•
•
•
•
•
•

Beguda de soja (bric de 200 ml)
Llet de vaca (bric de 200 ml)
Iogurt (1 unitat)
Fruita (1 unitat)
Suc de fruita (bric de 200 ml)
Suplement diabètic
Suplement embaràs o lactància

Derivat de possibles dietes mèdiques específiques o necessitats per motius de salut, l’adjudicatari resta
obligat a proporcionar diferents tipologies de pa.
Es respectaran els suplements necessaris per a totes les persones que així ho necessitin sempre que
s’acrediti mitjançant un informe del/de la metge/essa i del/de la cap de la Unitat de Gestió Econòmica
del centre, amb el vistiplau del/de la gerent.
La designació de suplements, així com les dietes, tindrà únicament caràcter mèdic i es farà d’acord
amb el que es preveu a l’apartat 4.2.1 “Característiques i tipus de menús”.
4.2.4

Pícnics i Ramadà

Pícnics
A tots els interns o internes que no estiguin al centre penitenciari a l’hora de l’àpat (conducció, sortida
programada, etc.), l’empresa adjudicatària els haurà de subministrat un pícnic, amb el detall que s’indica
a continuació.
Pícnic d’esmorzar
•
•
•
•
•
•

1 bric de llet de 200 ml
Galetes (paquet de 5 unitats)
Entrepà de formatge o embotit (1 panet de 100 g i 40 g de formatge o embotit)
1 ampolla d’aigua de 0,5l
Tovalló
1 bossa d’entrepà de paper

Pícnic de dinar/sopar
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•
•
•
•
•
•
•

1 ampolla d’aigua de 1l
1 bric de llet de 200 ml
Galetes (paquet de 5 unitats)
Entrepà de formatge o embotit o truita francesa (1 panet de 120 g i 60 g de formatge o embotit)
2 peces de fruita (diferents entre sí)
Tovalló
1 bossa d’entrepà de paper

Ramadà
Si l’intern segueix el Ramadà, durant el temps fixat i en les dates que corresponguin, la dieta serà la
següent:
L’intern rebrà, durant la distribució del sopar, una bossa de pícnic que inclourà:
Corresponent a l’esmorzar:
•
•
•
•

1 panet de 100 g
1 pasta
1 suc o 1 bric de llet de 200 ml
40 g formatge o 40 g de chopped de gall dindi

Corresponent al dinar:
•
•
•

1 ració de harira (cubeta de 500 ml de capacitat, 400 ml de producte)
5 dàtils
1 fruita

Corresponent al sopar:
•
•
•
•

1 panet de 100 g
1 iogurt pasteuritzat
1 bosseta de te
1 sobre de sucre de 6 o 7g sense agitador

A més del pícnic, s’entregarà el primer i segon plat corresponent al sopar del dia, (no s’inclouran les
postres i el panet del sopar, ja que van a la bossa del pícnic).
El racionat complet (pícnic, primers i segons plats del sopar) es corresponen nutricionalment al conjunt
d’àpats del dia de la dieta musulmana i està adaptat per tal que l’aportació calòrica concentrada en
unes hores sigui l’adient.
Operativa del Ramadà
El centre penitenciari informarà a l’empresa adjudicatària, amb un mínim de 7 dies d’antelació, de les
persones internes que s’acolliran al Ramadà i la seva ubicació als diferents mòduls de vida. Aquesta
informació estarà inclosa al llistat paramètric de dietes.
Es prendrà com a data d’inici i finalització les dates especificades al calendari publicat per la Direcció
General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
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El dia anterior a la data marcada com inici del dejú, amb el servei del sopar, el servei d’alimentació del
centre penitenciari facilitarà el primer pícnic (sense la harira). El primer dia de dejú no se’ls servirà
esmorzar ni tampoc dinar. La primera nit, les persones internes (que seran els darrers en el torn del
punt de distribució, per facilitar l’operativa) rebran la bossa pícnic, la ració de harira i el primer i el segon
plat corresponent al sopar de la dieta musulmana.
Durant la distribució del sopar de l’últim dia de dejú, les persones internes rebran tots els components
del sopar i una ració de harira. L’endemà, faran tots els àpats amb normalitat.
El nombre de pícnics del Ramadà i racions de harira es correspondran al nombre de dies de dejú.

4.2.5

Requisits i sistemàtica de distribució del menjar

L’empresa adjudicatària haurà de servir el nombre de racions reals que s’acreditin diàriament en el
recompte del matí i de la tarda. D’aquest nombre s’exclouran expressament les racions no servides per
permisos i altres absències.
El número de racions i les dietes a servir per mòduls i unitats serà facilitat al personal de l’empresa
adjudicatària al centre mitjançant el lliurament del “Llistat Paramètric de Dietes” de l’aplicació informàtica
corresponent del Sistema d’Informació Penitenciari Català –SIPC– abans de les 8:30 hores del matí
per al servei de dinar i de les 13.00 hores de la tarda per al servei de sopar.
La direcció del Centre informarà, mitjançant aquest llistat paramètric de dietes, el nombre de menús
diaris i els llocs en els quals s’han de subministrar.
La direcció de cada centre acordarà amb l’empresa adjudicatària la forma en què haurà de portar els
àpats a cadascun dels punts de distribució de menjar dels centres penitenciaris, estiguin a l’edifici
principal o en mòduls annexos, i com es repartirà el menjar als interns/es que resideixin en cadascun
del mòduls i/o unitats dels centres.
En el cas d’haver de servir algun àpat a la cel·la, inclòs l’àpat tipus pícnic, l’empresa haurà de facilitar
els estris necessaris (safates o altres) per poder-los lliurar en perfectes condicions higièniques,
sanitàries i organolèptiques.
El cafè amb llet i la llet amb cacau en pols que composen l’esmorzar, s’haurà de produir a les
dependències de què està dotat cada mòdul/unitat destinat/da a la distribució dels àpats, amb la finalitat
d’evitar manipulacions i trasllats que puguin incidir en la seguretat alimentària i en la qualitat de la
prestació del servei.
Els horaris de lliurament del menjar seran fixats per la direcció de cada Centre, d’acord amb l’empresa
adjudicatària i hauran de ser informats a la Comissió de Seguiment Central prevista en l’apartat 4.7 del
plec. En cas de desacord amb els horaris serà la Comissió esmentada qui els determinarà.
Un cop adjudicat el contracte, l’adjudicatari es coordinarà amb el gerent o l’administrador del centre
corresponent per tal de determinar la metodologia i els horaris del transport i lliurament dels menús. En
cas de desacord serà la Comissió de Seguiment Central prevista en l’apartat 4.7 del plec qui els
determinarà.
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Tots els menús de les persones internes que treballin per al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció fora
dels centres penitenciaris, en un radi d’un màxim de 50 Km, els seran servits per l’empresa adjudicatària
sense cost addicional, amb les condicions d’higiene i salubritat adients.
El proveïment als centres penitenciaris es farà en la forma i condicions que la direcció dels centres
determinin. El centre penitenciari facilitarà les condicions necessàries perquè les operacions de càrrega
i descàrrega es facin de manera que s’eviti o minimitzi la contaminació física, química o biològica.
L’empresa adjudicatària vetllarà perquè els aliments emmagatzemats estiguin en el lloc i en les
condicions òptimes per a la seva correcta conservació. Tota la càrrega i descàrrega de mercaderies ha
de ser realitzada per personal de l’empresa operadora i amb mitjans aportats per aquesta.

4.3

Cafeteries i menjador de funcionaris del CP Brians 1

Hi ha dues instal·lacions de cafeteria: una interior i una altra exterior, que és també menjador.
4.3.1

Característiques i tipus de menús

L’adjudicatari ha de servir els menús amb els condicionants següents:
Esmorzars:
S’oferirà un esmorzar que consistirà en: entrepà del dia (panet de 100 g + 40 g d’embotit o formatge) o
bé pasta més beguda (aigua o beguda sense alcohol), més cafè o cafè amb llet o tallat.
Dinars:
•
Cada menú ha d’estar compost, com a mínim, per un primer i un segon plat, les postres, el pa
i la beguda (aigua o beguda sense alcohol). Cada plat tindrà com a mínim dues opcions i sempre hi
haurà disponible una opció de planxa.
•
L’adjudicatari oferirà menús de tal manera que no es repeteixin plats en un cicle de tres
setmanes.
•
Cas que s’acabin les racions dels menús, l’adjudicatari ha de proporcionar, per un preu no
superior als determinats, un menú alternatiu.

4.3.2

Horaris

Cafeteria interior:
•
de 8 h. a 18 h. de dilluns a divendres
•
de 8 h. a 16 h. els dissabtes, diumenges i festius.
Cafeteria exterior (menjador):
•
Esmorzars: de 8 h. a 12 h., tots els dies de la setmana.
•
Dinars: de 13 h. a 16 h., tots els dies de la setmana
La cafeteria exterior romandrà tancada de 12 h. a 13 h. per dinar dels treballadors.

4.3.3

Preus

L’adjudicatari ha de servir, obligatòriament, els productes que s’assenyalen en l’annex D al preu màxim
que s’hi determina i altres productes propis d’un servei de cafeteria, amb previ consentiment i
autorització del Departament de Justícia.
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Els llistats de preus vigents hauran d’estar sempre exposats al públic.
Els preus màxims per als serveis d’esmorzar i dinar són els següents:
 Esmorzar entrepà:
2,60 € (IVA inclòs)
 Esmorzar pasta:
1,50 € (IVA inclòs)
 Dinar:
6,00 € (IVA inclòs)
L’adjudicatari també haurà d’oferir la possibilitat de mig menú als preus màxims següents:
•
Primer plat més postres, pa i beguda: 4,00 € (IVA inclòs)
•
Segon plat més postres, pa i beguda: 4,50 € (IVA inclòs)
L’empresa adjudicatària no podrà en cap cas servir begudes que continguin alcohol. Resta prohibida
també la instal·lació de qualsevol tipologia de maquinària recreativa, de joc o similar.

4.3.4 Compte d’explotació
L’empresa adjudicatària haurà de presentar trimestralment un compte d’explotació de la cafeteria de
funcionaris de Brians 1, indicant el volum de vendes i els ingressos i costos.

4.4
4.4.1

Altres prestacions vinculades (equipaments, neteja, manteniment)
Equipaments i maquinària

El Departament de Justícia cedeix l’ús dels espais, instal·lacions i maquinària pròpia per a la prestació
del servei. La relació de maquinària del Departament consta detallada a l’annex F.
El Departament de Justícia es farà càrrec del consum d’aigua, electricitat i gas necessaris per a la
prestació del servei i l’empresa adjudicatària resta obligada a fer un ús racional i es responsabilitzarà
de tancar el pas de l’aigua, el gas i l’energia elèctrica a les instal·lacions de la cuina i de les cafeteries.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar, pel seu compte i càrrec, els elements i equipaments
addicionals necessaris per a la correcta prestació del servei pel temps que duri la contractació, inclosa
la pròrroga. Serà a càrrec de l’empresa adjudicatària el cost de la instal·lació i de l’obra civil necessària,
així com el cost de les modificacions necessàries (instal·lació elèctrica, de gas, d’aigua i els
corresponents mitjans de protecció) per garantir una correcta instal·lació.
L’empresa adjudicatària assumirà el cost del lloguer i manteniment de dues cambres frigorífiques de
6,00 x 2,44 metres amb sòl pla i control de temperatura, cortina de làmines, llum interior, porta tipus
cambra amb obertura interna, alarma anti-pànic; o amb característiques similars que permetin la
conservació adequada dels aliments, així com les despeses derivades del seu muntatge i desmuntatge.
La maquinària, instal·lacions i equipaments necessaris per a la prestació del servei d’alimentació i
transport fins als punts finals de distribució en condicions òptimes (vehicle tractor i carros de transport)
que aporti l’adjudicatari serà en règim de dipòsit i l’empresa els podrà retirar quan finalitzi la prestació
del servei.
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4.4.1.1 Estris, utillatge i material auxiliar
També serà a càrrec de l’empresa adjudicatària la dotació inicial i reposició dels elements següents,
que a la finalització del contracte quedaran en propietat de l’administració:
•
Estris i parament de cuina i offices necessaris per a la prestació del servei en la cuina, cafeteries
i offices: safates compartimentades d’acer inoxidable, olles, paelles, coberts de servir, pinces, cassos,
cullerots, raseres, espàtules, tisores, ganivets, i tots aquells elements per donar servei de manera
normativa i higiènica.
•
Material auxiliar necessari per a la conservació i distribució: cubetes gastronorm, contenidors
isotèrmics, cubetes de plàstic d’ús alimentari i contenidors per al transport fins als punts finals de
distribució.
•
Estris i parament de taula: gots i gerres de policarbonat, plats, coberts de polipropilè, setrilleres,
salers, gerres, tovallons, estovalles, necessaris per a la prestació del servei.
4.4.2

Gestió de residus i neteja

L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un Pla de neteja i desinfecció amb especificacions del
personal dedicat al servei, freqüències, productes a emprar, tècniques, etc.
Serà a càrrec de l’empresa adjudicatària la neteja total i la gestió de residus de:
•
Les instal·lacions, equipament, mobiliari i parament de la cuina i punts de distribució del servei
d’alimentació dels interns i de la cafeteria i el menjador de funcionaris.
•
La gestió dels residus que s’originin per la prestació dels serveis, els quals s’hauran de dipositar
en bosses de plàstic (aportades i a càrrec de l’adjudicatari), al lloc que la direcció de cada centre
determini.
•
Els greixos que es generin s’hauran de dipositar en contenidors específics per a aquest tipus
de residus, aportats per l’adjudicatari. S’haurà de tenir especial cura que l’eliminació de greixos es faci
en abocaments controlats, s’haurà d’entregar al centre el corresponent certificat.
També serà a càrrec de l’empresa la dotació inicial i reposició dels productes i materials de neteja per
donar compliment a la neteja i a la gestió de residus (bosses d’escombraries de diverses mides, raspalls
d’escombrar, recollidors, baietes de fregar, baietes de reixeta, guants d’un sol ús, guants antial·lèrgics,
...) així com tots els productes de neteja específics que hauran d’estar determinats en el Pla de neteja
i desinfecció de l’empresa adjudicatària, necessaris per realitzar la neteja de les zones especificades.
Caldrà tenir en estoc emmagatzemat tots els materials esmentats separats dels alimentaris.
Aquest magatzem haurà d’estar a les dependències centrals de prestació del servei al centre
penitenciari.
La Comissió de Seguiment Central esmentada a l’apartat 4.7 del Plec o en qui aquesta delegui, podrà
emprendre les accions que estimi convenients per a la supervisió del compliment de les prestacions
relacionades en aquest apartat.

4.4.3

Manteniment

L’empresa adjudicatària, durant la vigència del contracte, ha de fer-se càrrec del manteniment integral
i conservació en bon estat d’ús de totes les instal·lacions, maquinària i equipaments necessaris per a
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l’execució del servei, tant dels cedits pel Departament de Justícia, així com dels aportats per
l’adjudicatari. La descripció del manteniment exigit s’especifica a l’annex G d’aquest plec.

4.5

Pla de Seguretat Alimentària

D’acord amb el que preveu la normativa sanitària, l’empresa adjudicatària ha de dissenyar i implementar
un Pla de Seguretat Alimentària que ha d’incloure, com a mínim, un Pla d’Anàlisi de Perills i Punts
Crítics de Control (en endavant APPCC) i un sistema de Prerequisits o Plans Generals d’Higiene. Per
al Pla d’APPCC, l’empresa adjudicatària es basarà en el referent del Còdex “Sistema d’anàlisi de perills
i punts crítics de control (HACCP) - directrius per a la seva aplicació” Annex al CAC/RCP 1-1969, Rev.
4 (2003).
4.5.1. Prerequisits o Plans Generals d’Higiene
Per al sistema de prerequisits o plans generals d’higiene s’establiran com a mínim:
 Pla de control de l’aigua potable
 Pla de neteja i desinfecció (N+D), amb especificacions del personal dedicat al servei, freqüències,
productes a emprar, tècniques, etc.
 Pla de control de plagues i animals indesitjables
 Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària
 Pla de control de proveïdors
 Pla de traçabilitat
 Pla d’al·lèrgens
 Pla de Bones Pràctiques de manipulació
 Pla de control de temperatures
Les actuacions de DDD (desinfecció, desinsectació i desratització) seran responsabilitat de
l’administració i hi haurà coordinació amb l’adjudicatari per transmetre les actuacions dutes a terme.
Els Prerequisits o Plans Generals d’Higiene s’implantaran en primera instància i han de ser prou
adequats com per garantir unes bones condicions higièniques prèvies i permetre així minimitzar els
punts de control crític.
4.5.2. Pla d’APPCC
Per al Pla d’APPCC l’empresa adjudicatària es basarà en el referent del Còdex “Sistema d’anàlisi de
perills i punts crítics de control (HACCP) - directrius per a la seva aplicació” Annex al CAC/RCP 1-1969,
Rev. 4 (2003).
En el pla d’APPCC hi ha d’haver un registre extra, específic de la temperatura de servei diari. L’empresa
adjudicatària disposarà dels mitjans necessaris pel manteniment de la temperatura del menjar, tant en
fred com en calor, en el moment del servei.
4.5.3. Verificacions
Com un dels procediments de verificació caldrà que l’adjudicatari disposi d’un Pla analític anual i que
contracti una empresa externa que realitzi els controls microbiològics, la qual haurà d’estar certificada
sota la norma UNE-EN/IEC 17025:2005 que estableix els requisits generals per a la competència dels
laboratoris d’assaig i calibratge.
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Els òrgans competents del Departament de Justícia podran efectuar les inspeccions, controls o
determinacions analítiques que considerin convenients sobre els aliments per tal de detectar qualsevol
tipus d’alteració, contaminació o utilització d’additius inadequats.
Els resultats de les analítiques s’empraran com una font d’informació més respecte de la resta de
sistemes de verificació implantats, però en cap cas es convertiran en l’única font d’informació i origen
de les millores a implantar al sistema higiènic-sanitari.
En cas d’una toxiinfecció alimentària que provoqui l’obertura d’un expedient per l’autoritat sanitària,
l’empresa externa escollida podrà actuar com a pèrit de part.
La SMPRAV o en qui aquesta delegui es reserva la possibilitat d’encarregar un control analític a una
tercera empresa, si així ho considerés oportú, per al bon control i desenvolupament del servei. El cost
d’aquest encàrrec l’haurà d’assumir l’empresa adjudicatària, considerant els preus de mercat d’acord
amb la dimensió del centre de què es tracti i la seva activitat.
4.5.4. Protocols
L’empresa proposada com adjudicatària haurà de presentar els protocols següents:
•
•

Un protocol de gestió de crisis: toxiinfecció o altres
Un protocol de gestió d’incidències dels equips de fred

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de lliurar la documentació referent al Pla de seguretat
alimentària. Així mateix, també haurà de presentar la versió actualitzada en finalitzar el període
contractual (si n’hi ha). Tota la informació que es derivi del pla de seguretat alimentària ha d’estar a
disposició de la Comissió de Seguiment Central esmentada a l’apartat 4.7 d’aquest plec i de tot el
personal que treballi al Servei d’alimentació. Aquesta documentació, durant tota l’execució del
contracte, ha de ser part explícita del pla de relacions amb la SMPRAV.

4.6

Subministrament alternatiu del menjar i protocol d’actuació

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un estoc de seguretat emmagatzemat i conservat dins del
centre penitenciari per tal de poder disposar d’autosuficiència d’abastiment durant com a mínim 48
hores, sense dependre del servei de l’exterior.
Així mateix, haurà d’estar en condicions de prestar l’objecte del contracte en aquells casos en què per
diverses raons el subministrament del menjar no pugui arribar als centres (inclemències
climatològiques, vaga, conflictes sindicals, seguretat als centres o d’altres no previstes) o en d’altres
casos (toxiinfecció, incendi, etc).
També en el cas que les instal·lacions destinades a la prestació dels serveis d’alimentació i cafeteria i
menjador de funcionaris, per qualsevol causa o motiu, no estiguin en condicions de prestar el servei
objecte del contracte, l’empresa adjudicatària haurà d’assegurar un sistema de proveïment alternatiu
que garanteixi el subministrament dels diferents menjars.
Amb aquesta finalitat les empreses licitadores han d’incloure a les seves ofertes el seu compromís de
garantir el subministrament alternatiu del menjar mitjançant un protocol d’actuació.
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L’empresa proposada com adjudicatària haurà de presentar el protocol d’actuació que reculli la seva
capacitat de resposta.
El protocol d’actuació de subministrament alternatiu haurà de donar resposta, com a mínim, en els
casos següents:
a.
Necessitat de subministrament alternatiu urgent per causes diverses (toxiinfecció,
incendi, seguretat als centres, etc.).
Un cop identificades les necessitats de subministrament alternatiu, com a màxim els tres àpats següents
podran ser substituïts per entrepans freds o calents adaptats a les necessitats dietètiques i ètniques
dels diferents segments alimentaris dels centres. El quart àpat posterior a la detecció de la necessitat
s’haurà de correspondre al tipus de menús presentats per l’adjudicatari.
En el cas de les dietes d’infermeria, l’adjudicatari haurà de garantir que el subministrament alternatiu,
des del primer àpat, sigui de les mateixes característiques i condicions dels menús que es serveixen
per a les persones internes sotmeses a aquests tipus de dietes.
b.
Necessitat de subministrament per causes estructurals (d’obres, manteniment,
reparacions o d’altres no previstes, etc.)
Si, per qualsevol de les causes esmentades, fos necessari establir el subministrament alternatiu de
forma regular, aquest haurà de complir els mateixos criteris que els presentats en l’oferta de
l’adjudicatari, així com tots els requisits continguts en aquest plec.
Donat que aquest subministrament alternatiu per causes estructurals ha de ser planificat, l’empresa
haurà de consensuar el seu desenvolupament conjuntament amb la Comissió de Seguiment del servei
en el centre penitenciari de què es tracti prevista a l’apartat 4.7 del present plec.
Per tal de garantir el compliment d’aquests requisits, el protocol que cal presentar, haurà de contenir
com a mínim la informació següent, detallada pels mateixos punts que a continuació es relacionen:
1.
Com identificar la necessitat d’un subministrament alternatiu així com establir la previsió de
durada en el temps.
2.
Si el subministrament alternatiu s’organitza des d’instal·lacions pròpies o subcontractades i com
es gestiona en ambdós casos.
3.
Quina incidència podria tenir el subministrament alternatiu (instal·lacions pròpies o
subcontractades) en el procés de gestió de la producció.
4.
Distància entre les instal·lacions per cobrir el subministrament alternatiu i el Centre Penitenciari
de què es tracti.
5.
Quins són tots els recursos assignats al procediment ja siguin propis o no.
L’incompliment del protocol d’actuació, que recull el compromís per part de l’empresa adjudicatària de
donar resposta davant les situacions esmentades, serà motiu de les penalitats previstes a l’Annex del
PCAP.
4.7

Programa de relacions amb la SMPRAV

Per al seguiment i control de la deguda execució d’aquest contracte es crearà l’òrgan de la Comissió
de Seguiment. La coordinació ha de procurar-se sempre, tant a nivell del centre penitenciari, com a
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nivell de la SMPRAV. Amb aquesta finalitat, s’hauran de constituir dos Comissions de Seguiment del
servei.
La Comissió de Seguiment al Centre
•
Serà responsable de la coordinació del servei en el mateix Centre i coordinarà els aspectes
bàsics de la prestació dels serveis a les seves instal·lacions.
•
Estarà constituïda pel gerent o administrador de cada centre penitenciari, personal funcionari
que ell designi, representants de l’empresa adjudicatària i del CIRE.
•
Es reunirà, al menys, un cop al trimestre, o quan sigui escaient.
•
Haurà d’enviar les actes de les reunions a la Comissió de Seguiment Central.
La Comissió de Seguiment Central
•
Serà responsable del control de la prestació del servei d’alimentació i de l’explotació de la
cafeteria i menjador de funcionaris a nivell de la SMPRAV, i vetllarà pel compliment de la prestació dels
serveis i pel bon funcionament del taller productiu (es marcaran directrius, objectius i indicadors).
•
Estarà constituïda pel/per la subdirector/a general de Recursos Humans i Econòmics i el/la cap
del Servei de Coordinació i Control Econòmic de la SMPRAV, representants de l’Àrea d’Equipaments i
de la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis, de l’empresa adjudicatària i del CIRE.
•
Es reunirà semestralment o quan es consideri necessari.
4.7.1

Danys causats com a conseqüència de l’execució del contracte

L’adjudicatari serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i perjudicis, directes
o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, com a conseqüència dels
actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu o d’una organització deficient del servei
objecte del contracte.
L’adjudicatari haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o reparar les propietats
i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los en les seves condicions anteriors o
compensant-los adequadament, d’acord amb la legislació vigent.
L’adjudicatari no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva causa immediata i directa
en una ordre específica del Departament de Justícia comunicada per escrit.
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ANNEX A DEFINICIONS
Definicions segons el Pla de contractació pública alimentària de Catalunya, aprovat per Acord del
Govern de 16 de juny de 2015.
Dieta mediterrània: Patró alimentari basat en una combinació de productes agroalimentaris de gran
varietat i de proximitat, amb una destacada presència dels d’origen vegetal, i rica en fibra, vitamines i
hidrats de carboni complexos, aquests darrers en forma de cereals, preferiblement integrals i llegums.
Els greixos que principalment s’utilitzen són es d’origen vegetal on el rei per excel·lència és l’oli d’oliva.
Les coccions són lleugeres utilitzant preferiblement planxes, papillotes, forns i saltejats, i disminuint la
utilització de greixos d’origen animal, com el llard de porc. L’aportació d’aliments d’origen animal cobreix
les necessitats bàsiques com amb carns blanques/magres, ous i peix blanc/blau, disminuint el consum
de carns vermelles i greixoses. Per les seves característiques és considerada com una de les més
saludables del món, segons els científics.
Producte fresc: producte agroalimentari que conserva inalterades les seves qualitats ordinàries i que
no ha estat congelat, ultracongelat o tractat tèrmicament. (Pot ser acreditat mitjançant declaració
responsable en la qual aquest manifesti que el producte no ha experimentat cap dels anteriors
tractaments).
Producte de producció agrària ecològica: producte agroalimentari que compleix les condicions
establertes en el Reglament (CE) núm. 843/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció
i etiquetatge dels productes ecològics. (Pot ser acreditat mitjançant certificat del Consell Català de
Producció Agrària Ecològica o per qualsevol altre organisme regional o estatal autoritzat, i també pot
ser acreditat amb la presentació de proves suficients que demostrin el compliment d’aquelles
condicions).
Producte de venda de proximitat: producte agroalimentari, procedent de la terra o de la ramaderia i/o
resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es realitzat a favor del consumidor o
consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària, per part dels
productors o agrupacions de productors agraris. La venda de proximitat inclou la venda directa (la
realitzada directament pels productors o agrupacions de productors a favors del consumidor o
consumidora final, amb intervenció d’una persona intermediària). (Pot ser acreditat pels mitjans
establerts en el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de
productes agroalimentaris, i també pot ser acreditat a través d’altres possibles mitjans que demostrin el
compliment d’aquelles condicions).
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ANNEX B PREUS UNITARIS MÀXIMS i ESTIMACIÓ D’ÀPATS
Els preus unitaris màxims per a cadascun dels centres, així com el nombre estimat de
racions i àpats diaris i l’ocupació màxima dels centres són els següents:
BRIANS 1
Preus menús
sense IVA

Nombre
racionats
diaris

Racions diàries

10,75

1.300

Pícincs d'esmorzar

1,95

30

Pícnics de
dinar/sopar

2,35

20

Preus àpat
sense IVA

Nombre àpats
diaris

Esmorzar

1,95

155

Dinar

3,90

20

Sopar

3,90

135

Preus àpat
sense IVA
1,95

Nombre àpats
diaris
85

Dinar

3,90

60

Sopar

3,90

70

Preus àpat
sense IVA

Nombre àpats
diaris

1,95

35

Trams

OBERT BCN
Trams

OBERT GIRONA
Trams
Esmorzar

OBERT TARRAGONA
Trams
Esmorzar
Dinar

3,90

25

Sopar

3,90

25
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ANNEX C GRAMATGE EN CRU, UN COP DESCONGELATS, DELS PRODUCTES
Els gramatges en cru, un cop descongelats, dels productes del servei d’alimentació per a les persones
internes i de la cafeteria i menjador de funcionaris seran els següents:
ESMORZAR

GRAMATGE MÍNIM

Cafè soluble
Cacau en pols
Xocolata en pols
Llet esterilitzada
Mantega
Melmelada
Panet de l’entrepà
Formatge, embotit o altres

Cafè americà 180 ml, cafè curt 120ml)
10 g
10 g
250 ml
12 g
25 g
100 g
40 g

DINAR / SOPAR
PRIMER PLAT
Arròs
Varietats de pasta
Varietats de llegums
Ravioli
Mongetes tendres
Pèsols
Faves
Coliflor
Amanida russa
Carxofes
Minestra
Espinacs
Cols de Brussel·les
Patates per a verdures
Patates fregides
Amanida

GRAMATGE MÍNIM
100 g cru
100 g cru
100 g cru
1 dotzena
250 g
250 g
250 g
250 g
250 g
300 g
250 g
350 g
250 g
200 g
150 g
250 g

DINAR / SOPAR
SEGON PLAT: VEDELLA/XAI
Estofat
Fricandó
Costella
Escalopa
Fetge
Jarret
Ossobuco
Rodó
Ronyons
Entrecot
Bistec
Hamburguesa
Mandonguilles

GRAMATGE MÍNIM NET PER RACIÓ (en cru)
180 g
180 g
300 g
150 g
120 g
180 g
250 g
180 g
180 g
200 g
150 g
160 g
150 g
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Tripa

200 g

DINAR / SOPAR
SEGON PLAT: PEIX
Lluç
Llucet
Filet de lluç
Calamarsets
Calamars
Llenguadets
Rosada
Filets de rosada
Sípies
Musclos
Panga
Rap
Salmó
Tonyina
Truita
Abadejo

GRAMATGE MÍNIM NET PER RACIÓ (en cru)
180 g
180 g
160 g
200 g
200 g
250 g
180 g
160 g
200 g
400 g
180 g
180 g
180 g
180 g
180 g
180 g

DINAR / SOPAR
SEGON PLAT: OUS, AVIRAM I CONILL
Ous
Costelles
Conill
Pollastre d’1,5 Kg
Cuixa de pollastre
Aletes de pollastre
Botifarra gall d’indi
Estofat gall d’indi
Cuixa gall d’indi
Rodó gall d’indi
Pit gall d’indi
Pit pollastre
Pernilets pollastre
Salsitxes
Picantons

GRAMATGE MÍNIM NET PER RACIÓ (en cru)
2 unitats
330g
330g
4 racions
300g
300g
180g
200 g
300 g
150 g
150 g
150 g
300 g
150 g
1 unitat

DINAR / SOPAR
SEGON PLAT: PORC
Mitjana
Llom
Magre
Costella
Llom adobat
Salsitxes
Galtes

GRAMATGE MÍNIM NET PER RACIÓ (en cru)
200 g
150 g
150 g
300 g
150 g
150 g
300 g
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Botifarra de porc

150 g

DINAR / SOPAR
ENTREPANS
Panet de l’entrepà
Formatge, embotit o altres

GRAMATGE MÍNIM NET PER RACIÓ
120 g
60 g

DINAR / SOPAR
POSTRES
Fruita fresca
Fruita en almívar
Postres làctics

GRAMATGE MÍNIM NET PER RACIÓ
175 g
100 g
125 g

27

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

ANNEX D PRODUCTES DE VENDA A CAFETERIA
A banda del menús i esmorzars previstos a l’apartat 4.3 d’aquest plec, l’empresa adjudicatària ha de
garantir el servei de begudes calentes, begudes fredes enllaunades, productes de pastisseria i brioxeria
i entrepans (freds i calents) així com la varietat d’snacks que l’adjudicatari consideri escaient.
Els preus màxims seran:
Cafè sol

0,50 €

Cafè tallat

0,55 €

Sobre de Colacao

0,50 €

Cafè amb llet

0,60 €

Got de llet

0,60 €

Infusions
Refrescos

0,50 €

Agua amb gas

0,80 €

Aigua 0,5

0,40 €

Aigua 1,5

0,85 €

Sucs

0,95 €

Cervesa (sense alcohol)

0,90 €

Suc de taronja natural

1,95 €

Batut de xocolata
Entrepans fred

0,95 €

Entrepans calents

2,35 €

Torrades calentes

0,60 €

Bikini

1,50 €

Pastes varies fleca

1,15 €

Fruits secs aperitiu

0,90 €

Bossa patates aperitiu

0,60 €

0,90 €

2,35 €

Pack menú esmorzar entrepà

2,60 €

(Entrepà + refresc ó aigua + beguda calenta)
Pack menú esmorzar pasta

1,50 €

(Pasta + beguda calenta)
Menú complet

6,00 €

Mig menú primer plat

4,00 €

Mig menú segon plat

4,50 €

Fruita, iogurt, postres o panet

0,60 €
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ANNEX E TARIFES DEL PA I PASTES (FLECA DEL CP BRIANS 1)
Preu unitat
(sense IVA)

Producte

Pa

Pastes
variades*

Barra de pa de règim de 50 g.

0,2535 €
0,1518 €
0,1778 €

Barra de pa de règim de 100 g.

0,3145 €

Barra de pa de 100 g.
Barra de pa de 50 g

Briox farcit de xocolata
Briox
Magdalena farcida de melmelada de gerds
Magdalena
Triangle amb crema
Triangle amb ametlles
Montserratina
Canya de xocolata
Ferradura de cabell d’àngel
Croissant artesà
Croissant recte
Ferradura crema
Napolitana xocolata

* Nota: les pastes s’elaboraran amb una rotació de 2 setmanes.
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ANNEX F RELACIÓ DE MAQUINÀRIA PRÒPIA
Centre Penitenciari Brians 1: Cuina central
Quantitat

Article

Capacitat

2

Marmita

300 litres

1

Abatedor de temperatura

1

Basculant

80 litres

1

Basculant

70 litres

1

Basculant

30 litres

1

Basculant

30 litres

1

Basculant

30 litres

3

Insectocutors

2

Planxa

2

Forn Vapor

10 safates

3

Forn

20 safates

2

Fregidora 2 cossos

20 litres

3

Fregidores

20 litres

1

Laminadora pa

2

Envasadores

2

Talladores embotit

1

Obrellaunes

1

Tren de rentat

13

Taules acer inox grans

1

Triturador

3

Neveres industrials

1

Congelador

2

Congeladors (lloguer)

1

Cuina 4 focs

24,000 KG x 2

Centre Penitenciari Brians 1: Cafeteria exterior
Quantitat

Article

1

Armari plàstic

3

Insectocutors

1

Batedor

1

Contenidor acer

3

Carros porta- safates

Capacitat

3

Carret acer

2

Nevera expositor

2

Banys Maria

1

Carret escalfador de plats

1

Estanteria utillatge menjador

1

Taulell corredor de safates

1

Estanteria metàl·lica magatzem

1

Congelador expositor porta vidre

5

Estants de paret d’acer inox.
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Centre Penitenciari Brians 1: Cafeteria exterior
1

Cafetera

1

Expositor amanides acer

2

Molinets de cafè

1

Màquina enregistradora

1

Taulell amb calaixos acer

1

Nevera dues portes acer

1

Nevera tres portes acer

1

Forn vapor

1

Campana extractora

4

Congelador horitzontal arco

1

Pica rentamans acer

1

Cuina elèctrica 4 plaques

2

Microones

1

Planxa

1

Fregidora amb 2 cistelles

1

Talladora d’embotits

2

Pica aigüera amb taula acer

1

Rentavaixelles (Jemi)

7

Ventiladors sostre

5

Taules de treball acer

10 safates

Centre Penitenciari Brians 1: Cafeteria interior
Quantitat

Article

1

Armari plàstic

1

Planxa

3

Neveres de begudes

1

Rentavaixelles (Comenda)

1

Pica aigüera amb taula acer

1

Prestatgeria rebost acer

1

Màquina de gel

1

Prestatgeria vidre expositor

1

Màquina enregistradora

2

Molinets de cafè

1

Taulell cafetera amb calaixos acer

1

Cafetera

1

Extractor de fums

1

Nevera taulell embotits

1

Sandvitxera

1

Aparell terra Aire condicionat

2

Taules acer

2

Ventiladors sostre

Centre Penitenciari Brians 1: Office mòdul 1
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Quantitat

Article

1

Rentavaixelles

1

Pica d’acer

3

Taules acer

1

Nevera congelador domèstica

1

Bany calent/nevera

1

Estanteria acer

1

Pica d’acer (2 cossos)

1

Estanteria de plàstic

3

Carros d’acer

2

Carros de plàstic
Centre Penitenciari Brians 1: Office mòdul 2

Quantitat

Article

1

Rentavaixelles industrial

2

Taules acer

1

Nevera congelador domèstica

1

Bany calent/nevera

1

Estant acer

1

Pica d’acer (2 cossos)

1

Estanteria d’acer

1

Pica d’acer

2

Taules metàl·liques

1

Carro d’acer

2

Carros de plàstic

1

Bagul d’acer
Centre Penitenciari Brians 1: Office mòdul 3

Quantitat

Article

1

Rentavaixelles industrial

2

Taules d’acer

1

Taula metàl·lica

1

Nevera congelador domèstica

1

Bany calent/nevera

1

Estanteria acer

1

Pica d’acer (2 cossos)

1

Pica d’acer

1

Estanteria

2

Carros de plàstic

1

Armari de metall
Centre Penitenciari Brians 1: Office mòdul 4

Quantitat

Article

1

Rentavaixelles industrial

2

Taules d’acer
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1

Nevera congelador domèstica

2

Taules metàl·liques

1

Bany calent/nevera

1

Pica d’acer (2 cossos)

2

Carros metàl·lics

1

Estanteria de plàstic

2

Carros de plàstic

1

Armari de metall

Centre Penitenciari Brians 1: Office mòdul 5
Quantitat

Article

1

Taules d’acer

1

Carret d’acer

1

Nevera domèstica

2

Piques d’acer

1

Armari de metall

1

Nevera 2 portes industrial

1

Bany calent portàtil

1

Congelador domèstic

1

Rentavaixelles industrial GS 30

2

Estanteria de metall

1

Estanteria d’acer

Centre Penitenciari Brians 1: Office D. E
Quantitat

Article

1

Pica d’acer (2 cossos)

1

Nevera domèstica

1

Taula de fusta

1

Armari calent

Centre Penitenciari Brians 1: Office Dones 1
Quantitat

Article

1

Pica d’acer (2 cossos)

3

Estanteria d’acer

4

Taules d’acer
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1

Nevera congelador domèstica

1

Bany calent/nevera

6

Estants d’acer

1

Rentavaixelles industrial
Centre Penitenciari Brians 1: Office Nivell 2

Quantitat

Article

1

Estanteria d’acer

1

Carret d’acer

1

Nevera congelador domèstica

1

Microones

1

Torradora

Centre Penitenciari Brians 1: Office Especial Dones
Quantitat

Article

1

Carret de plàstic

1

Estanteria acer

1

Pica dos cossos acer

1

Carret d’acer

1

Nevera domèstica

Centre Penitenciari Brians 1: Offices MR 0 / Ingressos
Quantitat

Article

1

Taula d’acer

1

Carret de plàstic

1

Carret d’acer

2

Nevera congelador domèstica

1

Pica aigüera d’acer

1

Armari calent

1

Congelador

1

Cafetera

1

Rentavaixelles industrial

1

Microones

Centre Penitenciari Brians 1: Office UMS
Quantitat

Article

3

Taules d’acer

1

Carret d’acer

1

Nevera domèstica
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2

Piques d’acer

1

Cafetera

1

Rentavaixelles

1

Estanteria de plàstic

1

Estanteria d’acer
Centre Penitenciari Brians 1: Offices UHPP

Quantitat

Article

2

Taules d’acer

1

Tauleta acer

3

Carret d’acer

3

Neveres congeladors domèstiques

1

Cafetera

3

Rentavaixelles

1

Armari de plàstic

1

Estanteria metàl·lica

2

Bany calent

3

Microones

3

Piques aigüera acer

3

Estants paret acer

3

Carrets d’escombraries de plàstic

Centre Penitenciari Brians 1: Office infermeria
Quantitat

Article

2

Taules d’acer

1

Pica aigüera acer

1

Nevera congelador domèstica

1

Cafetera

1

Rentavaixelles

1

Estanteria

1

Armari calent

Centre Penitenciari Obert de Barcelona
Quantitat

Article

Capacitat

1

Forn de regeneració

1

Taula de bany maria

1

Cambra de fred composta per dues cambres frigorífiques

1

Cambra de congelació d’obra

1

Nevera de dues portes.(1,5x1,5m)

1

Taula de manipulació d’acer inoxidable
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1

Rentavaixelles

1

Armari per mantenir la temperatura dels aliments.

10 safates

1

Carro per les safates

14 safates

4

Bancs de treballs (dos grans i dos petits)

Centre Penitenciari Obert de Girona
Quantitat
1

Article

Capacitat

Cambra frigorífica

1

Rentavaixelles

1

Màquina de tallar embotit

1

Talladora d'hortalisses

1

Braç triturador

1

Balança mecànica

1

Peladora de patates

1

Filtre campana

1

Marmita a gas

1

Fregidora a gas 2 cistelles

1

Planxa fry-top a gas

1

Cuina a gas 6 focs

1
1

Campana frontal d'acer inoxidable
Marmita

72 litres

1

Marmita

50 litres

2

Marmita

12 litres

1
1
5

Nevera

150 litres

2 GN

Carro bany maria
Taules de treball i auxiliars

Centre Penitenciari Obert de Tarragona
No hi ha perquè és un servei de càtering
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ANNEX G MANTENIMENT
L’empresa adjudicatària durant la vigència del contracte, ha de fer-se càrrec del manteniment i
conservació en bon estat d’ús de:
•
Totes les instal·lacions i obra civil de manera que a la finalització del contracte quedin en les
mateixes condicions que en la recepció.
•
Tota la maquinària, l’equipament, el mobiliari i els estris de la cuina, la cafeteria interior de
funcionaris, la cafeteria menjador de funcionaris i els offices cedits pel Departament de Justícia, de
manera que a la finalització del contracte quedin en perfecte ús.
A tal efecte, l’empresa proposada com adjudicatària haurà d’aportar un Pla de Manteniment de les
instal·lacions adequat a les característiques del servei d’alimentació.
Aquest pla de manteniment haurà de ser contractat, per a tot el període de durada del contracte i a tot
risc, amb una/es empresa/es externa/es especialitzada/es en el sector, en la qual a més a més,
l’adjudicatària no podrà tenir cap tipus d’interès econòmic.
El contingut d’aquest pla de manteniment (relatiu tant a les instal·lacions i obra civil com als equipament
i maquinària), haurà d’especificar, com a mínim:
•

Les accions normatives

•
Les accions preventives, que inclouran també els procediments periòdics de revisió de cada
element d’acord amb les instruccions de manteniment previstes per cada fabricant.
•

La previsió de les accions correctives

•
La capacitat tècnica de resposta davant la resolució de qualsevol incidència amb indicació del
termini de temps màxim de resolució d’aquesta durant 24 hores/dia, tots els dies de durada del
contracte.
•
El nombre d’hores contractades de manteniment pel que fa referència a les instal·lacions i els
equipaments.
Aquest Pla de manteniment, serà revisat pel Departament de Justícia, a tal efecte, la SMPRAV podrà
demanar, en qualsevol moment del contracte, els aclariments i ampliacions que estimi convenients.
Serà la Comissió de Seguiment Central esmentada a l’apartat 4.7 del Plec o en qui aquesta delegui,
l’encarregada de vetllar pel compliment del Pla de Manteniment esmentat.
Al llarg del període d’explotació es mantindran reunions periòdiques de seguiment de manteniment
entre representants del departament i l’empresa adjudicatària.
En aquestes reunions, l’adjudicatària facilitarà als representants del Departament les actuacions
realitzades en l’àmbit del manteniment de les instal·lacions, ja sigui preventiu, correctiu o normatiu
(legal), així com totes aquelles incidències, accions o processos que puguin afectar a l’àmbit del
manteniment.
Així mateix es reclamarà a l’empresa adjudicatària la implementació i execució de les possibles
esmenes que inspeccions externes o internes (Salut, Riscos Laborals, ...) puguin fer arribar al
Departament de Justícia.
A la finalització del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de facilitar al Departament de Justícia un
inventari dels equipaments dels espais de prestació del servei i d’alimentació de les persones internes,
i de la cafeteria i menjador de funcionaris, tant a nivell central com de punts de distribució, de tots els
centres objecte del contracte.
L’incompliment d’aquests compromisos durant tota la vigència del contracte serà una causa de
resolució immediata del mateix, prèvia valoració de la Comissió de Seguiment Central esmentada a
l’apartat 4.7 del Plec.
1. Instal·lacions, equips i materials
Atès que les instal·lacions, l’obra civil i l’equipament seran executades per l’adjudicatari, serà
responsable de conèixer perfectament les característiques dels edificis objecte del present plec, la seva
naturalesa i els materials i instal·lacions que els conformen, el seu estat de conservació, així com les
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normes de seguretat i qualsevol reglament aplicable, a efectes de poder executar el servei objecte
d’aquest plec.
També serà responsabilitat de l’empresa mantenir actualitzades les instal·lacions segons la normativa
vigent.
En cap cas l’empresa adjudicatària no podrà al·legar manca d’adequació de les instal·lacions i/o
equipaments per justificar l’ incompliment contractual
2. Gestió del manteniment assistida per ordinador
Per tal d'executar correctament el pla executiu de conservació i de manteniment cal que l'empresa
adjudicatària realitzi la gestió de les operacions de manteniment i el seu control per mitjà de l’aplicatiu
de gestió de manteniment.
El Departament de Justícia ha implementat programa informàtic propi de gestió de manteniment que
permet l'accés remot de tot el personal implicat en la conservació i el manteniment.
L’empresa adjudicatària utilitzarà aquest programa sense cap increment del cost del manteniment per
la prestació d’aquest servei.
Per la qual cosa, l'empresa adjudicatària haurà de preveure, com a mínim, els costos següents:
1)

Llicències simultànies d’usuari (en numero suficient)

2)
Dedicació exclusiva dels corresponents equipaments informàtics propis (PC, portàtil, PDA,
smartphone, Punt d’accés a dades, ... ) amb connexió d'alta velocitat a Internet, per a poder dur a terme
la gestió del manteniment, aquest punt d’accés a internet NO SERA SUBMINISTRAT per
l’Administració, tot i que haurà de ser validat per aquesta.
3)
L'obligació del personal encarregat del servei de conservació i de manteniment, tant el de la
seva oficina tècnica com el dels seus equips d'intervenció, a rebre la instrucció sobre el programa de
gestió del manteniment del Departament de Justícia (si s’escau) i dels protocols propis d'operació i de
gestió.
4)
L'empresa adjudicatària ha de registrar i ha de mantenir actualitzat tots I cadascun dels actius
de l'inventari en el programa de manteniment del Departament de Justícia.
5)
L'empresa adjudicatària ha de registrar i ha de mantenir actualitzada la situació en els plànols
dels edificis de tots i cadascun dels actius de l'inventari en el programa de gestió del manteniment del
Departament de Justícia.
6)
L'empresa adjudicatària ha de registrar i ha de mantenir actualitzat el pla de manteniment de
tots i cadascun dels actius de l'inventari en el programa de gestió del manteniment del Departament de
Justícia.
Per tal d'executar correctament el pla executiu de conservació i de manteniment d'aquest Plec, el
registre del pla de manteniment ha de contenir conceptes com ara:
a)

El període de vigència de cada un dels plans de manteniment.

b)

Les accions per a realitzar el manteniment de cada tipologia d'actiu.

c)

La freqüència amb la qual les accions de manteniment han de ser realitzades.

d)

Els materials necessaris per a la realització de les accions de manteniment.

e)
Les condicions de seguretat que han de ser tingudes en compte amb vista a la realització de
les accions de manteniment.
f)
Els perfils adequats per a realitzar cadascuna de les accions de manteniment amb la informació
sobre la seva dedicació necessària.
7)
L'empresa adjudicatària ha de registrar totes i cadascuna de les actuacions que realitzi en el
programa de gestió del manteniment del Departament de Justícia, per tal d'executar correctament el
pla executiu de conservació i de manteniment d'aquest Plec.
El registre d'aquestes actuacions ha de contenir conceptes com ara:
a)

La programació temporal de l'actuació.
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b)

L'actiu sobre el que són realitzades les accions de manteniment.

c)

La persona responsable, assignada per a la realització de l'actuació.

8)
L'empresa adjudicatària ha d'interaccionar amb el programa de gestió del manteniment del
Departament de Justícia, en vista a tenir constància permanent de les incidències de les quals es
responsable.
9)
L'empresa adjudicatària ha d'actualitzar l'estat de totes i cadascuna de les seves activitats el
programa de gestió del manteniment del Departament de Justícia. Ha de realitzar sempre aquesta
actualització després d'haver realitzat alguna acció i després de tenir constància d'una novetat
qualsevol.
10)
L'empresa adjudicatària ha d'informar al Departament de Justícia sobre les persones
assignades de las seva empresa per a la utilització del programa de gestió del manteniment del
Departament de Justícia. Informació que ha de mantenir constantment actualitzada.
11)
L'empresa adjudicatària ha de garantir que el seu personal tingui la formació i els coneixements
adequats per a la utilització del programa de gestió del manteniment del Departament de Justícia i n'ha
d'assumir, per tant, el cost econòmic associat a la seva formació.
12)
L'empresa adjudicatària pot sol·licitar evolucions del nou de gestió del manteniment del
Departament de Justícia, prèvia avaluació i aprovació del propi departament de Justícia. El cost
associat al desenvolupament d'aquestes evolucions ha de ser assumit per l'empresa adjudicatària
3. Punts crítics
El manteniment associat a equips o instal·lacions relacionats amb Punts de Control Crític o Requisits
Operatius (Temperatures de Conservació en fred, preparacions, descongelació, tractament tèrmic,
abatiment, regeneració, manteniment final en fred o calent, així com els sistemes relacionats amb la
desinfecció d’aliments i els sistemes mecànics de rentat) seran d’especial seguiment i, en cas que no
es compleixi o es porti a terme de manera incorrecta o insuficient, es penalitzarà en funció de la
tipificació establerta a l’annex de penalitats del PCAP.
4. Temps de resposta i intervenció
Atès que en el manteniment normatiu i preventiu les actuacions i la seva durada estan planificades, el
temps de resposta només serà prioritari en les accions sobre el manteniment correctiu.
El manteniment correctiu consistirà en aquells treballs no planificats de les diferents especialitats,
necessàries per reparar les avaries causades per l’envelliment, per l’ús i les incidències de les
instal·lacions, dels equips de l’edifici, i s’identificaran dos tipus d’actuació, urgent i no urgent en funció
de la gravetat de l’avaria i de la zona afectada.
El manteniment correctiu tracta aquelles operacions dirigides a resoldre deficiències puntuals en els
equips, instal·lacions o infraestructures de l’edifici, independentment de les causes que les motivin,
exclosos els accidents o catàstrofes naturals.
En cas d’ésser detectada una avaria o deficiència de funcionament d’un equip, element o instal·lació
no inclosa dintre de les condicions del manteniment a tot risc, l’adjudicatari procedirà a la seva reparació
o substitució prèvia aprovació de la solució proposada, suportada amb informe tècnic i, del corresponent
pressupost, si s’escau, per part dels representants de l’Administració.
Dins del manteniment correctiu es diferencien diferents situacions:
Avís de reposició
S’entén per avís de reposició, aquella sol·licitud per part dels usuaris de l’edifici o dels representants
de l’Administració de substitució de qualsevol material fungible que l’empresa tindrà en estoc ja sigui a
l’edifici o altres magatzems per a la seva ràpida disponibilitat.
Desperfecte
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S’entén per desperfecte aquell dany o deteriorament de les condicions dels equipaments, instal·lacions
i elements constructius de l’edifici, per qualsevol causa, tals com paviments, sostres, paraments
verticals, cobertes, portes, finestres,...
Avaria
S’entén per avaria aquella aturada total o parcial d’una instal·lació, un equipament o maquinaria o aquell
defecte d’obra civil de l’edifici que no ocasioni una interrupció de l’activitat de l’edifici i que no suposi un
perill per a les persones i els béns que en ell s’hi trobin, però sí una disminució en el confort o el servei
dels usuaris.
Urgència
S’entén per urgència aquella deficiència que es pugui produir en una instal·lació, un equipament o
maquinària a qualsevol element o equip que conforma l’edifici i que pot ocasionar una interrupció total
o parcial en l’activitat de l’edifici o del servei ofert, una disfunció greu en el confort dels usuaris o un
perill per a les persones o béns que es trobin al immoble, o totes aquelles situacions que determini la
direcció del centre.
El tractament i la gestió dels diversos casos de correctiu, així com de les urgències s’acabaran de
particularitzar en la reunió entre l’adjudicatari i els responsables de l’Administració que tindrà lloc durant
els primers dies d’execució del contracte o prèviament a la seva signatura.
En cas de retard en la resolució de desperfectes, avaries o urgències o com a conseqüència de tasques
planificades de qualsevol tipus de manteniment, que afectin a les condicions mínimes de seguretat i
salut en treball, l’empresa adjudicatària haurà de garantir la possibilitat de treballar dintre dels
paràmetres mínims que estableix la normativa vigent d’aplicació (subministrament d’equips per garantir
la temperatura de confort, el nivell lumínic, l’ús de maquinari informàtic, etc..).
4.1.Temps d’intervenció
S’entén per temps d’intervenció aquell que transcorre des que l’adjudicatari rep la notificació de
sol·licitud d’intervenció per part dels representants de l’Administració i acudeix a l’edifici.
Els temps màxims d’intervenció seran els següents:
•
Temps màxim d’intervenció per desperfecte: al no tractar-se d’una actuació urgent, el temps
màxim d’intervenció per a un desperfecte és de màxim 2 dies a partir del primer laborable després de
la data de sol·licitud d’intervenció, sempre que el cas no comporti un greu desconfort als usuaris.
•
Temps màxim d’intervenció per avaria: màxim 8 h. si la sol·licitud d’intervenció es produeix dins
de la franja horària de funcionament normal de l’edifici. En cas de produir-se fora d’aquest horari, en
festiu o cap de setmana, el temps màxim d’intervenció serà de 12 h.
•

Temps màxim d’intervenció d’equips exteriors, per urgència: màxim 6 h.

El retard en la intervenció respecte dels temps establerts que es marquen per a cada cas, podrà
comportar la penalització descrita a l’annex de penalitzacions del PCAP.
4.2. Temps de resolució
S’entén per temps de resolució aquell que transcorre entre que l’adjudicatari rep la notificació de
sol·licitud d’intervenció per part de l’Administració i la situació queda restablerta.
Independentment del temps estipulat a continuació, l’empresa adjudicatària ha de garantir que pot
prestar el servei amb normalitat davant qualsevol eventualitat.
Els temps màxims de resolució són:
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•
Temps màxim de resolució per la reposició de petit material fungible: com a màxim el termini
de reposició, en funció del material a reposar i la seva afectació sobre el funcionament de l’edifici, no
podrà superar els 2 dies naturals.
•
Temps màxim de resolució per desperfecte: donada la baixa criticitat d’aquestes intervencions,
s’estableix un termini màxim d’1 setmana, sempre que no sigui aplicable el criteri d’alt desconfort per
als usuaris. En cas que sigui necessari la substitució d’algun element que tingui un termini de
subministrament superior al temps màxim de resolució, s’haurà de comunicar per escrit el nou termini
previst.
•
Temps màxim de resolució per avaria: de manera genèrica, la resolució d’una avaria no ha de
superar les 8 h. En cas que sigui necessari la substitució d’algun element que tingui un termini de
subministrament superior al temps màxim de resolució, s’haurà de comunicar per escrit el nou termini
previst i prendre les mesures pal·liatives necessàries.
•
Temps màxim de resolució per urgència: per qualsevol tipus d’urgència, l’adopció de les
mesures pal·liatives no haurà de superar les 6 h.
El retard en la intervenció respecte dels temps establerts que es marquen per a cada cas, podrà
comportar la penalització que es descriu a l’annex de penalitzacions del PCAP. En aquells casos en
què l’adjudicatari proposi uns terminis de resolució que l’Administració considerin excessiu,
l’adjudicatari haurà de justificar-ho documentalment.
Si l’Administració no accepta les justificacions presentades, resta facultada a realitzar les tasques
mitjançant una tercera empresa, a compte i càrrec de l’adjudicatari, fins a un màxim imputable
equivalent a l’import de garantia (IVA inclòs) per la intervenció. Aquesta acció no eximirà a l’adjudicatari
que l’Administració decideixi aplicar la corresponent penalització que es descriu a l’annex de
penalitzacions del PCAP.
5. Lliurament d’instal·lacions, equips i materials
L’adjudicatari es compromet a lliurar, a la finalització del contracte o en cas de rescissió, les
instal·lacions, equips i materials en bon estat de conservació i funcionament, així com a reflectir-ho en
un informe final amb un inventari dels equipaments, instal·lacions i obra civil dels espais de prestació
del servei, d’alimentació dels interns, cafeteria i menjador de funcionaris, tant a nivell central com de
punts de distribució a lliurar als responsables de l’Administració.
L’adjudicatari tornarà a l’Administració qualsevol material que li hagi estat subministrat per la mateixa
per a la realització del servei contractat; en cas de degradació per mal ús, es demanarà a l’adjudicatari
que assumeixi el corresponent cost de reparació o substitució dels mateixos.
En general, qualsevol despesa en concepte de posada a punt d’equips, materials, instal·lacions o
documentació que sigui necessària degut al mal ús o manteniment per part de l’adjudicatari, o del seu
personal, propi o subcontractat, s’entendrà com a incompliment de les condicions del present servei i
es demanarà a l’adjudicatari que assumeixi el corresponent cost de reparació o substitució dels
mateixos.
6. Retirada d’equips i materials de l’adjudicatari
A la fi del contracte establert amb l’adjudicatari o en cas de rescissió, aquest es compromet a desmuntar
i retirar tot material fix o mòbil propietat de l’adjudicatari sense cap càrrec a compte de l’Administració.
En cas de no complir amb aquest punt, l’Administració efectuarà aquestes tasques amb tercers i
demanarà a l’adjudicatari que es faci càrrec del corresponent cost.
7. Auditories tècniques
L’administració pot realitzar amb la periodicitat que determini, una auditoria mitjançant personal propi o
amb una empresa externa, amb l’objectiu d’assegurar la qualitat del servei contractat.
Aquesta auditoria, de realitzar-se determinaria:
•

La qualitat dels serveis de manteniment de l’adjudicatari

•

Els mitjans humans i tècnics que l’adjudicatari disposa per a la realització del servei.
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•
Grau de compliment per part de l’adjudicatari de les mesures de seguretat proposades a
l’avaluació de riscos.
•
Grau de compliment en la presentació de la documentació que ha de recollir el Llibre de
Manteniment.
•

Qualsevol requeriment relacionat amb la qualitat i nivells de servei previstos en el present plec.

8. Inspeccions d’entitats col·laboradores de l’administració
L’empresa adjudicatària restarà obligada a informar als representants de l’Administració de quines
inspecciones periòdiques han de passar les instal·lacions objecte d’aquest plec. El cost de contractació
de les mateixes anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
9. Deficiències
L’adjudicatari haurà d'assumir i solucionar, sense cost per a l’Administració, totes les deficiències que
poguessin detectar les inspeccions oficials externes o internes (Instal·lacions, Salut, Riscos
Laborals,...). Així mateix informarà d’aquestes al Departament de Justícia i presentarà un pla de millora.
En el cas que es produeixi una segona inspecció i no hagi existit resolució dels problemes indicats en
la primera inspecció, l'empresa adjudicatària podrà ser sancionada econòmicament mitjançant una
penalització com a falta greu d’acord amb l’annex de penalitzacions del PCAP.
10. Neteja i desinfecció
L’empresa adjudicatària establirà un programa de neteja i manteniment de les conduccions de fums,
sanejament, filtres i campanes extractors i es responsabilitzarà de la realització de les mateixes amb
personal propi o amb la col·laboració d’empreses externes. El cost d’aquest servei anirà a càrrec de
l’empresa adjudicatària.
11. Desinfecció i desratització
L’adjudicatari ha de contribuir al manteniment de les barreres físiques amb l’arranjament dels
desperfectes del terra, sostre i parets, i proveint i mantenint les mosquiteres per prevenir les plagues.
Així mateix, ha de fer una vigilància activa i contactar amb la Direcció del Centre, i tractar en les
preceptives comissió de seguiment d’aquests aspectes.
L’adjudicatari haurà de proveir a la cuina d’insectocutors que compleixin amb la normativa i fer el seu
manteniment per evitar contaminacions físiques i biològiques. Cal tenir present la normativa de
prevenció de riscos laborals al respecte.
12. Llistat de documentació a lliurar
L’adjudicatari ha de fer, a càrrec seu, el manteniment necessari per complir la normativa vigent. Per
aquest motiu, ha de lliurar una còpia dels comprovants que indiquin que s’han dut a terme les accions
que s’especifiquen en els apartats següents, que han de ser, com a mínim, els recollits seguidament i
tots aquells que es vagin afegint per canvis en la normativa o que el Departament de Justícia consideri
necessaris.
12.1. Sistema contra incendis, climatització, electricitat i gas
Cal que l’adjudicatari faci arribar, amb una periodicitat anual, una còpia del contracte de manteniment
amb una empresa autoritzada. S’ha de lliurar anualment el document que certifica que s’ha dut a terme
el manteniment i el llibre d’operacions.
12.2. Revisions periòdiques d’EIC
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L’EIC fa revisions periòdiques, segons normativa, al centre penitenciari. Aquestes revisions inclouen
les instal·lacions objectes d’aquest plec. El Departament de Justícia envia una còpia de les incidències
a l’empresa adjudicatària, la qual es compromet a resoldre-les en el període que estableix l’EIC
(actualment abans de sis mesos, si són lleus, i abans d’un mes, si són greus) i a enviar un certificat
signat per un instal·lador autoritzat com a resposta. Aquest certificat s’ha de fer arribar al Departament
de Justícia.
12.3 Conductes de fums
Cal que l’adjudicatari faci arribar, amb una periodicitat anual, una còpia del contracte de manteniment
amb una empresa autoritzada. A més, s’ha de lliurar anualment un certificat que acrediti que s’ha fet la
neteja dels conductes amb la freqüència recomanada pels tècnics o la que requereixin en funció de
condicions específiques.
En tot cas, a més de les neteges que s’han de fer obligatòriament amb la periodicitat anual esmentada
abans, es realitzaran sempre que els tècnics del Departament de Justícia ho considerin necessari.
12.4. Seguretat
Cal que l’adjudicatari faci arribar al Departament, amb una periodicitat anual, una còpia del
contracte de manteniment amb una empresa autoritzada per als apartats següents:
•
•
•

Extintors (revisió dels extintors segons la normativa vigent)
Extinció automàtica en les campanes extractores de les cuines
Detecció + BIE (boca d’incendis equipada)

12.5. Neteja preventiva dels desaigües
Cal que l’adjudicatari faci una neteja preventiva dels desaigües i del decantador de greixos de la cuina,
amb una periodicitat anual. S’ha de lliurar un certificat que acrediti que s’ha fet la neteja.
12.6. Seguretat penitenciària
Cal que l’adjudicatari faci arribar al Departament, amb una periodicitat anual, una còpia del contracte
de manteniment amb una empresa autoritzada en els elements de seguretat penitenciària.

La Subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics
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