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Plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació RESERVADA per lots del servei de 
bugaderia per a la residència per a gent gran de , de Santa Coloma de 
Farners, i del servei de bugaderia per a les bates del SADs), 
gestionats  M.P., S.L., mitjançant 
procediment obert simplificat amb criteri únic  

 

 

1.- OBJECTE 

tècniques per a la contractació 
reservada per lots del servei de bugaderia per a la residència per a gent gran Sant Salvador 

ervei de bugaderia per a les bates dels Serveis 
 (SADs),  

M.P., S.L., en endavant SUMAR, i que comprèn, també, la recollida de la roba bruta i posterior 
entrega de la  

 

La licitació es divideix en els següents lots:  

LOT 1 
Servei de bugaderia per a la Residència Sant , 

de Santa Coloma de Farners 

LOT 2 Servei de bugaderia per a les bates dels SADs 

 

2.- FREQÜÈNCIA: 

El servei del LOT 1 es prestarà un mínim dues vegades a la setmana a determinar pel centre i 
segons les seves necessitats. En cas de brot de COVID-19 es podrà intensificar el servei. 

El servei del LOT 2 serà esporàdic i puntual, amb un mínim dues vegades . En cas de brot de 
COVID-19 es podrà intensificar el servei.  

 

3.-  

, en quant al LOT 1, és la residència per a gent gran Sant 
en endavant la Residència, que gestiona SUMAR, 
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Les ubicacions són les següents: 

 RESIDÈNCIA  
C. De les Argiles, 60, baixos 
17430 Santa Coloma de Farners 
 

 SADs- SERVEI CENTRALS DE SUMAR ACCIO SOCIAL DE CATALUNYA  
Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
Carrer Emili Grahit, 91, Bloc B, 3a Planta, Edifici Narcís Monturiol 
17003 Girona 
 

4 .- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI  

La prestació integral del servei de bugaderia objecte de licitació inclou:  

 La cessió gratuïta de contenidors de roba bruta i bosses especials per a incidències  
 El rentat (higienització i desinfecció), assecat, planxat i plegat  
 El transport intern i extern de la roba  

 
4.1. Especificacions del LOT 1:  
 
Tipus de roba: l residència Sant 

. La classificació, segons la tipologia de la roba, serà la següent:  

Roba plana (roba de llit  i tovalloles) 

4.2. Especificacions del LOT 2:  

Tipus de roba: només inclou les bates del servei dels SADs, proveïdes de 
botons  

 

5 .- CARACTERÍSTIQUES I ABAST DEL SERVEI 

5.1 CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI  

El servei es prestarà se :   

En quant al LOT 1: 

o 

pugui haver en el territori, el servei de 
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residència no disposa de calandra i, per tant, no es pot deixar de prestar el servei sota 
cap circumstància. 

o Sempre que hi hagi qualsevol canvi de calendari pel que fa a període de vacances, 

desenvolupament de la relació contractual. 
o 

calendaris establerts. 
 

En quant al LOT 2:  

o El servei de bugaderia per a les 
 

o 

 
 

5.2 ABAST DEL SERVEI A REALITZAR 

5.1.1 Procés de rentat, assecat, planxat i plegat  

 Rentat
complir els requisits establerts en la normativa vigent al respecte i haurà de garantir la total 
eliminació de brutícia, aplicant la desinfecció més adient en cada cas, assegurant el mínim 
deteriorament, envelliment i desgast de la roba.  

Les empreses licitadores 
contractes hauran acreditar documentalment (aportant les fitxes tècniques o 
documentació corresponent
contractació, les característiques dels productes i programes de rentat que utilitzaran en la 
prestació del servei, i, en concret, dels següents:  

 

  

 

 temperatures i temps del programa.  
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Qualsevol canvi posterior 
product t de la roba 

, haurà de ser comunicat a SUMAR i 
comptar amb la seva aprovació.  

Les empreses licitadores hauran de tenir implementat en les seves instal·lacions el 
sistema de doble barrera sanitària:  

ca (imprescindible per normativa)  

 

compliment. 

A més, si en algun moment algun usuari de la Residència o dels SADs presentés algun 

haurà de buscar productes de neteja alternatius que no produeixin dites al·lèrgies, els 
quals hauran  de rebre el vistiplau de SUMAR, sense que es pugui incrementar el preu 
del servei. 

 Assecat, planxat i plegat de la roba: Les empreses licitadores hauran de disposar 

teixits. Així mateix, els assecadors hauran de disposar de termòstat, que asseguri que la 

de vida dels teixits.  

El sistema de planxat haurà de garantir i assegurar la impecable presentació de la roba.  

5.1.2 Recollida, lliurament i transport:  

 Recollida roba bruta:  

Pel que fa al LOT 1: 

La recollirà el personal de SUMAR dins la Residència i la dipositarà en les bosses 
corresponents .  

Les bosses amb roba bruta es disposaran en carros de transport pel personal propi de 
.  

ària i 
  

Residència els elements de transport i recollida 
interns (gàbies, prestatgeries amb rodes, etc.), necessaris per oferir un bon servei i amb les 
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especificacions adequades a la normativa i a les prescripcions del present Plec. Aquests 
elements de transport intern i emmagatzematge passaran a ser cedits a la Residència mentre 
es presti el servei. 

 

Pel que fa al LOT 2: 

 

El número de bates 
 

ba tractada. 

 Lliurament: 

Pel que fa al LOT 1:  

El lliurament de la roba neta es farà en un termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva 

excepcionals. La roba neta es lliurarà al mateix punt de recollida de la Residència. 

impecable, tant pel que fa a la neteja com al manteniment.  

La roba que, per trobar-se en situació especia
extraordinari de rentat haurà de ser lliurada en un termini màxim de temps de 4 dies hàbils 
des de la seva recollida.  

de seguida a la Residència qualsevol peça 
malmesa i entregar- -la o reutilitzar-la. Així 
mateix, haurà de reposar, a càrrec seu, la roba que es pogués perdre per qualsevol 
circumstància durant el seu trasllat, tant en la recollida com en el lliurament.  

En cadascun dels albarans de 
neta servida i les unitats de roba segons tipologia.  

Pel que fa al LOT 2:  

El lliurament de les bates netes es farà en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva 
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excepcionals. La roba neta es lliurarà al mateix punt de recollida dels Serveis Centrals de 
SUMAR.  

Les bates que, per trobar-se en situació especial de brutí
extraordinari de rentat, haurà de ser lliurada en un termini màxim de temps de 4 dies hàbils 
des de la seva recollida.  

i entregar- -la o reutilitzar-la. Així mateix, 
haurà de reposar, a càrrec seu, les bates que es poguessin perdre per qualsevol circumstància 
durant el seu trasllat, tant en la recollida com en el lliurament.  

En 
bates netes servides. 

 Transport: 

El transport de la roba bruta i neta de la Residència a la bugaderia i viceversa serà realitzat 
per personal de SUMAR. També en el cas de les bates dels 
SADs.  

empresa adjudicatària haurà de garantir la perfecta desinfecció del camió que transporta 
la roba neta, així com dels carros de transport intern.  

Els carros de transport intern ilitar cal que siguin adients pel servei: 
lleugers, fàcils de maniobrar, silenciosos, amb rodes de goma i topalls per evitar malmetre 
les instal·lacions de la Residència. En cas que es demostri que les instal·lacions han sigut 
danyades pels elements de tra
dels costos de la reparació.  

El transport no previst, complementari i/o urgent, per qualsevol causa, ja sigui imputable al 
servei de bugaderia (adjudicatari) o a la Residència o a SUMAR, serà a c
adjudicatària. 

 

6.- HORARI I RECEPCIÓ DE LA MERCADERIA 

Els horaris de recepció els determinarà el , en funció de les 
necessitats de cadascun dels serveis. 

en relació a altres clients de la zona. 

vehicle de transport, el trasllat i col·locació de tot el material subministrat en el lloc que el 
responsable del centre receptor 
acreditatiu dels articles rebuts. 
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En el supòsit que es canviï la ubicació de recollida i recepció de la roba, o que hi hagi un nou 

 

rà de lliurar al centre el corresponent albarà en el 
el pes dels carros lliurats (ja sigui en unitats o en altres mesures com 

kilograms) i els preus unitaris
els preus unitaris, en el cas del LOT 2. 
la seva prèvia recollida amb el pes de lliurament del carro
prèvia recollida amb les unitats de bates entregades per a la seva neteja en el cas del LOT 2. 

En el supòsit que  servei pactat o la 
ruta, l informar al centre de forma immediata.  

ri permanent, de telèfons fixes o mòbils per tal de 
 

 

7.- SISTEMA DE CONTROL DE QUALITAT 

Control del condicionament de la roba (roba rebuig): 

La roba neta lliurada que no es consideri en condicions adequades pels 
responsables de la Residència, en el cas del LOT 1, o pels Serveis Centrals de SUMAR, en el cas 
del LOT 2,  
de bugaderia, sense cap càrrec addicional per a SUMAR

 

 

 Taques  

  

 Roba trencada  

 Qualsevol altre motiu considera
que es realitzaran  

El límit màxim de rebuig (rebuig detectat a la Residència

podria donar lloc a penalitzacions (-2% de la factura mensual).  
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L haurà de realitzar periòdicament durant la vigència del servei 

realització dels citats controls periòdics.  

A més, SUMAR 

 perfecte estat de manteniment. SUMAR
demanar aquelles determinacions que cregui necessàries per tal de validar la qualitat del procés 
a què es sotmet la roba. 

 

8.-  NORMATIVA APLICABLE.  

Tots els productes utilitzats en el procés de rentat de la roba hauran de complir amb la normativa 

durant el servei quan sigui proposat com a adjudicatari del contracte, previ requeriment de 
.  

envasat, comercialització i presentació dels productes, embalatges i etiquetat, transport i 
te. 

 

9 .- SEGURETAT  

udicatària del subministrament facilitarà a SUMAR, en cas de que es sol·liciti, una 

la finalitat de comprovar que es 
higiènic-

ser motiu de resolució del contracte. 

 

10.- EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES QUÍMICS 

 utilitzats durant el procés de rentat ha de ser correcte i han 
 

eteja i desinfecció ha de realitzar-se en 
recipients tancats i identificats.  
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En cap moment han de ser accessibles. Els dipòsits de residus/sobres en les zones de 

desinfecció adequades i estar en bon estat de manteniment.  

estat de conservació i neteja i la seva freqüència de buidatge ha de ser adequada.  

Els manipuladors de la roba hauran de tenir la formació adequada i degudament acreditada. 

ferides se les hauran de tapar adequadament. 

 

11.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, té com a objectiu promoure la seguretat i salut 
es per a la prevenció 

amb els següents principis generals: 

 Evitar els riscos i avaluar els que no es puguin evitar, combatent-  
 Substituir les accions perilloses per aquelles que comportin poc o gens perill. 
 Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció 

individual quan siguin necessaris.  

ció de riscos, així com la 
, quina còpia haurà de facilitar a SUMAR quan sigui requerida 

.  

 

12 .- INICI DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT.  

 

 

13 .-  

ervei amb estricta subjecció a les 
característiques establertes a aquest plec i al plec de clàusules administratives particulars 

 contractació.  

i maquinària necessàries per a la correcta execució 
del contracte.  
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manera directa o indirecta el subministrament. 

servei. 

 

Girona, a la data del certificat digital 

 

Eva Llach Estrella 
Responsable del departament de compres  
 


