Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
INFORME FINAL DE RESULTATS DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT (CPM):
DOTACIÓ D’UNIFORMITAT I GESTIÓ DEL VESTUARI DEL PERSONAL DE RÈGIM
INTERIOR DELS CENTRES PENITENCIARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
1. INTRODUCCIÓ
a. Antecedents
L’objecte d’aquesta consulta és recopilar informació, propostes i solucions de mercat en relació
al subministrament de les peces que composen la dotació d’uniformitat i la gestió del vestuari
(establert en l’Ordre JUS/301/2008, de 17 de juny, per la qual es modifiquen l’uniforme i el distintiu
per al personal adscrit als serveis penitenciaris de Catalunya) del personal de l’àmbit de règim
interior dels centres penitenciaris ordinaris de la Generalitat de Catalunya.
Els elements que configuren la composició de la uniformitat són:




Calçat: botes i sabates
Textil: pantalons d’estiu i d’hivern, polo camiser d’estiu i d’hivern, softshell i jaqueta ¾.
Complements: cinturó, guants, porta-guants, porta-claus, mitjons d’estiu i d’hivern.

La consulta preliminar al mercat es va publicar al perfil del contractant del Departament de
Justícia en data 12.08.2020, establint com a data límit de presentació de sol·licituds el dia
06.09.2020. Es pot consultar tota la informació a través d’aquest enllaç1.
b. Entitats participants
Fins a la data límit establerta, es va rebre una proposta:


El Corte Inglés S.A., rebuda en data 04.09.2020.

c. Actuacions realitzades
Posteriorment a la presentació de les sol·licituds, no es van realitzar entrevistes, jornades o
presentacions amb les entitats participants, mes enllà del formulari estàndard sol·licitat.
En data 16.02.2021 es va demanar informació addicional a través del correu electrònic a
l’empresa que va participar a la consulta sobre el termini de lliurament inicial de tots els elements.
La seva resposta va ser que el termini de lliurament és de 150 dies des del moment en que
l’empresa disposi de totes les quantitats i talles.
2. ANÀLISI DE LES PROPOSTES REBUDES
a. Àmbits especifics dels resultats obtinguts
La consulta preliminar al mercat s’ha adreçat al sector tèxtil especialitzat en l’àmbit professional
de la seguretat, protecció i uniformitat.
Els aspectes innovadors aportats en la consulta fan referència al patronatge unisex dels diferents
elements tèxtils; i pel que fa al calçat s’aporta un estudi funcional en confort i ergonomia emès
per un laboratori acreditat ENAC, sistema de transpiració, calçat personalitzat, plantilla TRI-TEC
i sola injectada.
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b. Resum de les aportacions de les entitats participants
El Corte Inglés SA.











Activitat desenvolupada: venta d’uniformitat per a empreses, tant del sector públic com
privat.
Pla de gestió mediambiental: ISO - 14001
Va aportar informació sobre els elements tèxtils i de calçat, així com les
característiques tècniques, composició dels diversos elements, descripció del disseny,
etc.
S’adjunten catàlegs de les propostes.
Teixits tècnics destinats als cossos de seguretat de l’Estat, aporten informació sobre els
beneficis i innovacions (tant pel que fa al material tèxtil com calçat)
Compliment normativa BCSI
Tints utilitzats certificats i emparats pel certificat OEKO-TEX STANDARD 100.
Patronatge unisex.
Contemplen possibilitat de producció nacional o internacional.

c. Avantatges i / o inconvenients derivats dels resultats de la CPM
Pel que fa als avantatges de la CPM, destacar la recopilació d’informació pel que fa a les
propostes tècniques, valoració de la viabilitat per a cobrir la necessitat de dotacions d’uniformitat
als centres penitenciaris de Catalunya, tant pel que fa al procés logístic com en els aspectes de
protecció i seguretat que ofereixen; essent la informació molt detallada i rigorosa.
En referència als inconvenients, destacar que només s’ha rebut una proposta, la qual cosa
restringeix la capacitat de comparació pel que fa al mercat en aquest àmbit.
Tanmateix, la proposta rebuda no inclou una part dels elements que conformen l’objecte de la
consulta preliminar, els complements (cinturó, guants, porta-guants, porta-claus).

3. CONCLUSIONS
Des de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRiAV) i,
concretament des de l’Àrea de Règim Interior Penitenciari (ARIP), es vol dotar d’elements
d’uniformitat amb prestacions tècniques i materials innovadors pel que fa a la seguretat i
comoditat dels treballadors en el desenvolupament de la seva tasca professionals; motiu pel qual
es va realitzar la consulta preliminar de mercat.
Els resultats de la CPM han estat vàlids i útils per a tramitar el plec de prescripcions tècniques,
determinar els recursos necessaris quan a la logística i gestió del servei.
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