
 
                                                                                                                        
   
CPV: 98311180-7  Exp. 01/2013 

 
 1 

 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER I RENTAT D’UNIFORMES DE 
LA FUNDACIÓ INSTITUT MAR D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES (IMIM), 
AMB INCLUSIÓ DE CRITERIS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL I 
RESPONSABILITAT SOCIAL. 
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1. OBJECTE 

 
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és la definició de les 
prestacions del lloguer i rentat d’uniformes a la Fundació Institut Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM), amb inclusió de criteris d’inserció 
sociolaboral i responsabilitat social. Aquest servei contemplarà: el lloguer, 
rentat, desinfecció, planxat, plegat de la roba, servit i manteniment de la 
mateixa, amb les finalitats assenyalades en el Plec de Clàusules 
Administratives. 
 
Aquest Plec és d’aplicació conjunta amb el Plec de Clàusules Administratives. 
La presentació de la proposició per licitar comporta l’acceptació incondicionada 
per part de l’empresari de les clàusules d’ambdós Plecs. 
 
2. ÀMBIT I NATURALESA DE LA PRESTACIÓ 
 
2.1 Introducció 
La prestació del servei inclou: el lloguer, rentat, desinfecció, planxat, plegat de 
la roba, servit i manteniment de roba dels uniformes. 
 
2.2. Roba a tractar 
a) Quantitat de roba i capacitat de producció: 

El volum de la roba a tractar serà determinat en cada moment per la Fundació 
Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). 
El concessionari haurà de disposar de capacitat suficient per a fer front a 
aquesta demanda, així mateix, també haurà d’indicar la seva capacitat màxima 
a oferir a la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). 
 
b) Tipus de roba: 

L’abast del present Plec inclou tota la roba que pugui generar al centre: 
uniformes (bata blanca, bata blava, pijames) i altra roba especial (per exemple, 
anoracs). 



 
                                                                                                                        
   
CPV: 98311180-7  Exp. 01/2013 

 
 2 

 
 
3. CONDICIONS GENERALS DEL LLOGUER I RENTAT D’UNIFORMES 
 
3.1. Lliurament de roba neta i recollida de roba bruta 
La roba bruta serà recollida per l’empresa adjudicatària, i es realitzarà en 
l’espai destinat per la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), 
per tant serà responsabilitat de l’adjudicatari el transport dels carros o gàbies 
de roba des del moll de càrrega fins l’àrea esmentada i a l’inrevés.  
 
El lliurament de roba neta es farà mínim un cop per setmana i en dia laborable 
de dilluns a divendres. 
a) Bates blanques: es dipositarà plegada i classificada per talles en el lloc 

destinat al lliurament de roba neta dins del vestuari laboral de la segona 
planta de l’edifici PRBB. 

b) Pijames blancs: es dipositaran plegats a sobre de cada una de les taquilles 
de les persones usuàries. 

c) Bates blaves: es dipositarà en el lloc destinat al lliurament de roba neta dins 
de la sala de cultius de nivell II de contenció biològica (sala P2) també a la 
segona planta de l’edifici PRBB. 

d) Anoracs: es dipositaran en el lloc destinat dins del vestuari laboral de la 
segona planta de l’edifici PRBB. 
 

L’empresa adjudicatària controlarà acuradament el rentat i el posterior 
lliurament de les peces especials segons el protocol establert. 
 
3.2. Mitjans materials per la recollida i el lliurament de roba 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de la Fundació Institut Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM) els armaris/carros/gàbies suficients per a 
dipositar la roba bruta. 
 
3.3. Condicions tècniques del procés de rentat i transport 
El procés de rentat empleat per l’empresa adjudicatària haurà de garantir 
l’eliminació completa de la brutícia i la desinfecció correcta, amb un mínim 
deteriorament de la roba. Aquest procés es farà a les instal·lacions pròpies de 
l’adjudicatari. 
 
Durant el procés de rentat es garantirà l’absoluta separació entre zones de roba 
bruta i de roba neta. Per tant, l’empresa adjudicatària haurà de disposar en les 
seves instal·lacions d’un sistema de barrera sanitària, les característiques de la 
qual s’han d’incloure en la documentació aportada.   
 
L’empresa adjudicatària haurà d’indicar a la seva oferta tant els productes, com 
temperatures i altres especificacions del procés de rentat per als diferents tipus 
de roba. Qualsevol canvi en aquestes condicions o productes, haurà de ser 
comunicat a la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), que 
donarà la seva conformitat. 
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El transport de la roba bruta i la roba neta des del centre a la bugaderia i a la 
inversa, serà realitzat per l’empresa adjudicatària. 
 
Es valorarà com a millora que les gàbies de roba neta, vagin cobertes amb una 
funda de material reutilitzable o reciclable amb l’objectiu de reduir els costos 
d’eliminació i de plàstic i contribució a la protecció del medi ambient.   
 
3.4. Característiques de la roba a aportar 
La roba inicial de lloguer serà nova, i es renovarà segons les necessitats que 
sorgeixin amb el desgast en les rentades.  
 
Totes les peces vindran amb el marcatge de l’anagrama de la Fundació Institut 
Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).  
 
Les característiques de cada peça: 

a) Bates: seran unisex, amb màniga llarga i puny de goma (excepte per les 
bates que s’especifiqui expressament) i botonada amb xecs metàl·lics. 

b) Pijames blancs: estarà compost per una casaca blanca oberta, amb 
màniga curta i botonada amb xecs metàl·lics, i per un pantaló blanc amb 
goma a la cintura. 

c) Anoracs: seran aptes per a protegir de treballs a baixes temperatures. 
(mínim a -20ºC) 

 
3.5. Renovació de roba 
Pel que fa a la substitució de la roba de rebuig, pèrdua i d’altres possibles 
mermes, la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) indicarà les  
faltes que tingui i l’adjudicatari disposarà d’un termini màxim de 2 setmanes per 
tal de portar roba nova, degudament marcada amb l’anagrama de la Fundació. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar de mitjans suficients per tal d’assegurar el 
subministrament de la roba davant de qualsevol tipus d’incidència que es 
produeixi en el procés diari del servei. 
 
3.6. Identificació del personal de la bugaderia 
Els professionals de la bugaderia que facin el lliurament i recollida de la roba 
hauran d’anar, mentre realitzin la seva tasca al centre, correctament identificats 
a través de la targeta identificativa que lliurarà la Fundació Institut Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM). Amb aquesta targeta (personal i 
intransferible), tindran accés a les instal·lacions necessàries per fer el 
lliurament de la roba, de dilluns a divendres de 8-20h. 
 
 
4. QUALITAT DEL SERVEI DE LLOGUER I RENTAT D’UNIFORMES 
 
4.1. Condicions de control de qualitat del procés 
El centre podrà realitzar controls de qualitat del procés de rentat en qualsevol 
moment. 
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L’empresa adjudicatària haurà d’establir un sistema de control de qualitat pel 
que fa a la durada de cada tipus de roba mitjançant mostreig. Les ofertes caldrà 
que descriguin el procediment proposat per a realitzar aquest control i indicar la 
periodicitat amb que es presentaran els resultats al centre. 
 
4.2. Devolucions ocasionals 
La roba neta lliurada a la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques 
(IMIM), la qual no es consideri en condicions adequades per a la seva 
utilització, es retornarà. La roba de rebuig serà objecte d’un nou tractament 
segons cada cas (rentat, costura,...etc.). 
Els criteris de rebuig de roba, com a conseqüència del procés de rentat, seran 
els següents: taques, roba trencada, roba amb manca de botons o xecs, roba 
sense qualitat suficient de planxat, roba que no porti l’anagrama de la 
Fundació, roba d’altres entitats (l’empresa adjudicatària vetllarà per realitzar 
una bona classificació de la roba), o qualsevol altre motiu considerat per la 
Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). 
 
Així mateix l’empresa adjudicatària informarà a la Fundació Institut Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM) sobre la presència, dins la roba bruta lliurada, 
de material, utillatge o altres productes no usuals, per tal d’establir la seva 
devolució al centre o la seva eliminació definitiva. 
Tota reposició de roba malmesa o donada de baixa serà reposada per 
l’empresa adjudicatària per ser-ne la propietària, així com les mermes que es 
produeixin. 
 
4.3. Controls de qualitat periòdics en el centre  
 
A petició de la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), es 
podrà realitzar un control “in situ” de la qualitat de la roba neta lliurada. A 
aquest efecte es reuniran: 
• Un representant de l’empresa adjudicatària 
• Un representant de la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) 
designat per la direcció del centre. 
 
Aquestes persones escolliran a l’atzar un màxim de deu unitats dels diferents 
tipus de roba, verificant si es dóna alguna de les característiques de rebuig de 
la roba neta que s’han esmentat amb anterioritat. 
 
5. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS  
 
5.1 .- Seguretat i Salut 
L’empresa adjudicatària en el desenvolupament de les seves tasques de rentat 
i transport estarà d’acord amb la normativa actualment vigent de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
Haurà de donar compliment a l’article 24 de la llei de prevenció de riscos 
laborals 31/1995 i el corresponent RD 171/2004 de Prevenció de Riscos 
laborals. 
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Específicament i per donar compliment a l’article 21, l’empresa adjudicatària 
haurà de presentar:  
• Modalitat preventiva de què es disposa en matèria de riscos laborals. 
• Relació nominal de treballadors que executaran les tasques de lliurament i 

recollida de la roba. 
• Justificant de la formació i informació específica rebuda pels treballadors 

corresponent als treballs a realitzar.  
• Avaluació dels riscos dels treballadors contractats: riscos específics de les 

activitats que es realitzaran a la Fundació Institut Mar d’Investigacions 
Mèdiques (IMIM) i mesures de prevenció i protecció aplicables als riscos 
indicats anteriorment. 

• Certificats mèdics d'aptitud dels treballadors que participin en les tasques de 
recollida i lliurament de la roba 

 
Abans d'iniciar el servei objecte de la contractació, l'empresa haurà d'estar al 
corrent de les seves obligacions, segons assenyala la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, el Reglament dels Serveis de Prevenció i altres Reglaments 
particulars relacionats amb la Prevenció. 
 
Per altra banda, i a fi i efecte d’establir els mecanismes de coordinació 
d’activitats empresarials, es realitzarà, almenys, una comprovació anual dels 
temes derivats de la presència de treballadors de l’adjudicatari a les 
instal·lacions de la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). 
 
A l’empara d’allò que estableix la llei 31/95 i el Reial Decret 171/04, 
l’adjudicatari es compromet a complir les normes bàsiques de prevenció 
següents: 
 
• Aspectes generals 

 
-Queda prohibit l’ús de qualsevol equip, instal·lació o substància del 
centre, sense permís previ. 
-Cal seguir les instruccions rebudes del responsable sobre les condicions 
de realització de les activitats per reduir molèsties i riscos pels usuaris i 
treballadors. 
-No fumar, ni menjar ni beure a les zones de treball i en zones no 
habilitades per a fer-ho. 

   -No cridar ni córrer per l’interior de les instal·lacions. 
   - Donar compliment a les normes de seguretat sobre riscos laborals de la    
pròpia empresa. 

 
• Informació prèvia al treball: 

- El personal de l’empresa que faci els serveis objecte del contracte haurà 
d’identificar els extintors més propers així com els recorreguts d’evacuació i 
sortides d’emergència de la zona on realitzarà els seus treballs.  

- No es podrà accedir a les instal·lacions ni iniciar cap treball sense previ avís 
al interlocutor responsable del contracte o en qui s’hagi delegat. 
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- No manipular ni utilitzar cap envàs, producte químic o agent biològic que no 
estigui correctament identificat. 

- Abans de manipular o utilitzar qualsevol aparell, producte o agent caldrà 
informar-se del riscos que es poden ocasionar, de com evitar-los i del 
protocol del treball establert per al seu ús. 

- No anul·lar ni ocasionar desperfectes als sistemes, aparells i equips del 
centre. 

- Complir totes les recomanacions, senyals i normes de seguretat donades pel 
personal del centre de treball. 

- Senyalitzar les situacions de risc per advertir-les i comunicar-les a 
l’interlocutor responsable del contracte o en qui s’hagi delegat. 

- Mantenir les vies d’evacuació i els equips de protecció contra incendis lliures 
d’obstacles i en condicions de ser utilitzats. 

 
• Zones d’accés restringit : 

- Només s’accedirà a aquelles instal·lacions i espais en els quals s’hagi de 
realitzar l’activitat o servei contractat. No s’accedirà a les zones d’accés 
restringit sense autorització expressa. 
 

• Mesures de precaució generals per a la manipulació de residus: 
- Els residus generats seran retirats per l’empresa i es segregaran segons 

indicacions del personal del centre de treball. 
- Utilitzar recipients adequats per a cada tipus de material. 
- No arrossegar les bosses de residus ni els recipients pel terra. 
- Utilitzar contenidors o mitjans de transport a l’interior del centre per al trasllat 

dels residus. 
 
• Accidents i incidents: 

- Caldrà informar de forma immediata al responsable del contracte o en qui 
s’hagi delegat de qualsevol situació de risc que pugui ésser causa d’accident 
o incident, de qualsevol anomalia dels mitjans de protecció contra incendis 
que es produeixi així com dels accidents o incidents dels que siguin 
testimonis.  
 

• Actuacions en cas d’emergència: 
- Es donarà compliment a les mesures d’actuació en cas d’emergència 

existents al centre, segons el tríptic d’emergència que serà entregat.   
- En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària haurà de cooperar en l’aplicació de 

la normativa de prevenció de riscos laborals al centre. A aquests efectes, 
s’establiran els mitjans de comunicació i de coordinació que siguin 
necessaris per al compliment d’aquest objectiu. Abans de l’inici de l’activitat 
serà informat de la normativa interna en relació als riscos laborals, segons 
l’assenyalat, i sobre el pla d’emergència. 
 

- L’empresa adjudicatària assumeix el compliment de la normativa en matèria 
de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; sobre el model  
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- organitzatiu de les seves activitats preventives; sobre el compromís de 

comunicar tots els resultats de l’avaluació de riscos laborals que es realitzin 
periòdicament, ja sigui amb caràcter ordinari o extraordinari, a petició pròpia, 
dels serveis de prevenció dels que disposa o de les inspeccions de treball 
que puguin tenir relació amb l’execució dels treballs contractats. 
L’adjudicatari es compromet a lliurar tota la documentació que en matèria de 
prevenció de riscos laborals pugui requerir el centre, en qualsevol moment, 
així com a seguir les instruccions que estableixi i assistència a les reunions 
que convoqui el centre, a efectes de coordinar l’activitat de prevenció de 
riscos laborals en el mateix. 

 
 
 
 
 
Balbina Ugena Villalobos 
Directora de Gestió de la Fundació 
Institut Mar d’Investigacions Mèdiques 
(IMIM) 

 
 
        

 
Barcelona, 19 de febrer de 2013 


