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1. Justificació de la necessitat de contractar
Els articles 14 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, estableixen
el deure de l’empresari, en aquest cas l’Administració, de garantir la seguretat i la salut dels
treballadors, en tots els aspectes relacionats amb el treball i d’informar dels riscos, així com de les
mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables.
L’article 51 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, estableix que correspon al Departament
competent en matèria d’execució penal, mitjançant resolució de la persona titular, regular els diferents
elements que conformen l’uniforme i el disseny i les característiques del distintiu que ha de dur el
personal adscrit als serveis penitenciaris de Catalunya, així com preveure els supòsits en què aquest
personal no haurà de dur l’uniforme i/o el distintiu, quan la naturalesa del servei que ha de prestar ho
aconselli o la unitat o departament on s’hagin de prestar els serveis ho facin oportú per a la
consecució de finalitats superiors.
L’Ordre de Justícia 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 estableix a l’article 1 l’uniforme del personal
adscrit als serveis penitenciaris de Catalunya.
L’article 3.1 de la mateixa Ordre JUS/301/2008 detalla que l’uniforme descrit a l’article 1 l’ha de dur de
forma obligatòria en els centres penitenciaris tot el personal de l’àmbit de règim interior.
D’altra banda existeix un Acord sindical de 2001 que establia la periodicitat amb la qual s’ha de lliurar
roba de vestuari nova. Aquest contracte ha de permetre dotar del vestuari necessari al personal de
vigilància dels centres penitenciaris, així com garantir-ne la continuïtat en la seva reposició ja sigui
periòdica o per deteriorament, lliurar el vestuari necessari al personal de nova incorporació.
Així mateix, i pel que fa al subministrament del vestuari del personal laboral dels centres penitenciaris
de Catalunya, s’ha de tenir en compte l’Acord sindical sobre la roba de treball del personal laboral del
Departament de Justícia subscrit en aplicació de l’article 44 del 6è Conveni col·lectiu únic d’àmbit de
Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
Aquest acord sindical estableix en el seu Annex 1 la quantitat de roba a lliurar al personal laboral i la
seva periodicitat. En base a aquest Annex s’ha elaborat una previsió de la quantitat a subministrar i la
seva periodicitat, en base a la durada que tindrà el nou contracte
La renovació del vestuari s’acompanyarà d’una actualització per a fer-lo més actual, tècnic i modern.
En base a aquestes necessitats s’estructura aquest contracte.

2. Antecedents
Per una banda, i respecte del vestuari del personal funcionari de l’àmbit de règim d’interior, al 2001 es
va signar un Acord entre l’administració i les organitzacions sindicals (esmentat anteriorment) on
s’establia que, cada any s’havia de fer un únic lliurament (alternant estiu i hivern) per anar renovant el
material. El lliurament d’hivern s’havia de fer a l’octubre i comprenia:


2 camises, 1 pantaló, 2 parells de mitjons, 1 jersei, 1 parell de sabates o de botes, 1 cinturó i 1
softshell.
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El lliurament d’estiu s’havia de fer al mes de maig i comprenia:


2 camises, 1 pantaló, 2 parells de mitjons i 1 parell de sabates.

Al 2005 es va publicar la Circular 2/2015, de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, sobre el
procediment de gestió del vestuari del personal que presta serveis als centres penitenciaris de
Catalunya, on s’establia un procediment de gestió de l’estoc del vestuari que es centralitzaria al
centre penitenciari de Quatre Camins i on CIRE seria el proveïdor.
Els darrers anys s’ha fet aquest subministrament pel CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció)
mitjançant encàrrecs de gestió, i a partir de l’any 2019, dit subministrament s’ha englobat dins dels
plans d’actuació anuals formalitzats pel CIRE i el Departament de Justícia.
D’altra banda, i en relació al vestuari del personal laboral dels centres penitenciaris de Catalunya,
segueix en vigor el citat Acord de roba de treball del personal laboral del Departament de Justícia
aprovat en aplicació de l’article 44 del 6è Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal
laboral de la Generalitat de Catalunya.
Aquest contracte també preveu, doncs, el subministrament de vestuari per al personal laboral que
desenvolupa tasques de transport, neteja i educació als centres penitenciaris de Catalunya, fet pel
qual es preveu un lot apart per aquests grups professionals amb una relació laboral amb
l’Administració.
Amb anterioritat, el subministrament del vestuari per als treballadors laborals dels centres
penitenciaris de Catalunya, s’ha cobert mitjançant contractes menors, però degut ara s’ha considerat
més adient integrar-lo en aquest expedient amb el de subministrament de vestuari dels funcionaris de
l’àmbit de règim interior, per tal de donar una major cobertura a ambdós grups professionals.
Finalment, a data de 12 d’agost de 2020 es va realitzar una consulta preliminar del mercat que es va
publicar a la web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i que va concloure amb
informe de data de 29 de març de 2021. En aquesta consulta preliminar es va recopilar informació,
propostes i solucions de mercat en relació al subministrament de les peces que composen la
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.
3. Durada del contracte, pluriennalitat, pròrrogues i modificacions
Els articles 101, 117 i 324 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, fan
esment al caràcter pluriennal que poden tenir els contractes del sector públic i a la seva tramitació
anticipada.
Així mateix, l’article 36 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de finances publiques de Catalunya, estableix que l’autorització de despeses amb un abast
pluriennal es podrà efectuar, d’acord amb l’apartat c) d’aquest article, quan es tracta de “despeses en
béns i serveis la contractació dels quals, sota les modalitats establertes en la Llei de contractes de les
administracions públiques, no pugui ésser estipulada o resulti antieconòmica en el termini d'un any”.
També estableix el mateix article, en el seu punt 3 que “el nombre d'exercicis als quals es poden
aplicar les despeses esmentades a les lletres a), b), c) i f) de l'apartat 2, no ha d'ésser superior a
quatre. Així mateix, la part de la despesa corresponent als exercicis futurs i l'ampliació, quan
s'escaigui, del nombre d'anualitats ha d'ésser determinada pel Govern a proposta del conseller o de la
consellera d'Economia i Finances”.

4

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

L’execució d’aquest subministrament és bàsica per al manteniment de la seguretat als centres
penitenciaris, tant per als treballadors com per a les persones internes. A més, és tracta d’un
subministrament que, per llei, s’ha d’acomplir de manera preceptiva. La contractació d’aquest
subministrament de manera pluriennal facilita la gestió de la contractació, proporciona la seguretat de
tenir cobert el subministrament de manera continuada durant els quatre anys de vigència del
contracte i possibilita la minoració dels costos de contractació.
Atès que és una despesa recurrent del Departament i la necessitat de garantir un estoc suficient del
vestuari dels treballadors centres penitenciaris es proposa un contracte pluriennal des de la data de
signatura i fins el 31 de desembre de 2025.
Així mateix, es contempla la possibilitat de pròrroga per a un període de 12 mesos, amb la intenció de
garantir una mínima continuïtat en el tipus i el sistema de gestió del vestuari.
Aquesta durada permet l’estabilitat en el subministrament i en la prestació del servei del manteniment
de l’estoc.
Es preveu la possible modificació a l’alça del 20% en cas d’increment en la plantilla de treballadors, ja
sigui per l’obertura de processos selectius per a nous treballadors o per l’apertura de nous mòduls o
centres penitenciaris.
Addicionalment a les causes de modificació normativament establertes, previstes al plec de clàusules
administratives particulars, el present contracte es podrà modificar, durant la seva vigència, a la baixa
fins a un import màxim d’un 20% del preu del contracte per un canvi de finalitat o del tancament
parcial o total d’algun centre, la supressió de mòduls o l’aplicació de mesures d’estabilitat
pressupostària per raons d’interès públic.
4. Divisió en lots
L’objecte contractual s’estructura en quatre lots, per raó de la diferent tipologia de vestuari. La licitació
està dividida en 4 lots, de la següent manera:


LOT 1 CALÇAT: Botes i sabates



LOT 2 TÈXTIL: Pantalons d’estiu i d’hivern (home i dona), Polo camiser d’estiu i d’hivern
(home i dona), softshell i jaqueta ¾.



LOT 3 COMPLEMENTS: Cinturó, guants, porta guants i porta claus.



LOT 4 VESTUARI PERSONAL LABORAL: calçat antilliscant, pijames, folres polars, sabates,
anoracs, pantalons, jaquetes de treball, impermeables, botes d’aigua, tapaboques, calçat de
seguretat, sabatilles esportives, samarretes de màniga curta i de màniga llarga, pantalons
curts, xandalls, banyadors (home i dona) i bates.

5. Determinació del preu del contracte
5.1 Desglossament de costos
A partir d’un estudi propi, basat en l’experiència i el coneixement del desenvolupament dels
contractes amb diferents empreses durant altres anys, s’han obtingut els preus unitaris orientatius
amb els quals s’ha fet una estimació dels costos que pot generar un contracte de subministrament i
manteniment del vestuari per al personal de l’àmbit de règim interior i personal laboral dels centres
penitenciaris de Catalunya.
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A l’hora de fer els càlculs, s’han comptabilitzat, per lots, les quantitats total de vestuari que es
necessitaran durant els 4 anys.
Els imports d’aquesta licitació parteixen dels preus del articles que s’hauran de subministrar en els
diferents Centres Penitenciaris, així com també de l’import de les despeses imprescindibles per raó
del material i els desplaçaments que requereixen cadascuna de les activitats que integren la prestació
del servei en qüestió.
Així mateix, es tenen en compte els diferents aspectes que engloben el cost indirecte a
què
l’empresa ha de fer front en el seu dia a dia per al correcte funcionament empresarial, com són les
instal·lacions empresarials, l’administració, direcció i organització de l’empresa i les despeses
financeres.
A tot això, s’aplica un benefici empresarial del 8%.
Detall del desglossament de costos per lot i anualitat:
Anualitat 2022

Lot 1 -Calçat
Concepte
- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL

% del
pressupost

Import

59

175.230,00 €

33

98.010,00 €

8
100

23.760,00 €
297.000,00 €

% del
pressupost

Import

59

736.320,00 €

33

411.840,00 €

8
100

99.840,00 €
1.248.000,00 €

Lot 2 -Tèxtil
Concepte
- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL
6
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Lot 3 -Complements
Concepte
- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL

% del
pressupost

Import

59

33.447,10 €

33

18.707,70 €

8
100

4.535,20 €
56.690,00 €

Lot 4 -Vestuari personal laboral
Concepte
- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL

% del
pressupost

Import

59

18.313,60 €

33

10.243,20 €

8
100

2.483,20 €
31.040,00 €

% del
pressupost

Import

59

12.744,00 €

33

7.128,00 €

8
100

1.728,00 €
21.600,00 €

Anualitat 2023

Lot 1 -Calçat
Concepte
- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL
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Lot 2 -Tèxtil
Concepte

% del
pressupost

Import

59

686.760,00 €

33

384.120,00 €

8
100

93.120,00 €
1.164.000,00 €

% del
pressupost

Import

59

19.405,10 €

33

10.853,70 €

8
100

2.631,20 €
32.890,00 €

- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL

Lot 3 -Complements
Concepte
- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL

Lot 4 -Vestuari personal laboral
Concepte
- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL

8

% del
pressupost

Import

59

3.619,65 €

33

2.024,55 €

8
100

490,80 €
6.135,00 €
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Anualitat 2024

Lot 1 -Calçat
Concepte

% del
pressupost

Import

59

13.098,00 €

33

7.326,00 €

8
100

1.776,00 €
22.200,00 €

% del
pressupost

Import

59

365.800,00 €

33

204.600,00 €

8
100

49.600,00 €
620.000,00 €

% del
pressupost

Import

59

75.000,80 €

33

41.949,60 €

8
100

10.169,60 €
127.120,00 €

- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL

Lot 2 -Tèxtil
Concepte
- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL

Lot 3 -Complements
Concepte
- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL
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Lot 4 -Vestuari personal laboral
Concepte
- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL

% del
pressupost

Import

59

5.600,87 €

33

3.132,69 €

8
100

759,44 €
9.493,00 €

% del
pressupost

Import

59

13.098,00 €

33

7.326,00 €

8
100

1.776,00 €
22.200,00 €

% del
pressupost

Import

59

261.960,00 €

33

146.520,00 €

8
100

35.520,00 €
444.000,00 €

Anualitat 2025

Lot 1 -Calçat
Concepte
- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL

Lot 2 -Tèxtil
Concepte
- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL
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Lot 3 -Complements
Concepte

% del
pressupost

Import

59

12.331,00 €

33

6.897,00 €

8
100

1.672,00 €
20.900,00 €

- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL

Lot 4 -Vestuari personal laboral
Concepte

% del
pressupost

Import

59

5.336,55 €

33

2.984,85 €

8
100

723,60 €
9.045,00 €

- Matèries primes
Cost directe - Transport
- Mà d'obra directa
- Instal·lacions o infraestructures
empresarials
Cost
- Administració, direcció i organització
indirecte
de l'empresa (Mà d'obra indirecta)
- Despeses financeres
Benefici industrial
TOTAL
Lot 1: CALÇAT
Lot 1: Calçat
Botes

UNITATS ORIENTATIVES
3300

Preu unitari orientatiu (IVA
exclòs)
90,00 €

1100

60,00 €

66.000,00 €

4400

-

363.000,00 €

Sabates
TOTAL

Import (IVA exclòs)
297.000,00 €

Lot 2: TÈXTIL

11400

Preu unitari orientatiu
(IVA exclòs)
45,00 €

513.000,00 €

Lot 2: Tèxtil

Unitats orientatives

Pantaló hivern home

TOTAL

Pantaló hivern dona

6200

45,00 €

279.000,00 €

Polo camiser hivern home

11400

35,00 €

399.000,00 €

Polo camiser hivern dona

6200

35,00 €

217.000,00 €

Pantaló estiu home

11400

45,00 €

513.000,00 €

Pantaló estiu dona

6200

45,00 €

279.000,00 €

Polo camiser estiu home

11400

35,00 €

399.000,00 €

Polo camiser estiu dona

6200

35,00 €

217.000,00 €

Softshell

4400

60,00 €

264.000,00 €

Jaqueta 3/4

4400

90,00 €

396.000,00 €

TOTAL

79200

-

3.476.000,00 €
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Lot 3: COMPLEMENTS

Cinturons

4400

Preu unitari orientatiu
(IVA exclòs)
4,00 €

Portaclaus

4400

3,00 €

13.200,00 €

Guants

4400

40,00 €

176.000,00 €

Porta-guants

4400

7,00 €

30.800,00 €

TOTAL

17600

-

237.600,00 €

Lot 3: COMPLEMENTS

Unitats orientatives

TOTAL
17.600,00 €

Lot 4: VESTUARI PERSONAL LABORAL
Categoria

Lot 4: Vestuari
personal laboral

Unitats orientatives

Preu unitari orientatiu
(IVA exclòs)

Import (IVA
exclòs)

Calçat antilliscant

14

40,00 €

320,00 €

Pijama

18

49,00 €

588,00 €

Folre polar

14

30,00 €

240,00 €

Sabates

44

40,00 €

1.520,00 €

Pantaló

77

30,00 €

1.140,00 €

Anorac

44

90,00 €

3.420,00 €

Calçat de seguretat

42

60,00 €

2.160,00 €

Camisa m/curta

173

15,00 €

975,00 €

Camisa m/llarga

173

15,00 €

975,00 €

Pantaló estiu

173

30,00 €

1.950,00 €

Impermeable

39

30,00 €

990,00 €

Jaqueta de treball

76

27,00 €

972,00 €

Botes d'aigua

30

25,00 €

600,00 €

Tapaboques

40

6,00 €

204,00 €

Folre polar

42

30,00 €

1.080,00 €

Bata ED LLAR INF

10

20,00 €

80,00 €

Sabates esportives

48

61,00 €

2.562,00 €

Samarreta m/curta

192

10,00 €

760,00 €

Samarreta m/llarga

159

10,00 €

420,00 €

Pantalons curts

192

25,00 €

1.900,00 €

Xandall

86

55,00 €

2.310,00 €

Folre polar

84

30,00 €

1.260,00 €

Banyador home

53

12,00 €

324,00 €

Banyador dona

27

35,00 €

490,00 €

Bata mon. Plàstiques

156

20,00 €

880,00 €

Folre polar

50

30,00 €

1.320,00 €

Folre polar

30

30,00 €

720,00 €

Calçat de seguretat

12

60,00 €

360,00 €

Samarreta m/curta

16

10,00 €

100,00 €

Samarreta m/llarga

16

10,00 €

100,00 €

Bata MON AUTO

13

20,00 €

140,00 €

Folre polar

12

30,00 €

180,00 €

2155

-

55.713,00 €

Netejador/a

Conductor/a

Manteniment

Educadora llar
d'infants

Monitor/a esports

Monitor/a arts
plàstiques
Monitor/a arts
escèniques

Monitor/a
automoció

TOTAL

12

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

TOTAL
LOT 1
363.000,00 €

LOT 2

LOT 3

3.476.000,00 € 237.600,00 €

LOT 4

TOTAL

55.713,00 €

4.132.313,00 €

5.2 Import de licitació
Amb aquests preus unitaris orientatius, s’ha calculat l’import de licitació pels 4 anys d’execució del
contracte, que ascendeix a un total de 5.000.098,73 € (base imposable de 4.132.313,00 € més
867.785,73 € d’IVA corresponent a un 21%) per al període d’execució previst.
A continuació, es detalla el pressupost màxim de licitació:
LOT 1: CALÇAT

Import IVA exclòs

Total amb IVA

2022

297.000,00 €

62.370,00 €

359.370,00 €

2023

21.600,00 €

4.536,00 €

26.136,00 €

2024

22.200,00 €

4.662,00 €

26.862,00 €

2025

22.200,00 €

4.662,00 €

26.862,00 €

76.230,00 €

439.230,00 €

TOTAL
LOT 2: TÈXTIL

363.000,00 €
Import IVA exclòs

IVA 21%

Total amb IVA

2022

1.248.000,00 €

262.080,00 €

1.510.080,00 €

2023

1.164.000,00 €

244.440,00 €

1.408.440,00 €

2024

620.000,00 €

130.200,00 €

750.200,00 €

2025

444.000,00 €

93.240,00 €

537.240,00 €

729.960,00 €

4.205.960,00 €

TOTAL

3.476.000,00 €

LOT 3: COMPLEMENTS

Import IVA exclòs

2022

56.690,00 €

IVA 21%
11.904,90 €

Total amb IVA
68.594,90 €

2023

32.890,00 €

6.906,90 €

39.796,90 €

2024

127.120,00 €

26.695,20 €

153.815,20 €

2025

20.900,00 €

4.389,00 €

25.289,00 €

49.896,00 €

287.496,00 €

TOTAL
LOT 4: LABORALS

237.600,00 €
Import IVA exclòs

IVA 21%

Total amb IVA

2022

31.040,00 €

6.518,40 €

37.558,40 €

2023

6.135,00 €

1.288,35 €

7.423,35 €

2024

9.493,00 €

1.993,53 €

11.486,53 €

2025

9.045,00 €

1.899,45 €

10.944,45 €

55.713,00 €

11.699,73 €

67.412,73 €

4.132.313,00 €

867.785,73 €

5.000.098,73 €

TOTAL
Total general

IVA 21%

5.3 Valor estimat del contracte (VEC)
A l’hora de fer el còmput del valor estimat, s’ha previst l’import de les 4 anualitats del contracte:
 Lot 1: 363.000,00 €
 Lot 2: 3.476.000,00 €
 Lot 3: 237.600,00 € €
 Lot 4: 55.713,00 €
 Més l’import de la pròrroga d’1 any, 496.145,00 €, més el 20% en concepte de possible
modificació del contracte, 826.462,60 € .
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Per al càlcul del valor estimat, d’un import total de 5.554.149,60 €, s’ha previst la licitació d’un
contracte de 48 mesos (de l'1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2025) amb possibilitat de
pròrroga per un període d’1 any (de l'1 de gener de 2026 a 31 de desembre de 2026), més un 20% en
concepte de possible modificació a l’alça
Concretament, el Valor Estimat del Contracte (VEC) desglossat té el següent import:
Contracte
Lot

2022

2023

2024

2025

Pròrroga
TOTAL
(22+23+24+25)

Modificació
20%

TOTAL
(21+22+23+24)
+20%

Pròrroga anual

Modificació 20%
pròrroga

TOTAL (4 anualitats+pròrroga+
modificació 20%)

Lot 1

297.000,00 €

21.600,00 €

22.200,00 €

22.200,00 €

363.000,00 €

72.600,00 €

435.600,00 €

22.200,00 €

4.440,00 €

462.240,00 €

Lot 2

1.248.000,00 €

1.164.000,00 €

620.000,00 €

444.000,00 €

3.476.000,00 €

695.200,00 €

4.171.200,00 €

444.000,00 €

88.800,00 €

4.704.000,00 €

Lot 3

56.690,00 €

32.890,00 €

127.120,00 €

20.900,00 €

237.600,00 €

47.520,00 €

285.120,00 €

20.900,00 €

4.180,00 €

310.200,00 €

Lot 4

31.040,00 €

6.135,00 €

9.493,00 €

9.045,00 €

55.713,00 €

11.142,60 €

66.855,60 €

9.045,00 €

1.809,00 €

77.709,60 €

1.632.730,00 €

1.224.625,00 €

778.813,00 €

496.145,00 €

4.132.313,00 €

826.462,60 €

4.958.775,60 €

496.145,00 €

99.229,00 €

5.554.149,60 €

TOTAL

Tal com estableix l’Informe 2/2020, 27 de març, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, com que no es pot preveure si es faran
modificacions durant el termini del contracte, s’ha calculat la modificació amb el 20% màxim
que preveu la llei. I, pel que fa a la pròrroga, s’ha traslladat la darrera anualitat (2025)
juntament amb la modificació.
L’import total s’imputa a la partida pressupostària JU03 D/221000300/2130/0000.
L'empresa adjudicatària emetrà una factura per centre per a cada lliurament efectuat, una vegada
entregat el material, segons els imports unitaris indicats a l'oferta presentada i el nombre de peces de
roba efectivament subministrades.

6. Proposta d’utilització de procediment de contractació
Procediment obert, d’acord amb els articles 22.1 c) i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (LCSP).
L’adjudicació es realitzarà amb una pluralitat de criteris en base a la millor relació qualitat-preu. A més
del preu, es consideren altres aspectes qualitatius quantificables de forma automàtica així com
d’altres qüestions subjectes a judici de valor.

7. Criteris d’adjudicació del contracte
1. Criteris que obeeixen a un judici de valor (sobre B). Fins a 30 punts
- Qualitat dels articles: fins a un màxim de 30 punts
Pel que fa als lots 1, 2 i 3, els licitadors han de presentar obligatòriament, abans de la data límit de
presentació de proposicions, una mostra de cada tipus d’article a subministrar, de característiques
tècniques idèntiques a les dels articles que es lliuraran amb l’execució del contracte, per tal de poder
avaluar:
- Comoditat (fins a 10 punts)
- Resistència (fins a 10 punts)
- Transpirabilitat (fins a 8 punts)
- Disseny dels diversos elements (fins a 2 punts)
Prèviament s’haurà de contactar amb l’ARIP per tal de concretar la data i l’horari de lliurament de les
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mostres. Els lliuraments de les mostres del vestuari i dels complements s’efectuaran en capses
individuals amb nota exterior, identificades amb una etiqueta on s’indiqui:
- Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.
- Peces incloses i talles.
El lloc de lliurament serà el c/ Foc, 57, Planta 3ª.
L’avaluació es basarà en l’informe que efectuaran 10 funcionaris de l’àrea de l’àmbit de règim interior
i de la Subdirecció de Centres i Gestió Penitenciaria, després de provar el material durant una
setmana. Com a proves, hauran de portar a terme les diferents guies d’actuació penitenciària (GAP)
existents (en vigor per l’Ordre de servei núm. 1/2018 sobre la regulació de les pràctiques
professionals als centres penitenciaris de Catalunya i Ordre de servei núm. 1/2019, sobre la seva
modificació).
Pel que fa al lot 4, els licitadors han de presentar obligatòriament, abans de la data límit de recepció
de proposicions, una mostra de cada tipus d’article a subministrar, de característiques tècniques
idèntiques a les dels articles que es lliuraran en l’execució del contracte, per tal de poder avaluar:
- Comoditat (fins a 10 punts)
- Disseny (fins a 10 punts)
- Resistència i gramatge dels teixits (fins a 10 punts)
Prèviament s’haurà de contactar amb el SCCE per tal de concretar la data i l’horari de lliurement de
les mostres. Els lliuraments de les mostres del vestuari i dels complements s’efectuaran en capses
individuals amb nota exterior, identificades amb una etiqueta on s’indiqui:
- Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.
- Peces incloses i talles.
El lloc de lliurament és el c/ Foc, 57, Planta 4ª.

En concret, cada empresa licitadora haurà de presentar:
Lot 1:



2 parells de botes del número 39, 2 del 42 i 2 del 44.
2 parells de sabates del número 39, 2 del 42 i 2 del 44.

Lot 2:







2 pantalons d’estiu de les diferents talles (home i dona).
2 pantalons d’hivern de les diferents talles (home i dona).
2 polos camisers de màniga curta de les diferents talles (home i dona).
2 polos camisers de màniga llarga de les diferents talles (home i dona).
2 softshell de les diferents talles.
2 jaquetes tres quarts de les diferents talles.

Lot 3:





2 guants de cadascuna de les talles.
2 cinturons de cadascuna de la talles.
6 portaguants
6 portaclaus

Totes les mostres han d’anar perfectament identificades, i han d’indicar clarament el número de sèrie
o referència de l’article i el nom de l’empresa licitadora.
Lot 4:
- 1 folre polar.
Netejadors/es
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- 1 calçat antilliscant per al personal de neteja
- 1 pijama per al personal de neteja.
Conductors/es
- 1 parell de sabates per als conductors/es
- 1 pantaló per als conductors. S’haurà de proporcionar dos dissenys diferenciats per a home i dona,
adaptat a la morfologia i característiques respectives de cada gènere.
- 1 anorac per als conductors. S’haurà de proporcionar dos dissenys diferenciats per a home i dona,
adaptat a la morfologia i característiques respectives de cada gènere.
Manteniment
- 1 calçat de seguretat per al personal de manteniment
- 1 camisa de màniga curta per al personal de manteniment.
- 1 camisa de màniga llarga per al personal de manteniment.
- 1 pantaló per al personal de manteniment
- 1 impermeable per al personal de manteniment.
- 1 jaqueta per al personal de manteniment.
- 1 parell de botes d’aigua per al personal de manteniment
- 1 tapaboques per al personal de manteniment
Educador/a llar d’infants
- 1 bata per als educadors de la llar d’infants
Monitor/a d’esports
- 1 parell de sabatilles esportives per als monitors d’esports
- 1 samarreta de màniga curta per als monitors d’esports. S’haurà de proporcionar dos dissenys
diferenciats per a home i dona, adaptat a la morfologia i característiques respectives de cada gènere.
- 1 samarreta de màniga llarga per als monitors d’esports. S’haurà de proporcionar dos dissenys
diferenciats per a home i dona, adaptat a la morfologia i característiques respectives de cada gènere.
- 1 pantaló curt per als monitoris d’esports. S’haurà de proporcionar dos dissenys diferenciats per a
home i dona, adaptat a la morfologia i característiques respectives de cada gènere.
- 1 xandall per als monitors d’esports. S’haurà de proporcionar dos dissenys diferenciats per a home
i dona, adaptat a la morfologia i característiques respectives de cada gènere.
- 1 banyador d’home per als monitors d’esports.
- 1 banyador de dona per a les monitores d’esports.
Monitor/a d’arts plàstiques
- 1 bata per als monitors d’arts plàstiques.
Monitor/a d’automoció
- 1 calçat de seguretat per als monitors d’automoció
- 1 samarreta de màniga curta per als monitors d’automoció.
- 1 samarreta de màniga llarga per als monitors d’automoció.
- 1 bata per als monitors d’automoció.
Totes les mostres han d’anar perfectament identificades, i han d’indicar clarament el número de sèrie
o referència de l’article i el nom de l’empresa licitadora.
Es valoraran les ofertes que els licitadors presentin, mitjançant mostres de cada tipus d’article a
subministrar, per a cadascun dels lots de la manera següent:
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Respecte dels lots 1, 2 i 3, per a cadascun dels criteris de judici de valor, s’aplicarà la següent
fórmula, en cas que es superin els següents llindars:
-

Comoditat: 8 punts sobre els 10 màxims
Resistència: 8 punts sobre els 10 màxims
Transpirabilitat: 7 punts sobre els 8 màxims

Respecte del lot 4, per a cadascun dels criteris de judici de valor, s’aplicarà la següent fórmula, en el
cas que es superin el següents llindars:
-

Comoditat: 8 punts sobre els 10 màxims
Disseny: 8 punts sobre els 10 màxims
Resistència: 8 punts sobre els 10 màxims

La no presentació de totes les mostres implicarà la no valoració de cap dels criteris esmentats.
Un cop adjudicat el subministrament, les empreses licitadores que no hagin resultat adjudicatàries
disposen d’un termini d’un mes per sol·licitar la devolució de les mostres.
Les mostres aportades per l’empresa que resulti adjudicatària quedaran permanentment en poder de
l’esmentada Àrea ARIP (respecte dels lots 1, 2 i 3) i del SCCE (en el cas del lot 4), per utilitzar-les de
patró en posteriors verificacions de control i qualitat.

2. Criteris quantificables de forma automàtica (sobre C). Fins a 70 punts.

Oferta econòmica: fins a 60 punts.
Es valoraran les ofertes que els licitadors presentin, mitjançant el model d’oferta econòmica de
l'annex núm. 2, per a cadascun dels lots de la manera següent:


A efectes de valoració de l’oferta econòmica es tindrà en compte l’import total (sense
IVA).



L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat com a desproporcionada o amb valors
anormals rebrà la puntuació màxima de de 60 punts.



La resta d’ofertes que no s’hagin declarat com desproporcionades o amb valors
anormals, rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb el càlcul següent, tenint en compte que el valor de ponderació
és 1,60:

Criteris tècnics objectius:
- Escurçament en el termini de lliurament del vestuari: fins a 7 punts
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Es valorarà la reducció del termini màxim de lliurament previst al plec de prescripcions tècniques,
d’acord amb la següent ponderació:
- Reducció en 2 setmanes: 1 punt
- Reducció en 4 setmanes: 3 punts
- Reducció en 6 setmanes: 5 punts
- Reducció en 8 setmanes: 7 punts
- Escurçament en el termini de substitució o reposició de de les peces de roba: fins a 3 punts
- Reducció en 2 dies: 1 punt
- Reducció en 6 dies: 2 punts
- Reducció en 8 dies: 3 punts

8. Mostres
Als efectes de valorar els criteris establerts en els punts 4.A i 4.B de l’annex 4 d’aquest plec, els
licitadors han d’aportar en el sobre B de referències tècniques l’Annex 4.A (un per als lots 1, 2 i 3; i un
altre respecte del lot 4) validat, respectivament per l’Àrea de Règim Interior Penitenciari (ARIP) i pel
Servei de Coordinació i Control Econòmic (SCCE) com a acusament de rebuda de les mostres
aportades.
En aquest sentit, abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes, els licitadors aportaran
una mostra de cadascun dels articles que conformen el vestuari en el punt 7 del plec de prescripcions
tècniques, de característiques tècniques idèntiques a les dels articles que es lliuraran a l’executar el
contracte, per tal que se’n pugui comprovar l’adequació a les fitxes tècniques i al plec.
Serà necessari que les mostres es lliurin degudament empaquetades, cada element individualment en
caixes (cartró o bé en el seu embolcall original com podria ser una bossa de plàstic) degudament
senyalitzades amb el tipus d’element que hi conté i el model o número de referència corresponent. En
cas de ser elements de petit tamany, poden entregar-se amb el seu embolcall original (bossa de
plàstic) però agrupant tots aquests elements de mida més reduïda en una caixa de cartró per evitar
pèrdues o l’entrega d’elements de petit tamany per separat. Cada paquet haurà d’indicar clarament el
nom de l’empresa licitadora.
Les mostres s’hauran de lliurar a l’Àrea de Règim Interior Penitenciari (ARIP) de la Subdirecció
General de Centres i Gestió Penitenciaria de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a
la Víctima (Edifici B - Districte Administratiu, c. del Foc, 57 - Planta 2), pel que fa als lots 1, 2 i 3 i al
Servei de Coordinació i Control Econòmic (SCCE) de la Subdirecció General de Recursos Humans i
Econòmics de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (Edifici B- Districte
Administratiu, c. del Foc, 57 – Planta 4), respecte del lot 4, en tot cas abans que finalitzi el termini per
a presentar les ofertes, la qual les custodiarà durant l’execució del contracte per utilitzar-les de patró
en posteriors verificacions de control de qualitat. En aquell moment, el licitador demanarà a l’ARIP
(lots 1, 2 i 3) i al SCCE (lot 4) que validi l’Annex 4.A esmentat com a acusament de rebuda de les
mostres.
En el supòsit que algun/s dels articles presentats no compleixi/n amb allò que estableix el plec de
prescripcions tècniques, el licitador afectat serà requerit perquè el/s substitueixi per un/s d’adequat/s
en el termini que la unitat responsable del contracte consideri necessari. de 3 dies hàbils, segons l’art.
81 RLCSP.
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L’empresa licitadora que no presenti totes mostres sol·licitades, serà requerida per tal que ho faci en
un termini de 48 hores a partir de la data en què rebi el requeriment. Si en aquest termini de 48 hores
no aporta les mostres requerides, quedarà exclosa del procediment.
Un cop adjudicat el subministrament, les empreses licitadores que no hagin resultat adjudicatàries
disposen d’un termini d’un mes per a sol·licitar la devolució de les mostres.
Les mostres aportades per l’empresa que resulti adjudicatària quedaran permanentment en poder de
l’Àrea de Règim Interior Penitenciari (ARIP) de la Subdirecció General de Centres i Gestió
Penitenciària de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (lots 1, 2 i 3) i al
Servei de Coordinació i Control Econòmic de la Subdirecció General de Recursos Humans i
Econòmics de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (lot 4), per utilitzarles de patró en posteriors verificacions de control i qualitat.
La inclusió en aquest sobre d’informació o documentació relativa als criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica (sobre C), pot ser motiu d’exclusió de la licitació.

9. Incorporació de consideracions socials, mediambientals i d’innovació
S’incorpora com a consideració de caràcter social, la condició especial d’execució núm. 1, consistent
en que l’adjudicatari ha de garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte
siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents.

10.

Criteris de solvència del contracte

En virtut dels articles 74, 86 i 89 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
la solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar mitjançant la disposició d’un volum anual de
negocis igual o superior al 70% del valor anual mig del contracte en el millor exercici dels tres darrers
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de
les ofertes (IVA exclòs).
El volum de negocis s’acreditarà mitjançant els comptes anuals dipositats al Registre Mercantil, si
l’empresari estigués inscrit en aquest registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el
seu volum anual de negocis mitjançant els llibres i comptes anuals legalitzats en el Registre Mercantil.
En virtut dels articles 74 i 86 i 89 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, la solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar mitjançant una relació dels principals
subministraments executats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte durant els darrers tres anys, per un import acumulat en l’any de major execució no inferior al
70% del valor anual mig del contracte. Aquesta relació ha d’indicar l’import, la data i el destinatari,
públic o privat dels subministraments executats.
Els subministraments s’acreditaran com segueix:



Mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic.
Si el destinatari és un subjecte privat, es pot optar per acreditar els subministraments amb un
certificat expedit pel subjecte privat destinatari o bé mitjançant una declaració de l’empresari
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que ha d’anar acompanyada dels documents de què disposi que acreditin la realització de la
prestació.

11.

Subcontractació

Es preveu la possibilitat que es pugui concertar amb tercers la realització parcial de la prestació del
servei, sempre que es compleixin els requisits previstos a l’article 215 de la LCSP, per tal de poder
donar cobertura a una eventual necessitat de l’adjudicatari de realitzar la prestació del servei
mitjançant tercers.
Es podrà subcontractar la prestació, excepte per algunes tasques concretes com són les de direcció i
coordinació. Es considera necessari reservar aquestes tasques per a l’adjudicatari per tal de garantir
el correcte compliment de les obligacions contractuals, especialment respecte els requisits tècnics
dels articles i els terminis i condicions de lliurament.
Convé destacar que les tasques de direcció i coordinació d’aquest contracte inclouen la supervisió i
seguiment del subministrament dels productes. Per aquest motiu no es permet la subcontractació
d’aquestes tasques, atès que són rellevants per garantir el compliment del contracte amb les
prescripcions tècniques exigides.

12.

Subrogació

Aquest contracte no està subjecte a subrogació de personal.

13.

Condicions especials d’execució i penalitats
13.1. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, mediambiental i
d’innovació

La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del contracte no pot tenir un
percentatge de persones treballadores amb contractes de caràcter temporal superior al 50%. Amb
aquesta mesura, es pretén fomentar la contractació estable d’un col·lectiu amb altes taxes de rotació.
Concretament, resta expressament prohibit durant l’execució del contracte el subministrament de
productes classificats com a carcinògens, mutàgens, teratogènics, tòxics per a la reproducció i
explosius. Respecte als productes classificats com a molt tòxics, tòxics, nocius i inflamables,
s’autoritza el seu subministrament sempre i quan s’adoptin les mesures preventives indicades a la
Fitxa de Dades de Seguretat del producte. Com a principi general, s’utilitzaran els productes menys
perillosos.
Aquesta condició té caràcter d’obligació contractual essencial, de manera que el seu incompliment és
causa de resolució del contracte.
A més, són de compliment obligat pel contractista les condicions especials d’execució següents:




Condició 1. Obligació de garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del
contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals
equivalents.
Condició 2. Obligació d’executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal.
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Condició 3. Obligació de complir amb els principis ètics i regles de conducta als quals els
licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat.

13.2. Penalitats
S’estableixen les següents penalitats:
-

-

El retard en el termini de lliurament dels articles acordats en el contracte donarà lloc a una
penalització diària en la factura en la proporció d’un 5% de l’import, IVA exclòs dels articles no
lliurats.
Per cada dia de retard, des l’endemà de la finalització del termini indicat en el plec de
prescripcions tècniques o, si escau, dels dies màxims que l’empresa estableixi com a
capacitat per portar a terme, s’aplicarà el 5% de l’import, IVA exclòs dels articles no lliurats.

La quantia d’aquestes penalitzacions no podrà superar el 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el
total de les mateixes superar el 50% del preu del contracte.
1.1. Penalitats per a l’incompliment de les condicions especials d’execució número 1 i 2
(incompliment molt greu definit en el PCAP) i per a la resta d’incompliments:
S’aplicaran les penalitats relacionades a continuació, de forma que l’import individual de cada
penalitat i l’import conjunt de penalitats no podran superar, respectivament, el 10% i el 50% del preu
del contracte, com es descriu seguidament:
- La comissió d’un incompliment lleu suposarà una penalització d’un 1% de l’import de la facturació
del mes en què s’ha comès la infracció.
- La comissió d’un incompliment greu suposarà una penalització d’un 2% de l’import de la facturació
del mes en què s’ha comès la infracció.
- La comissió d’un incompliment molt greu suposarà una penalització d’un 5% de l’import de la
facturació del mes en què s’ha comès la infracció.

1.2. Penalitats per a l’incompliment de la clàusula ètica dels licitadors (condició número 3):
En cas d’incompliment dels apartats a), c), d), e), f), g), h), j) i k) de l’apartat 2.1 s’estableix una
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà
incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets
vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un
benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà
excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del
preu del contracte.
Les penalitzacions es fan efectives mitjançant la deducció de la quantitat mensual facturada o bé, en
cas de no ser possible aplicar alguna penalització al llarg del període del contracte, es respon de la
penalització pendent amb la garantia constituïda per a respondre de l’execució del contracte.
Cada vegada que l’import de les sancions acumulades arribi a un múltiple del 5% del preu del
contracte, l’administració podrà optar per la resolució del mateix o acordar la continuïtat de l’execució
amb imposició de noves penalitats.
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Igualment, l’administració pot optar per instar la resolució del contracte en el cas que s’acumulin més
de dues sancions molt greus dins del termini d’un any.
Amb independència de l’aplicació d’aquestes penalitzacions, el Departament de Justícia podrà
reclamar a l’adjudicatari l’import dels danys i perjudicis causats, fent-se efectiu el seu import a càrrec
de la garantia dipositada, en cas de què així ho decideixi o bé a través de qualsevol altre mitjà que
consideri convenient.
2. Altres penalitats per incompliment de les condicions especials d’execució: s’aplicaran les penalitats
relacionades a continuació, de forma que l’import individual de cada penalitat i l’import conjunt del
conjunt de penalitats no podran superar, respectivament, el 10% i el 50% del preu del contracte, com
es descriu al quadre que segueix:

Penalitats per incompliment d’obligacions del compliment del conveni col·lectiu sectorial i
territorial que li sigui d’aplicació

Penalitats per incompliment de les condicions de la subcontractació.
INCOMPLIMENTS

PENALITAT

Incompliment per part del contractista
principal de les condicions que estableix
l’apartat 2 de l’article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractació.

2 € per cada 1.000 € del preu del contracte, per cada
dia en què resti provat que s’hagi produït la infracció,
fins a un màxim del 50 per 100 de l’import del
subcontracte.

.

La garantia definitiva respondrà de les penalitats que
s’imposin per aquest motiu.

Penalitats per incompliment de les obligacions especials d’execució núm. 1
INCOMPLIMENTS

PENALITAT

- Incompliment de les obligacions especials
d’execució núm. 1.

Penalització d’un 5% de l’import de la facturació del
mes en què s’hagi comès l’incompliment.
La garantia definitiva respondrà de les penalitats que
s’imposin per aquest motiu.

Penalitats per incompliment d’altres obligacions contractuals
Els incompliments de la resta d’obligacions previstes en els plecs d’aquest contracte es classifiquen
en lleus, greus i molt greus.
Es penalitzarà amb l’1% de l’import de la facturació del mes en què s’ha comès la infracció, els
incompliments lleus següents:
-

Els incompliments, compliments defectuosos o demores en l’execució de l’objecte del
contracte, que no estiguin tipificats com a greus o molt greus, que comportin una infracció de
les condicions contractuals, comportant una deficient execució de l’objecte contractual.

En tot cas tenen consideració d’incompliment lleu:
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Penalitats per incompliment d’altres obligacions contractuals
-

Incidències o irregularitats en l’entrega en més d’un 20% de les peces de roba corresponents,
que generin necessitat de substitució i per tant dificultat en la reposició del vestuari.

Es penalitzarà amb el 2% de l’import de la facturació del mes en què s’ha comès la infracció, els
incompliments greus següents:
-

Els compliments defectuosos o demores en l’execució de l’objecte del contracte que
comportin una infracció de les condicions contractuals, que no estiguin tipificats com a molt
greus, generant un perjudici tant als interessos del Departament de Justícia com als
destinataris del subministrament, sense que es posi en perill el mateix.

En tot cas tenen la consideració d’incompliment greu:
-

La no presentació dels certificats descrits al punt 3 del PPT.

Es penalitzarà amb el 5% de l’import de la facturació del mes en què s’ha comès la infracció, els
incompliments molt greus següents:
- Les prestacions establertes en el plec de clàusules administratives particulars, de
prescripcions tècniques o en l’oferta presentada per l’entitat o empresa adjudicatària, els que
posin en perill tant l’execució de l’objecte del contracte, generant una lesió dels interessos del
Departament de Justícia, com la seguretat dels destinataris del mateix.
En tot cas tenen la consideració d’incompliment molt greu:
El retard en el termini de lliurament, substitució o reposició que provoqui la impossibilitat
d’abastiment de vestuari d’un centre penitenciari.
L’incompliment de les obligacions especials d’execució número 1, 2 i 3.
-

L’incompliment dels procediments de seguretat que estableixi cada centre penitenciari.

-

L’acumulació de tres faltes greus al llarg del període d’execució contractual, pròrrogues
incloses, que suposaran una falta molt greu.

L’administració pot optar per instar la resolució del contracte en el cas que s’acumulin més de tres
penalitats greus dins del termini d’un any o una molt greu.

La imposició de penalitats requerirà sempre de l’audiència prèvia al contractista per un termini no
inferior a 10 dies.
Pel que fa al procediment a seguir per a l’aplicació de penalitats, serà el previst a la clàusula 26
d’aquest plec.
L’aplicació de les penalitats per part de l’administració es podrà concretar amb deduccions de les
quantitats que hagi d’abonar-se al contractista en concepte de pagament total o parcial o deduccions
sobre la garantia constituïda, sens perjudici de l’exigència al contractista d’indemnització per danys i
perjudicis causats a l’administració quan l’aplicació de la penalitat no fos suficient per donar cobertura
als danys causats.
Cada vegada que l’import de les sancions acumulades arribi a un múltiple del 5% del pressupost del
contracte, l’administració podrà optar per la resolució del mateix amb confiscació de la garantia o
acordar la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.
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14.

Obligacions contractuals essencials

Es consideren obligacions contractuals essencials, que en cas d’incompliment, seran causa de
resolució de contracte, les següents:



15.

El compliment de les condicions del deure de confidencialitat de la informació a què es tingui
accés per raó de l’execució del contracte
El compliment dels criteris d’adjudicació de les ofertes

Protecció de dades

S’ha obtingut l’informe del Delegat de Protecció de Dades del Departament de Justícia en data de 16
de febrer de 2021 i s’han recollit a l’annex corresponent les recomanacions que aquest conté.
L’empresa o entitat adjudicatària haurà de complir les clàusules de l’annex corresponent del Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP).
La finalitat d’aquest contracte, i que aquest apartat és preveure les condicions i requisits que els
licitadors han de complir per tal de realitzar el subministrament de les peces que composen la dotació
d’uniformitat i gestió del vestuari del personal de l’àmbit de règim d’interior i del personal dels centres
penitenciaris ordinaris i centres oberts de la Generalitat de Catalunya.
Atès que es treballa en un entorn de seguretat com és un centre penitenciari, els licitadors i
l’adjudicatari han de considerar totes les dades que treballaran com a confidencials. Cap de la
informació obtinguda sobre el funcionament i/o les dades materials dels centres penitenciaris podrà
ser utilitzada, ni molt menys difosa, sense el permís exprés per escrit dels òrgans responsables del
Departament de Justícia.
El futur contractista té l’obligació de sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea
en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de
l’article 202.

La sub-directora de Centres i Gestió Penitenciària
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