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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 
LLOGUER, NETEJA I MANTENIMENT DE LA ROBA DE TREBALL PER AL PERSONAL DE 
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. 

1. OBJECTE 

L’Objecte del present Plec de prescripcions és establir les condicions de caràcter 
tècnic per a la contractació de la prestació dels serveis de lloguer, transport, rentat i 
manteniment de la roba de treball del personal de Manteniment, Obres, 
Escorxador, Medi Ambient (Punt Verd, Depuradora, Neteja i Jardineria), que presta 
els seus serveis en MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. (en 
endavant MERCABARNA) Polígon Zona Franca, Sector C de Barcelona. 

 

2. DESCRIPCIÓ I ABAST DELS SERVEIS 

L’abast del present plec de clàusules tècniques comprèn la totalitat del servei 
descrit a continuació. 

2.1. Servei de lloguer de la roba de treball. 

L’adjudicatari es compromet a realitzar el subministrament en règim de lloguer de 
la totalitat de la dotació inicial de la roba que comprèn:  

TIPUS DE PECES: pantalons, polo màniga curta, polo màniga llarga, armilla, polar, 
dessuadora, bata. 

QUANTITAT DE ROBA PER AL PERSONAL: La dotació anual completa per cada 
treballador és diferent per a cada departament implicat. 

Departament de Manteniment 

5 armilles multi butxaques 

5 dessuadores   

11 polos de màniga curta 

11 polos de màniga llarga 

7 pantalons multi butxaques 

Departament d’Obres 

5 armilles multi butxaques  

5 polars  

11 polos de màniga curta 

11 polos de màniga llarga  
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5 pantalons multi butxaques 

Escorxador 

5 bates o saharianes 

5 armilles encoixinades  

7 pantalons  

Departament de Medi Ambient - Depuradora 

11 armilles multi butxaques 

11 polars  

11 polos de màniga curta 

11 polos de màniga llarga  

11 pantalons multi butxaques 

Departament de Medi Ambient – Punt Verd 

3 armilles multi butxaques 

5 polars  

7 polos de màniga curta 

7 polos de màniga llarga  

5 pantalons multi butxaques  

Departament de Medi Ambient - Neteja 

5 armilles multi butxaques  

5 polars  

11 polos de màniga curta 

11 polos de màniga llarga  

7 pantalons multi butxaques  

Departament de Medi Ambient - Jardineria 

3 armilles multi butxaques  

5 polars 

7 polos de màniga curta 
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7 polos de màniga llarga 

5 pantalons multi butxaques  

QUANTITAT DE TREBALLADORS OBJECTE DEL SERVEI: La relació nominal dels 
treballadors objecte del present servei s’especifiquen en l’Annex 1: “Relació 
nominal de treballadors” 

QUANTITAT I COLOR DE LA ROBA DE TREBALL:  

La qualitat de les peces ve determinada per les característiques tècniques de les 
diferents peces que s’especifiquen en l’Annex 2: “Especificacions dels Teixits” 

El color corporatiu fixat per a totes les peces serà: per als pantalons de tots els 
treballadors de color blau marí fosc i per les peces  superiors es diferenciaran els 
colors segons els tipus de departaments (blau marí fosc para Manteniment, Gris per 
Obres i Verd botella per Medi Ambient. 

La totalitat de la roba amb que s’iniciï el contracte haurà de ser ROBA NOVA i serà 
dipositada per l’adjudicatari en la seva totalitat, en el lloc establert en l’apartat 
emplaçament per a la seva posada en funcionament. Juntament a tota la roba es 
lliurarà  un rebut on consti el xip de cada treballador i el número de peces que se li 
lliuren. 

L’adjudicatari haurà d’especificar els terminis  de temps de l’aprovisionament del 
primer subministrament inicial, el sistema de gestió dels estocs i les reposicions de 
les peces objecte del servei. 

2.2. Servei rentat, manteniment i/o substitució. 

L’adjudicatari es compromet a realitzar el servei de rentat i manteniment de la roba 
que comprèn l’objecte d’aquest plec: 

- La peça es personalitzarà amb una etiqueta fixada amb calor (nom i 
cognoms de l’usuari, codi del punt d’entrega i recollida) 

- Cada peça estarà identificada amb un xip o codi de barres que garanteixi una 
traçabilitat de la roba en totes les etapes del procés. 

- La peça estarà degudament guardada dins de la taquilla individual.  
- El manteniment consisteix en: costures, canvis de talles, reparar les peces 

que arribin descosides, amb reflectants desenganxats, sense botons, 
cremalleres trencades, canvi de logotip estripat o destenyit així com el canvi 
de les bandes reflectants quan hagin perdut protecció. 

- Quan es produeixi una alta a l’empresa, se li prendran les mides i mentre se 
li fabriquin les peces s’intentarà facilitar una dotació mínima i pactada 
d’estoc de l’adjudicatari. 

- Quan es produeixi una baixa definitiva, MERCABARNA avisarà a l’adjudicatari 
per què retiri les peces i les guardi com estoc. 
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- Quan es produeixi una baixa temporal, per malaltia, que duri més d’un mes, 
MERCABARNA avisarà l’adjudicatari i aquest paralitzarà la facturació 
referent a aquest treballador fins que es reincorpori al seu lloc de treball. 
MERCABARNA es compromet a avisar a l’adjudicatari tan bon punt el 
treballador es  reincorpori. 

2.3. Servei de recollida i lliurament de la roba de treball. 

Es recuperarà la roba bruta que estarà en armariets de rènting instal·lats per 
aquesta finalitat, una unitat en cada punt de lliurament de roba. Un total de 5 
unitats situades en: 

Edifici de l’Escorxador: 

- Vestuari de Manteniment 
- Vestuari d’Obres 
- Vestuari de Medi Ambient (Depuradora, Neteja i Jardineria) 
- Vestuari del personal de l’Escorxador 

Edifici Centre Directiu: 

- Vestuari de Medi Ambient (Punt Verd) 

El dia de recollida i lliurament, en el període de servei, d’un cop per setmana, serà a 
concretar, entre les 10:00 i les 13:00 hores del matí. 

És obligació de l’adjudicatari garantir un sistema de lliurament i emmagatzematge 
de la roba neta que minimitzi l’espai a ocupar dins del vestuari i que faciliti la tasca 
de cerca i identificació de la seva roba. 

És deixaran les peces netes a l'interior dels armariets de rènting instal·lats per a 
aquesta finalitat, un per a cada treballador. Actualment es té en compte la relació 
del personal (ANNEX 1) sent ara 33 unitats situades a: 

Edifici de l'Escorxador: 

- Vestuari de Manteniment: 15 armariets 

- Vestuari d'Obres: 4 armariets 

- Vestuari de Medi Ambient (Depuradora, Neteja i Jardineria): 6 armariets 

- Vestuari del personal de l'Escorxador: 4 armariets 

Edifici Centre Directiu: 

- Vestuari de Medi Ambient (Punt Verd): 4 armariets 

És obligació de l'adjudicatari garantir un sistema d'emmagatzematge i recollida de la 
roba bruta, que minimitzi l'espai a ocupar dins del vestidor i que garanteixi unes 
condicions d'higiene suficients 



 

5 
 

És obligació de l'adjudicatari garantir la informació dels lliuraments amb la quantitat 
de roba i la identificació de cadascuna de les peces, per tal de facilitar la informació i 
la traçabilitat. 

La roba o unitats recollides que estiguin fora de contracte, seran retornades al 
centre sense rentar i en un termini màxim d'una setmana. 

Serà condició imprescindible per a la primera dotació de peces de tots els 
treballadors que s'efectuï en un termini màxim de quatre mesos a partir del 
moment de la presa de mides que ha d'efectuar una vegada es formalitzi el 
contracte amb el nou adjudicatari, en un període màxim de 15 dies. En aquest 
període de temps han de ser preses totes les talles corresponents a tots els 
treballadors així com la seva confecció i lliurament. 

2.4. Personalització del servei. 

És obligació de l'adjudicatari garantir la presa de les mides personals a tots els 
treballadors inclosos en la relació de l'Annex 1, en el propi centre de treball i dins de 
l'horari laboral rotatiu actual. 

Aquest procediment serà obligatori tant en l'inici del primer subministrament, així 
com en cada nova incorporació d'un treballador/a i en els possibles canvis de talles 
que es puguin produir durant la vigència del contracte. 

Quan hi hagi una alta a l'empresa, se li prendran les mides i mentre se li fabriquin 
les peces se l'intentarà facilitar una dotació mínima i pactada d'estoc de 
l'adjudicatari, que es retornarà quan rebi la seva dotació personalitzada. 

Tota aquesta informació l'adjudicatari l'haurà de tenir actualitzada en una base de 
dades informatitzada i en un tipus de format estàndard, que garanteixi que a la 
finalització del contracte pugui quedar en propietat de MERCABARNA. 

Totes les peces hauran d'estar marcades i identificades de manera clara i inequívoca 
per conèixer a quin treballador pertany i així evitar equivocacions o utilitzacions 
incorrectes de les mateixes. 

Igualment en les peces del tors (polos, armilles, dessuadores, polars), haurà 
d'aparèixer el logotip de MERCABARNA situat a la banda esquerra sobre la butxaca 
davantera (en cas que hi hagi butxaca), i amb una qualitat tal que garanteixi que 
amb l’ús i rentats normals no es perdi aquesta personalització. 

2.5. Dotació i descripció de les peces. 

A continuació es descriu el disseny de les peces de la dotació: 
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PER A TOTS ELS DEPARTAMENTS: 

PANTALONS: 

Els pantalons seran de color blau marí fosc, 35% cotó 65% polièster (250 g.) de tipus 
recte, multi butxaques (tindran dues butxaques al davant d'obertura recta, una 
butxaca al darrere amb tancament per botó a pressió i una butxaca lateral de pegat 
en cada cama. 

Els botons no poden ser metàl·lics i els pantalons ha de portar dues franges 
reflectants i franja groga d'alta visibilitat a la zona propera al turmell. 

ARMILLA MULTI BUTXAQUES: (excepte per a l'Escorxador) 

Les armilles multi butxaques seran de color blau marí, 65% polièster 35% cotó (250 
gr.) encoixinat, protegeix ronyons, esquena elàstica, cises elàstiques tallavents, coll 
tancat amb pressions, sense mànigues amb dues butxaques sobre llocs inferiors i 
dues butxaques porta mòbil superiors en el costat dret, i sense butxaca però amb el 
logo al pectoral superior esquerra, el tancament serà amb cremallera i solapa amb 
botó de pressió i butxaca interior. Portaran el nom de MERCABARNA a l'esquena en 
color blanc. 

PER AL DEPARTAMENT DE MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS: 

DESSUADORA: 

Les dessuadores seran de color blau marí fosc, 35% cotó 65% polièster (300 gr.), coll 
alt, semi obertura i hauran de portar a la banda esquerra del tors el logo de 
MERCABARNA. Ha de portar 2 franges reflectants, la primera sota pit i la segona a 
7,5 cm per sota de l'anterior les quals han d'estar cosides deixant un marge de mig 
centímetre per cada costat de la costura dels laterals per facilitar el poder-se posar 
la peça sense estirar les franges. Portaran el nom de MERCABARNA a l'esquena en 
color blanc. 

POLO MÀNIGA LLARGA: 

Els polos de màniga llarga seran de color blau marí fosc, 35% cotó 65% polièster 
(220 gr.) I han de portar una butxaca a la banda esquerra del tors on anirà el logo de 
MERCABARNA. Ha de portar 2 franges reflectants, la primera sota pit i la segona a 
7,5 cm per sota de l'anterior les quals han d'estar cosides deixant un marge de mig 
centímetre per cada costat de la costura dels laterals per facilitar el poder-se posar 
la peça sense estirar les franges. Portaran el nom de MERCABARNA a l'esquena en 
color blanc. 

POLO DE MÀNIGA CURTA: 

Els polos de màniga curta han de ser de color blau marí fosc, 35% cotó 65% 
polièster (220 gr.) I han de portar una butxaca a la banda esquerra del tors on anirà 
el logo de MERCABARNA. Ha de portar 2 franges reflectants, la primera sota pit i la 
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segona a 7,5 cm per sota de l'anterior les quals han d'estar cosides deixant un 
marge de mig centímetre per cada costat de la costura dels laterals per facilitar el 
poder-se posar la peça sense estirar les franges. Portaran el nom de MERCABARNA 
a l'esquena en color blanc. 

PER AL DEPARTAMENT D'OBRES: 

POLAR: 

Els polars seran bicolors, meitat color groc reflectant fins al pit i de color gris del pit 
fins a baix amb les mànigues grises 100% polièster, coll alt, obertura de cremallera 
sencera i hauran de portar a la banda esquerra del tors el logo de MERCABARNA. Ha 
de portar 2 franges reflectants, la primera sota pit i la segona a 7,5 cm per sota de 
l'anterior. Portaran el nom de MERCABARNA a l'esquena en color negre. 

POLO MÀNIGA LLARGA: 

Els polos de màniga llarga Dryness seran bicolors, meitat color groc reflectant fins al 
pit i de color gris del pit fins a baix amb les mànigues i el coll grisos 100% polièster i 
hauran de portar una butxaca a la banda esquerra del tors on anirà el logotip de 
MERCABARNA. Ha de portar 2 franges reflectants, la primera sota pit i la segona a 
7,5 cm per sota de l'anterior les quals han d'estar cosides deixant un marge de mig 
centímetre per cada costat de la costura dels laterals per facilitar el poder-se la peça 
sense estirar les franges. Portaran el nom de MERCABARNA a l'esquena en color 
negre. 

POLO DE MÀNIGA CURTA: 

Els polos de màniga curta Dryness seran bicolors, meitat color groc reflectant fins al 
pit i de color gris del pit fins a baix amb el coll gris 100% polièster i hauran de portar 
una butxaca a la banda esquerra del tors on anirà el logo de MERCABARNA. Ha de 
portar 2 franges reflectants, la primera sota pit i la segona a 7,5 cm per sota de 
l'anterior les quals han d'estar cosides deixant un marge de mig centímetre per cada 
costat de la costura dels laterals per facilitar el poder-se la peça sense estirar les 
franges. Portaran el nom de MERCABARNA a l'esquena en color negre. 

PER AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT: 

POLAR: 

Els polars seran bicolors, meitat color groc reflectant fins al pit i de color verd 
ampolla del pit fins a baix amb les mànigues verd ampolla 100% polièster, coll alt, 
obertura de cremallera sencera i hauran de portar a la banda esquerra del tors el 
logo de MERCABARNA. Ha de portar 2 franges reflectants, la primera sota pit i la 
segona a 7,5 cm per sota de l'anterior. Portaran el nom de MERCABARNA a 
l'esquena en color negre. 
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POLO MÀNIGA LLARGA: 

Els polos de màniga llarga Dryness seran bicolors, meitat color groc reflectant fins al 
pit i de color verd ampolla del pit fins a baix amb les mànigues i el coll verd ampolla 
100% polièster i hauran de portar una butxaca a la banda esquerra del tors on anirà 
el logotip de MERCABARNA. Ha de portar 2 franges reflectants, la primera sota pit i 
la segona a 7,5 cm per sota de l'anterior les quals han d'estar cosides deixant un 
marge de mig centímetre per cada costat de la costura dels laterals per facilitar el 
poder-se posar la peça sense estirar les franges. Portaran el nom de MERCABARNA 
a l'esquena en color negre. 

POLO DE MÀNIGA CURTA: 

Els polos de màniga curta Dryness seran bicolors, meitat color groc reflectant fins al 
pit i de color verd ampolla del pit fins a baix amb el coll verd ampolla 100% polièster 
i hauran de portar una butxaca a la banda esquerra del tors on anirà el logo de 
MERCABARNA . Ha de portar 2 franges reflectants, la primera sota pit i la segona a 
7,5 cm per sota de l'anterior les quals han d'estar cosides deixant un marge de mig 
centímetre per cada costat de la costura dels laterals per facilitar el poder-se posar 
la peça sense estirar les franges. Portaran el nom de MERCABARNA a l'esquena en 
color negre. 

PER AL PERSONAL DE L’ESCORXADOR: 

PANTALONS: 

Els pantalons seran model agroalimentari o similar, de color blanc, 65% polièster 
35% cotó (245 gr.), cintura elàstica, de tipus recte amb dues butxaques tipus cura. 

ARMILLA TÈRMICA: 

Les armilles tèrmiques seran de color blanc, encoixinades, 65% polièster 35% cotó 
(245 gr.), sense mànigues, amb cremallera i amb dues butxaques davanteres, logo al 
pectoral superior esquerra. 

BATA O SAHARIANA: 

Les bates curtes o saharianes seran de color blanc, 65% polièster 35% cotó, màniga 
llarga, coll sastre, dues butxaques frontals rectes i tancament central amb botons. El 
logo al pectoral superior esquerra a sobre d'una butxaca recte. 

Aquesta dotació i disseny podrà variar en funció de variables pròpies i especifiques 
del centre de treball de MERCABARNA, i únicament podrà ser autoritzada per la 
Direcció de MERCABARNA i comunicada a través del gestor del contracte com a únic 
interlocutor. 

Atès que el personal que treballa a MERCABARNA està format tant per homes com 
per dones, s'intentarà, en la mesura del possible, adaptar cadascuna de les peces al 
sexe al qual va destinat. 
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L'adjudicatari haurà d'especificar en l'oferta base, l'especificació detallada sobre 
confecció exacta de les peces ofertes, pel que fa als criteris atesos de 
confortabilitat, durabilitat, així com el seu propi procés productiu. 

L'adjudicatari haurà d'especificar en l'oferta base, la quantitat d'estoc permanent de 
roba segons les prescripcions d'aquest plec, com un percentatge respecte de la 
dotació inicial del total de treballadors. 

MERCABARNA es reserva el dret per a la capacitat de verificació de l'esmentat estoc 
en qualsevol moment del contracte. 

3. OBLIGACIONS DE L’ ADJUDICATARI 

3.1. Qualitat del rentat 

L’adjudicatari haurà de garantir la realització del servei mitjançant un procés 
tecnològic de rentat propi, i que per tant sigui considerada aquesta activitat com a 
pròpia. 

L’adjudicatari haurà de demostrar el seu sistema de gestió dels residus derivats dels 
processos emprats en la neteja de la roba dels treballadors de MERCABARNA. 

L’adjudicatari haurà d’aportar a MERCABARNA les fitxes tècniques i de seguretat, 
actualitzades, de tots els productes utilitzats durant tots els processos de neteja 
emprats en la roba dels treballadors de MERCABARNA, així com demostrar la 
implantació de bones pràctiques ambientals. 

L’adjudicatari haurà d’explicitar totes les eco-etiquetes que posseeixin totes i 
cadascuna de les peces ofertades objecte d’aquest contracte. 

3.2. Logística i seguiment. 

L’adjudicatari haurà de garantir a MERCABARNA totes les dades i la informació, a 
nivell d’indicadors, de totes les accions que es realitzin i que siguin d’interès per al 
bon seguiment de la qualitat del servei, com: 

- Altes i baixes d’operaris. 

- Pèrdues de roba. 

- Trencaments i reparacions de peces. 

- Canvis de talles. 

- Canvi de dotacions. 

- Reclamacions en general. 

- Qualsevol altre que proposi l’adjudicatari. 
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L’adjudicatari estarà obligat a permetre al responsable del contracte per part de 
MERCABARNA, la verificació i el seguiment del procés complet que segueix la roba 
dels treballadors en les seves instal·lacions, sense la necessitat d’avís previ. 

3.3. Imatge corporativa. 

L’adjudicatari haurà de vetllar perquè la qualitat i la imatge es mantinguin en 
perfectes condicions d’higiene, neteja i manteniment al llarg de la durada del 
contracte. 

L’adjudicatari no podrà canviar unilateralment cap característica ni tècnica ni de 
disseny de qualsevol peça de la dotació oficial, sense acordar prèviament amb el 
responsable del contracte de MERCABARNA, prèvia justificació de la necessitat del 
canvi. 

4. MOSTRES. 

L’adjudicatari haurà de posar a disposició de MERCABARNA, per a la seva valoració 
durant el procés de licitació, una mostra confeccionada de cada peça oferta, per a la 
seva valoració. 

La no presentació d’alguna de les mostres de qualsevol peça inclosa en la dotació 
del personal, podrà donar lloc a l’exclusió del licitador, en la mesura que no permeti 
qualificar adequadament la qualitat i les especificacions tècniques del mateix. Així 
mateix podrà ser causa d’exclusió la presentació de mostres que no reuneixin la 
qualitat mínima exigible i representativa de la roba demanada. 

La resta de mostres podran ser recollides una vegada formalitzada l’adjudicació, 
previ avís per part de l’empresa contractant. Les empreses que no retirin aquest 
material en el termini de 3 mesos a partir de la notificació de la possibilitat de 
retirar-los perdran el dret a recuperar-lo. Aquestes mostres aniran etiquetades 
individualment indicant el nom del proveïdor oferent, títol de la peça, coincident 
amb l’expressa’t en els articles d’aquest Plec i talla a la qual correspon. 

5. OBLIGACIONS PER PART DE MERCABARNA 

5.1. Documentació facilitada per MERCABARNA. 

MERCABARNA tindrà l’obligació de mantenir el llistat amb la relació del personal 
(ANNEX 1) actualitzat i comunicar totes les variacions que es vagin produint en el 
temps, per tal que l’adjudicatari pugui realitzar correctament la seva gestió. 

MERCABARNA facilitarà l’arxiu informàtic amb el LOGO de l’empresa per a que es 
pugui personalitzar la roba de treball, objecte d’aquest contracte. L’adjudicatari es 
compromet a no utilitzar aquest LOGO per a qualsevol altre àmbit que no sigui l’ 
específicament autoritzat en aquest apartat. 
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6. RESPONSABLES DEL CONTRACTE. 

6.1. Responsable per part de MERCABARNA. 

La Direcció Econòmic-Financera de MERCABARNA, com a responsable del contracte,  
designarà a una persona per que en nom de Mercabarna supervisi el compliment 
dels serveis objecte del contracte i sigui l’ interlocutor principal amb l’adjudicatari. 

La persona responsable designada per part de MERCABARNA, s’haurà de reunir 
amb una periodicitat màxima trimestral amb el responsable del Contracte de 
l’adjudicatari, per realitzar un seguiment del funcionament del servei prestat.  

6.2. Responsable per part de l’adjudicatari. 

L’adjudicatari haurà de nomenar un responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor davant MERCABARNA i que serà el responsable tant de la correcta 
organització i execució dels treballs a realitzar pel seu personal, com del 
compliment de la normativa aplicable. Entre altres tasques dit responsable haurà 
de: 

• Garantir el correcte desenvolupament i la qualitat dels serveis prestats. 

• Complir les normes de funcionament i les condicions establides en el present plec. 

• Complir les normes especificades pel personal tècnic de MERCABARNA. 

• Reunir-se de forma periòdica amb la persona designada per MERCABARNA per a 
seguir l’evolució del servei prestat. De les esmentades visites es deixarà constància 
per escrit, firmant el responsable en les parts de serveis dels controladors i 
presentant l’informe oportú en el que consti l’estat del servei. 

7. GARANTIES. 

L’adjudicatari haurà de garantir en tot moment el compliment dels serveis detallats 
en el present plec. 

L’adjudicatari prendrà les mesures oportunes per assegurar el manteniment del 
servei en cas de circumstàncies extraordinàries, havent d’establir els mitjans 
adequats per solucionar-les, que suposaran com a mínim els següents: 

- Sobre dimensionament del procés productiu. 

- Existència d’un estoc de seguretat suficient. 

- MERCABARNA es reserva el dret a visitar les instal·lacions de l’empresa adjudicada 
en qualsevol moment per a verificar l’existència d’estoc. 

- Garantir la cobertura de les demandes d’augment de roba en el moment de 
produir-se la sol·licitud per part de MERCABARNA. 
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El no compliment del contracte vulnera els interessos de MERCABARNA i del servei 
públic que aquesta gestiona, per tant, en aquest cas es procedirà a aplicar les 
pertinents penalitzacions establertes en el contracte que regirà el servei detallat en 
el present plec. 

El proveïdor ha de garantir tots els materials que subministri contra tot defecte que 
pogués ser imputable a la fabricació, transport, lliurament i en els conceptes que 
sigui aplicable. 

8. PREU DE LICITACIÓ. 

Els licitadors hauran de presentar de manera detallada i desglossada, en la seva 
oferta, una llista amb els preus unitaris del servei setmanal per a cada un dels 
articles, segons la taula de l’Annex 3. 

En el preu base per treballador i setmana anirà inclòs: 

- El subministrament inicial de la dotació del vestuari 

- El servei de bugaderia 

- La personalització de les peces amb el logo de MERCABARNA 

- L’etiquetat per a la identificació personalitzada de les peces 

- El manteniment de botons i cosits 

- La reposició de les peces en mal estat per desgast natural de les peces. Si es 
considera per un mal ús, a especificar allò que s’entén per un mal uso i acordat per 
ambdues parts, la peça serà canviada però imputada en facturació a part. 

- La reposició de les peces per canvi de talla 

- El sistema de transport per a la recollida i lliurament de la roba 

- El sistema d’emmagatzematge per al lliurament i recollida a MERCABARNA 

- El control de la traçabilitat de la roba 

 

9. ANNEXES. 

1- RELACIÓ DE PERSONAL DE MERCABARNA 

2- ESPECIFICACIÓ DE TEIXITS 

3-TABLA DE PREUS 
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9.1. ANNEX 1: RELACIÓ DE PERSONAL  ACTUAL 

PERSONAL DE MANTENIMENT: total 15 treballadors 

PERSONAL DE MEDI AMBIENT: total 10 treballadors 

Distribuïts en: 

- Punt Verd: 4 treballadors(1) 
- Depuradora: 2 treballadors 
- Neteja: 3 treballadors 
- Jardineria: 1 treballador 

 
(1) Són 3 treballadors durant tot l’any més 1 treballador que està en 
suplències de vacances i baixes, per tant, aquest treballador no utilitzarà el 
rénting l’any complet. 
 
PERSONAL D’OBRES: total 4 treballadors 

PERSONAL DE L’ESCORXADOR: total 4 treballadors 

TOTAL PERSONAL: 33 TREBALLADORS 

MERCABARNA posarà a disposició del contractista adjudicatari la relació 
nominal de la totalitat dels treballadors emparats per aquest servei, per al 
seu ús en el procés de gestió intern, ha de complir amb la totalitat dels 
preceptes establerts a l’efecte en la llei de protecció de dades. 
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9.2. ANNEX 2: ESPECIFICACIÓ DE TEIXITS 

Peça Color Composició  (*) Pes Roba de protecció. Requisits generals 
Pantalons Blau marí fosc 35% cotó 

65% polièster 
250 gr. UNE EN471: 2003+A1:2007 

armilla multi 
butxaques 

Blau marí fosc 65% polièster 
35% cotó 

250 gr. UNE EN471: 2003+A1:2007 (bandes reflectants) 

Dessuadora Blau marí fosc 35% cotó 
65% polièster 

300 gr. UNE EN471: 2003+A1:2007 (bandes reflectants) 

Polo màniga llarga  Blau marí fosc 35% cotó 
65% polièster 

220 gr. UNE EN471: 2003+A1:2007 (bandes reflectants) 

Polo màniga curta  Blau marí fosc 35% cotó 
65% polièster 

220 gr. UNE EN471: 2003+A1:2007 (bandes reflectants) 

 
 
 
Polar 

(2 models) 
 Bicolor groc 
reflectant – gris 
 
Bicolor groc 
reflectant – verd 
ampolla 

 
 
 
100% polièster 

 
 
 
260 gr. 

 
 
 
UNE EN471: 2003+A1:2007 
 
 

 
 
 
Polo màniga llarga  

(2 models)  
Bicolor groc 
reflectant – gris 
 
Bicolor groc 
reflectant – verd 
ampolla 

 
 
 
100% polièster 

 
 
 
160 gr. 

 
 
 
UNE EN471: 2003+A1:2007 

 
 
 
Polo màniga curta 

(2 models)  
Bicolor groc 
reflectant – gris 
 
Bicolor groc 
reflectant – verd 
ampolla 

 
 
 
100% polièster 

 
 
 
160 gr. 

 
 
 
UNE EN471: 2003+A1:2007 

Pantalons blanc 65% polièster 
35% cotó 

245 gr.  

Armilla tèrmica Blanca 65% polièster 
35% cotó 

245 gr.  

Bata o sahariana blanca 65% polièster 
35% cotó 

210 gr.  

 

Nota 1: Es podran valorar altres composicions equivalents * 

Nota 2: Es valoraran els menors encongiments possibles 
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9.3. ANNEX 3: TAULA DE PREUS 

DPT. ARTICLE 
NÚM. 

USUARIS 
CANVIS  ESTOC 

ESTOC 
TOTAL  

PREU 
SETMANAL  

PREU 
MENSUAL 
(x4,348)  

PREU 
TOTAL 

SETMANA USUARI 
EN 

SERVEI 
USUARI 
(en €) 

USUARI (en 
€) 

MENSUAL 
(en €) 

Manteniment 

Armilla blau marí multi butxaques amb 2 bandes reflectants 15 2 5 75       
Dessuadora Navy Cot/Pol coll alt, semi obertura, amb 2 bandes 
reflec. 15 2 5 75       

Polo Navy MC 35/65 butxaca pit i 2 bandes reflectants 15 5 11 165       

Polo Navy ML 35/65 butxaca pit i 2 bandes reflectants 15 5 11 165       

Pant. Everywear Navy amb 2 bandes reflectants/AV/multi butxaques 15 3 7 105       

Obres 

Armilla blau marí multi butxaques amb 2 bandes reflectants 4 2 5 20       

Polar gris AV amb bandes reflectants mànigues grises 4 2 5 20       

Polo gris AV MC butxaca pit i 2 bandes reflectants 4 5 11 44       

Polo gris AV ML butxaca pit i 2 bandes reflectants 4 5 11 44       

Pant. Everywear Navy amb 2 bandes reflectants/AV/multi butxaques 4 2 5 20       

  Armilla blau marí multi butxaques amb 2 bandes reflectants 2 5 11 22       
Medi 

Ambient 
Polar verd ampolla AV amb bandes reflectants mànigues verdes 

2 5 11 22       

Depuradora Polo verd ampolla AV MC butxaca pit i 2 bandes reflectants 2 5 11 22       

  Polo verd ampolla AV ML butxaca pit i 2 bandes reflectants 2 5 11 22       

  Pant. Everywear Navy amb 2 bandes reflectants/AV/multi butxaques 2 5 11 22       

  Armilla blau marí multi butxaques amb 2 bandes reflectants 4 1 3 12       
Medi 

Ambient 
Polar verd ampolla AV amb bandes reflectants mànigues verdes 

4 2 5 20       

Punt Verd Polo verd ampolla AV MC butxaca pit i 2 bandes reflectants 4 3 7 28       

  Polo verd ampolla AV ML butxaca pit i 2 bandes reflectants 4 3 7 28       

  Pant. Everywear Navy amb 2 bandes reflectants/AV/multi butxaques 4 2 5 20       

  Armilla blau marí multi butxaques amb 2 bandes reflectants 3 2 5 15       
Medi 

Ambient 
Polar verd ampolla AV amb bandes reflectants mànigues verdes 

3 2 5 15       

Neteja Polo verd ampolla AV MC butxaca pit i 2 bandes reflectants 3 5 11 33       

  Polo verd ampolla AV ML butxaca pit i 2 bandes reflectants 3 5 11 33       

  Pant. Everywear Navy amb 2 bandes reflectants/AV/multi butxaques 3 3 7 21       

  Armilla blau marí multi butxaques amb 2 bandes reflectants 1 1 3 3       
Medi 

Ambient 
Polar verd ampolla AV amb bandes reflectants mànigues verdes 

1 2 5 5       

Jardineria Polo verd ampolla AV MC butxaca pit i 2 bandes reflectants 1 3 7 7       

  Polo verd ampolla AV ML butxaca pit i 2 bandes reflectants 1 3 7 7       

  Pant. Everywear Navy amb 2 bandes reflectants/AV/multi butxaques 1 2 5 5       

  Bata H ML Mònaco blanca PA 65-35 4 2 5 20       

Escorxador Armilla per al fred blanca PA 65-35 4 2 5 20       

  Pantalons H Agro blancs PA 67-33 4 3 7 28       

  
33 

  
1.163 

  
  

         
  

Mes Setmana 
    

  

 

Lloguer de l’armariet de roba neta en caseller / usuari 
    

   

TOTAL 
MENSUAL*   

 

Armariets per a posar la roba bruta (€/unitat i mes)     
   

USUARI/MES*   

       

* Es sumarà el preu dels 
armariets 
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