Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
Equipaments Penitenciaris
I Justícia Juvenil
INFORME JUSTIFICATIU DE LA

CELEBRACIÓ

DEL

CONTRACTE

DE

SUBMINISTRAMENT DE MATALASSOS IGNÍFUGS AUTOEXTINGIBLES AMB
FUNDA I COIXINS IGNÍFUGS AUTOEXTINGIBLES AMB FUNDA ALS CENTRES
PENITENCIARIS I CENTRES EDUCATIUS DE JUSTÍCIA JUVENIL DE CATALUNYA

Unitat
Contracte: Contracte administratiu

promotora:

Àrea

d’Equipaments Penitenciaris i Justícia
Juvenil

Tipus: Contracte de subministrament
Expedient:

GEEC JU 2023 9

Procediment: Obert.

Títol: Subministrament de matalassos ignífugs autoextingibles amb funda i coixins
ignífugs autoextingibles amb funda per als centres penitenciaris i centres educatius
de justícia juvenil de Catalunya per als anys 2023, 2024, 2025 i 2026.

Valor estimat del
3.009.468,00 €

contracte
(sense IVA)
Pressupost de
licitació

Termini
d’execució

Import base
2.507.890,00 €

IVA (21 %)
526.656,90 €

Total
3.034.546,90 €

Des de l’1 de gener de 2023 (o data de signatura del
contracte si aquesta és posterior) fins al 31 de desembre
de 2026.

1. MARC LEGAL
D’acord amb l’article 168 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, la Generalitat
té la competència executiva pel que fa a la totalitat de la gestió de l'activitat penitenciària
a Catalunya, especialment la direcció, l'organització, el règim, el funcionament, la
planificació i la inspecció de les institucions penitenciàries de qualsevol tipus situades a
Catalunya.

D’acord amb l’article 166.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, l’article 45
de la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors, i l’article 7 de la Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil, li correspon
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a la Generalitat de Catalunya l’execució de les mesures cautelars i definitives, de medi
obert i d’internament en centres, imposades pels jutges de menors als menors infractors
majors de 14 anys i menors de 18.

La Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del
Departament de Justícia és l’organisme al qual s’han atribuït les funcions anteriors.
Les mesures d’internament són aquelles que impliquen la privació de llibertat del menor
o jove i la seva permanència en un centre educatiu de justícia juvenil durant el temps
que hagi establert el jutge de menors en la resolució judicial corresponent.
Per a l’execució de les mesures anteriors, la DGEPCJJ del Departament de Justícia
disposa de 7 centres educatius de justícia juvenil i 2 grups educatius de convivència.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT CONTRACTAR

El Departament de Justícia en compliment del que disposa la normativa vigent, article
222 del Reglament Penitenciari, ha de reposar periòdicament els matalassos i coixins
en els centres penitenciaris de Catalunya.
L’article 3.4 de la Llei orgànica, 1/1979 de 26 de setembre, general penitenciària
estableix que “l’Administració Penitenciària vetllarà per la vida, integritat i salut dels
interns”.

El Departament de Justícia ha de dotar els centres penitenciaris de matalassos i coixins
amb les corresponents fundes, de material ignífug, i cobrir així les necessitats
peremptòries d’ús per part de la població interna que habita en els centres penitenciaris.

A més, la Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil estableix el següent:


Article 15: “L’activitat dels centres, en l’exercici de les funcions regulades per
aquesta Llei, té com a objectius fonamentals la integració i la reinserció social
dels menors i els joves sentenciats a mesures d’internament, mitjançant
l’aplicació de programes eminentment educatius, i també la custòdia de tots els
menors i els joves internats amb mesures cautelars o definitives.”
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Article 16. a): “La vida en el centre ha de prendre com a referència la vida en
llibertat, i ha de reduir al màxim els efectes negatius que l’internament pot
comportar per als menors o els joves o per a les famílies respectives.”



Article 19: “A més dels drets que els articles 5 i 6 reconeixen als menors i els
joves internats, aquests tenen els drets següents:
(...)
c) Dret que el departament del qual depenen els centres propis o amb el qual
col·laboren els centres concertats vetlli per la vida, la integritat física i la salut
dels internats, i que aquests no siguin sotmesos, en cap cas, a un tracte
degradant o a maltractaments de paraula o d’obra, ni siguin objecte d’un rigor
arbitrari o innecessari en l’aplicació de les normes.”

Derivat del funcionament dels centres educatius de justícia juvenil de Catalunya, es
detecta la necessitat de la contractació del subministrament del material objecte del
present contracte per tal de permetre’n el correcte funcionament.
La Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil (DGEPCJJ) ha
de dotar els centres educatius de justícia juvenil de matalassos i coixins amb les
corresponents fundes. Aquests productes han de ser de material ignífug per tal de reduir
el risc que el material objecte del contracte sigui emprat com a càrrega de foc en incendis
provocats, així com reduir el risc que es produeixin incendis per accident als esmentats
centres.

Cal garantir que el material subministrat no sigui susceptible de fer-lo servir com a
càrrega de foc en incendis provocats i, en cas que ho fos, reduir els possibles danys tant
a la població interna com al personal i les visites. En conseqüència, en aquest
subministrament s’exigeix un seguit d’exigències tècniques, tant pel que fa a la reacció
al foc dels productes, com al gasos emesos i llur nivell de toxicitat.
S’ha de tenir en compte que la durabilitat del producte es veu reduïda considerablement
degut al perfil de les persones internes als centres penitenciaris i de justícia juvenil. És
així com la destrucció de matalassos i coixins es produeix de manera bastant habitual.
A més, cal afegir els casos de malalties de contagi, sobretot a determinats departaments
com són la infermeria o els mòduls d’ingressos, que, amb l’aplicació dels protocols i
instruccions sanitàries, tenen com a resultat que els matalassos s’hagin de retirar per
qüestions de higiene i salut de la població interna.
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3. ANTECEDENTS IMMEDIATS

En tramitar-se l’expedient pluriennal GEEC JU 2020 9 (subministrament de matalassos
i coixins amb funda ignífugs autoextingibles i d’alta seguretat 100% per als centres
penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil de Catalunya), van quedar-ne deserts
els lots 1 i 3 per manca de concurrència. Aquests lots corresponien al subministrament
de matalassos ignífugs autoextingibles i coixins ignífugs autoextingibles. El lot 1 era per
als centres penitenciaris i el lot 3, per als centres educatius de justícia juvenil.
D’aquesta manera, es van celebrar els següents contractes de matalassos ignífugs
autoextingibles i coixins ignífugs autoextingibles:

Any

Número

d’expedient procediment

GEEC JU
2021 210
Centres
penitenciaris

Tipus de

2021
GEEC JU
2021 343

Import
d’adjudicació Adjudicatària
amb IVA
PIKOLIN, SL

Menor

18.047,15 €

(NIF
B50032200)

Obert
simplificat

INAD HOC
67.307,41 €

abreujat

HABITAT, SL
(NIF
B66579392)
DESCANS

Centres
educatius de
justícia

2021

GEEC JU
2021 65

DEL VALLÈS,
Menor

15.869,15 €

juvenil

SA
(NIF
A61362794)

Per a l’exercici pressupostari 2022, no se n’ha celebrat cap.
Per als exercicis pressupostaris 2023 a 2026, s’opta per fer un expedient comú entre
centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil.
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4. PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
El tipus de procediment que es proposa per a aquesta contractació és l’obert, d’acord
amb el que estableix l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic (LCSP).
En virtut de l’interès públic i per raons de publicitat, concurrència i lliure competència, el
procediment obert és el procediment de contractació pública que ha d’utilitzar-se amb
caràcter general. Hi podrà licitar qualsevol empresari i en queda exclosa tota negociació.
Així mateix, es tracta d’un contracte d’abast pluriennal. En conseqüència, cal un Acord
de Govern, d’acord amb l’article 36 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
5. LOTS
L’article 99.3 de la LCSP estableix amb caràcter general l’obligatorietat de dividir en lots
el contracte. D’aquesta manera, fa la divisió en lots segons si els articles van destinats
a centres penitenciaris o bé centres educatius de justícia juvenil


Lot 1: Articles ignífugs autoextingibles (matalassos i coixins) per a centres
penitenciaris



Lot 2: Articles ignífugs autoextingibles (matalassos i coixins) per a centres
educatius de justícia juvenil.

6. DURADA DEL CONTRACTE
El termini d’execució d’aquest contracte es proposa per a 48 mesos, de l’1 de gener de
2023 (o a partir de la data de signatura del contracte) al 31 de desembre de 2026. No
se’n preveuen pròrrogues.
Durant cada anualitat se subministraran nous articles d’acord amb els quadres de
distribució i subministrament de l’Annex 1 del PPT.
S’ha optat per una durada superior a l’any perquè es tracta d’una despesa recurrent del
Departament de Justícia en el qual la perspectiva d’un contracte pluriennal pot afavorir
ofertes a la baixa per part de les empreses licitadores. Així, en disposar d’un horitzó
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financer de negoci més ampli, les empreses poden ajustar els seus marges de benefici
i això es pot traduir en una millora de preus per a l’Administració.
7. JUSTIFICACIÓ DE L’IMPORT DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE

7.1 Pressupost de licitació: justificació i imports
La informació que es disposava sobre els elements objecte d’aquest contracte era
corresponent a l’expedient GEEC JU 2021 343, el qual es va plantejar per a una sola
anualitat (2021). En canvi, el contracte que es proposa és un pluriennal que englobaria
4 anualitats. A més, s’està produint un augment dels preus de les matèries primeres que
es preveu que es mantingui en el temps. Així mateix, el contracte que ens ocupa
inclouria més diversitat en les grandàries que l’expedient anterior. Per tot això, calia
informació actualitzada sobre els preus unitaris de mercat dels matalassos i coixins i
poder així calcular un pressupost base de licitació més acurat i real.

D’aquesta manera, es va publicar la convocatòria d’una consulta preliminar al mercat
(CPM) a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya el 16 de
febrer de 2022 al perfil del contractant del Departament de Justícia, amb un termini de
presentació de solucions fins al 26 de febrer de 2022:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=962482
36&reqCode=viewCtn

No es va presentar cap formulari a la CPM. Per tant, no se’n va poder extreure cap
conclusió i així es va fer constar al corresponent informe definitiu publicat l’11 de març
de 2022:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncementDetails.pscp?
reqCode=view&cn=96248236&type=ctn&anouncementId=97620437
D’aquesta manera, el pressupost de licitació s’ha obtingut a través dels imports de
l’expedient GEEC JU 2021 343. Concretament, s’ha aplicat un factor correctiu del 40 %
amb el resultat arrodonit a l’alça a la unitat sobre els preus unitaris més elevats de
l’expedient (així, per als matalassos van ser els de licitació i els dels coixins els
d’adjudicació [els preus unitaris indicats a l’expedient eren orientatius i no màxims per
sobre dels quals no es pogués licitar]).
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S’aplica aquest factor de correcció perquè l’expedient GEEC JU 2021 343 era per a un
contracte destinat a una sola anualitat (2021) i, en canvi, el contracte que es proposa és
un pluriennal que englobaria 4 anualitats. Cal tenir en compte que s’està produint un
augment substancial dels preus de les matèries primeres que es preveu que es
mantingui en el temps.
Hi ha alguns articles que no apareixen a l’expedient GEEC JU 2021 343. Per a aquests
casos, s’han aplicat els criteris següents:



Per als matalassos ignífugs autoextingibles de 180x80x13 cm, 180x90x30 i
190x90x13 cm, s’equival al preu dels de 190x80x13 cm (el qual sí que consta a
l’expedient GEEC JU 2021 343).
Per a la resta de productes que no consten a l’expedient GEEC JU 2021 343
(matalassos ignífugs autoextingibles de 190x105x15 cm i coixins ignífugs
autoextingibles de 105x35x10 cm), s’ha fet un estudi de mercat dels preus
actuals i s’hi ha aplicat l’esmentada correcció amb el corresponent arrodoniment
a l’alça.

En conseqüència, els imports unitaris sense IVA per al contracte que ens ocupa són els
següents:
Article

Preus unitaris
sense IVA

Matalàs ignífug autoextingible amb funda
180x80x13 cm

152,00 €

Matalàs ignífug autoextingible amb funda
180x90x13 cm

152,00 €

Matalàs ignífug autoextingible amb funda
190x80x13 cm

152,00 €

Matalàs ignífug autoextingible amb funda
190x90x13 cm

152,00 €

Matalàs ignífug autoextingible amb funda
190x105x15 cm

227,00 €

Matalàs ignífug autoextingible amb funda
190x135x15 cm

259,00 €

Coixí ignífug autoextingible amb funda
80x35x10 cm

32,00 €

Coixí ignífug autoextingible amb funda
105x35x10 cm

37,00 €

Coixí ignífug autoextingible amb funda
135x35x10 cm

44,00 €
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D’aquesta manera, el pressupost previst per a la prestació és de 3.034.546,90 €, dels
quals 2.507.890,00 € són d’import base i 526.656,90 € corresponen a l’IVA del 21 %.
Per lots i anualitats, aquests imports es distribueixen en:

Anualitat
Primera (2023)
Segona (2024)
Tercera (2025)
Quarta (2026)
TOTAL L1

LOT 1
Import sense IVA
791.366,00 €
713.000,00 €
420.606,00 €
370.760,00 €
2.295.732,00 €

IVA del 21 %
166.186,86 €
149.730,00 €
88.327,26 €
77.859,60 €
482.103,72 €

Total
957.552,86 €
862.730,00 €
508.933,26 €
448.619,60 €
2.777.835,72 €

Anualitat
Primera (2023)
Segona (2024)
Tercera (2025)
Quarta (2026)

LOT 2
Import sense IVA
53.455,00 €
52.624,00 €
53.455,00 €
52.624,00 €

IVA del 21 %
11.225,55 €
11.051,04 €
11.225,55 €
11.051,04 €

Total
64.680,55 €
63.675,04 €
64.680,55 €
63.675,04 €

TOTAL L2

212.158,00 €

44.553,18 €

256.711,18 €

7.2 Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte ascendeix a 3.009.468,00 €. Inclou la possibilitat de la
modificació a l’alça de l’import del termini d’execució del 20%.

VEC
(imports sense IVA)

Execució (2023-2026)

2.507.890,00 €

Possible modificació fins al 20%

501.578,00 €
TOTAL 3.009.468,00 €

Aquest és el VEC per lots i anys:

Anualitat
Primera (2023)
Segona (2024)
Tercera (2025)
Quarta (2026)
TOTAL

VEC del lot 1
Import
Modificació del 20%
791.366,00 €
158.273,20 €
713.000,00 €
142.600,00 €
420.606,00 €
84.121,20 €
370.760,00 €
74.152,00 €
2.295.732,00 €
459.146,40 €

Total
949.639,20 €
855.600,00 €
504.727,20 €
444.912,00 €
2.754.878,40 €
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Anualitat
Primera (2023)
Segona (2024)
Tercera (2025)
Quarta (2026)
TOTAL

VEC del lot 2
Import
Modificació del 20%
53.455,00 €
10.691,00 €
52.624,00 €
10.524,80 €
53.455,00 €
10.691,00 €
52.624,00 €
10.524,80 €
212.158,00 €
42.431,60 €

Total
64.146,00 €
63.148,80 €
64.146,00 €
63.148,80 €
254.589,60 €

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Per a aquest contracte, tots els criteris de valoració seran automàtics.

Criteris d’adjudicació automàtics:
La puntuació màxima que es pot obtenir en la valoració de les diferents ofertes serà
de 100 punts, d’acord amb el criteris d’adjudicació resumits a continuació:

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS
A. Reducció del termini de lliurament:
0’5 punts per cada dia natural de reducció del termini de
lliurament fins a un màxim de 40 dies naturals.

20 punts

B. Reducció del nombre de matalassos embalats de forma
conjunta:




Embalatge dels matalassos individual: 10 punts.
Embalatge dels matalassos de dos a cinc unitats conjuntes:
5 punts.
Embalatge dels matalassos de sis a deu unitats conjuntes: 0
punts.

C. Oferta econòmica

10 punts

70 punts
TOTAL

100 punts

A. Reducció del termini de lliurament: fins a 20 punts
Es valorarà l’esforç per part de qualsevol empresa que redueixi el termini de lliurament
establert a l’apartat 6 del PPT amb un màxim de 20 punts.
La puntuació es calcularà aplicant el barem següent: s’atorgaran 0,5 punts per cada
dia natural de reducció del termini de lliurament fixat, i fins a un màxim de 20 punts,
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que es corresponen amb una reducció màxima de 40 dies naturals del termini de
lliurament.
Les licitadores que vulguin reduir el termini de lliurament hauran de presentar en el sobre
únic el model de l’Annex 4-A amb l’apartat corresponent degudament emplenat.
B. Reducció del nombre màxim de matalassos embalats de forma conjunta: fins a
10 punts
Es valorarà l’esforç per part de les licitadores en reduir el nombre màxim de matalassos
embalats de forma conjunta d’acord amb l’apartat 5 del PPT atès que és important per
garantir-ne les condicions de conservació i emmagatzematge fins a la seva distribució
per a l’ús. Concretament, aquest criteri es valorarà de la següent manera:




Embalatge dels matalassos individual: 10 punts.
Embalatge dels matalassos de dues a cinc unitats conjuntes: 5 punts.
Embalatge dels matalassos de sis a deu unitats conjuntes: 0 punts.

Les licitadores que vulguin accedir a aquesta puntuació hauran de presentar en el sobre
únic el model de l’Annex 4-A amb l’apartat corresponent degudament emplenat.
C. Oferta econòmica: fins a 70 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades per les licitadores. Les ofertes que
no s’hagin declarat presumptament anormals rebran una puntuació conforme al càlcul
següent (d’acord amb l’establert a la Directriu 1/2020, d’aplicació de fórmules de
valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de
Contractació Pública):

D’acord amb el punt cinquè de l’esmentada Directriu, el Valor de Ponderació associat
al pes específic del preu és d’1,7. Aquest valor de ponderació s’obté sumant el valor
de ponderació ordinari (1) amb el pes específic del preu (70 punts sobre 100; és a dir,
0,7).
9. OFERTES AMB VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONAT
Si l’òrgan de contractació comprova que l’oferta presentada és anormalment baixa
perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria medi ambiental, social o
laboral, aquesta oferta serà rebutjada.
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Es considera com a situació d’anormalitat de l’oferta en la globalitat dels seus aspectes
econòmics i qualitatius que aquesta presenti, respecte al conjunt de les ofertes
concurrents a la licitació, una desproporció en la menor quantia de l’oferta econòmica
assolint alhora un nivell alt de valoració en els aspectes qualitatius.
D’acord amb la Circular, d’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), “en cas de
considerar-se que una oferta no pot ser acomplerta per incloure valors anormals o
desproporcionats, se l’ha d’excloure de la classificació i procedir a adjudicar el contracte
a l’oferta que hagi obtingut la millor puntuació (...), sense tornar a efectuar una nova
valoració i classificació de les ofertes”.
Als efectes de l’article 149.2.b de la LCSP, es consideraran com a ofertes
presumptament desproporcionades o amb valors anormals aquelles que concorrin en
alguna de les circumstàncies següents:
a) Si només s’hi presenta una licitadora:



Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
Que la puntuació de la resta de criteris d’adjudicació automàtics sigui superior
al 80% del màxim total assolible.

b) Si s’hi presenten dues licitadores, que la puntuació total en la suma de tots els criteris
automàtics sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa.
c) Si s’hi presenten més de dues licitadores:


Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes
les puntuacions de criteris automàtics, que la puntuació de l’oferta sigui superior
en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions.



Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètics de totes les
puntuacions de criteris automàtics, primer cal excloure aquestes de la
presumpció d’oferta anormal. Un cop excloses, que la puntuació de l’oferta sigui
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han
estat excloses de la presumpció d’oferta anormal.

El procediment per a la determinació de l’existència d’ofertes amb valor anormal està
regulat a la clàusula 16.6 del PCAP.

10. CRITERIS DE SOLVÈNCIA DEL CONTRACTE
Les proposades adjudicatàries han de presentar, a requeriment de l’òrgan de
contractació, la documentació relacionada en la clàusula 17.2 del PCAP i, a més, la
següent:
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A) Solvència econòmica i financera:
En virtut dels articles 86 i 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera s’haurà
d’acreditar mitjançant la documentació que acrediti el volum anual de negocis en l’àmbit
al que es refereix el contracte, referida al millor exercici dintre dels tres últims exercicis
disponibles en funció de les dates de constitució o de l’inici d’activitats de l’empresa i de
presentació de les ofertes (en ambdós casos, IVA exclòs). La xifra de negoci del millor
dels exercicis ressenyats ha de ser com a mínim del 50% (IVA exclòs) del valor estimat
del contracte.
L’acreditació del volum anual de negocis per part del licitador s`haurà d’efectuar
mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil
si l’empresa hi estigués inscrit. En cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el
qual hagi d’estar inscrita. Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats al Registre Mercantil.
B) Solvència tècnica o professional:
En virtut dels articles 86 i 89 de la LCSP, la solvència tècnica s’haurà d’acreditar
mitjançant una relació dels principals subministraments realitzats 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 equivalent o superior al 50% (IVA
exclòs) del valor estimat del contracte.
Aquesta relació ha d’indicar l’import, la data i l’ens destinatari, públic o privat, del
subministrament. Aquests subministraments s’acreditaran com segueix:
 Mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si l’ens destinatari
és una entitat del sector públic.
 Si el destinatari és un subjecte privat, es pot optar per acreditar-ho amb un
certificat expedit per aquest subjecte privat o bé mitjançant una declaració de
l’empresari que ha d’anar acompanyada dels documents de què disposi que
acreditin la realització de la prestació.
C) Altra documentació a presentar per les proposades adjudicatàries:
I) Fitxes tècniques dels articles a subministrar:
D’acord amb l’apartat 4 del PPT, les empreses proposades com adjudicatàries,
hauran d’aportar les fitxes tècniques de l’empresa fabricant dels articles objecte
del subministrament amb la descripció tècnica tal i com consta a l’apartat 3 del
PPT.
II) Certificats conforme l’empresa ha implantat sistemes de gestió de la
qualitat i ambiental:
D’acord amb l’article 89.1.f de la LCSP i amb l’apartat 4 del PPT, les empreses
proposades com adjudicatàries hauran de presentar certificats conforme ha
implantat sistemes de gestió de la qualitat i ambiental, segons les normes UNEEN ISO 9001 (sistemes de gestió de qualitat) i UNE-EN ISO 14001 (sistemes de
gestió ambiental) o equivalents a les dues anteriors. Els certificats hauran d’estar
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en vigor i haver estat emesos per una entitat acreditada per l’ENAC (Entitat
Nacional d’Acreditació) o per un altre organisme nacional d’acreditació si està
ubicat en altre estat membre de la Unió Europea.

Es fa el recordatori que quan es tracti de documentació en llengües que no siguin oficials
a Catalunya, s’haurà de presentar la documentació corresponent traduïda de forma
oficial al català i/o castellà.

11. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte podrà modificar-se a l’empara de l’article 204 de la LCSP.
Així, aquest contracte es podrà modificar a l’alça de manera global fins a un màxim
del 20% de l’import durant qualsevol de les seves anualitats.
Aquestes modificacions a l’alça es podran dur a terme si s’incrementa la necessitat
del subministrament per sobre de l’establert al contracte. Tal casuística es verificarà
si de manera imprevista es produeix una necessitat de més productes dels que es
recullen al contracte. Per exemple, si es produeix un increment de la població a algun
dels centres destinataris o si es deteriora o destrueix el material per ús i per qüestions
sanitàries en base als protocols i instruccions.

En tot cas, les modificacions no implicaran mai un augment dels preus unitaris ni
l’establiment de nous preus unitaris no previstos al contracte.

En el moment de redactar els plecs, no es pot preveure en quin punt es modificarà el
contracte (si és que s’arriba a modificar), ni en quin percentatge sobre el preu del
termini d’execució (fins a un límit màxim total del 20%) ho farà en cada ocasió.

Es podrà augmentar fins a un 10% la comanda de cadascun dels lots sense
necessitat de tramitar cap modificació del contracte d’acord amb l’establert a l’article
301.2 LCSP.
12. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Totes les obligacions i compromisos recollits en aquest annex tenen la consideració de
condicions especials d’execució del contracte. Les condicions especials en relació amb
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l’execució són d’obligat compliment per les contractistes i per les subcontractistes que
executin el contracte.
L’incompliment de qualssevol d’elles serà causa, depenent del cas, d’imposició de les
penalitats descrites a l’Annex 7 o de resolució del contracte, sens perjudici de les altres
possibles conseqüències previstes a la legislació.
Condició 1. Obligacions establertes respecte a la comprovació de pagaments a
subcontractistes i subministradores.
D’acord amb l’article 217.1 de la LCSP, les contractistes han de remetre a l’ens públic
contractant la relació detallada de les subcontractistes o subministradores que participin
en el contracte quan se’n perfeccioni la participació, juntament amb les condicions de
subcontractació o subministrament de cadascun d’ells que tinguin una relació directa
amb el termini de pagament. Així mateix, han d’aportar el justificant de compliment dels
pagaments a aquelles una vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament
establerts a l’article 216 de la LCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Condició 2. Clàusula ètica I: obligació de complir amb els principis ètics i regles
de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva
activitat:
1.- Les licitadores i les contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes.
2.1.- En aquest sentit –i al marge dels altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat al punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals les licitadores i les contractistes han d’adequar la seva activitat–, les licitadores,
contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
b) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència. Per exemple, els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix,
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb
la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
c) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o
de les prestacions a realitzar.
e) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec públic o un/a empleat/da
públic/a influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
f)

No oferir ni facilitar a càrrecs públics o empleats/des públics/ques avantatges
personals o materials, ni per a aquells/es mateixos/es ni per a persones
vinculades amb el seu entorn familiar o social.
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g) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència i respectar els principis de lliure mercat.
h) No utilitzar informació confidencial coneguda mitjançant el contracte per obtenir,
directament o indirecta, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
i)

En el moment de presentar l’oferta, la licitadora ha de declarar si té alguna
situació de possible conflicte d’interès d’acord amb l’article 64 de la LCSP, o
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques, la
contractista o subcontractista està obligada a posar-ho en coneixement de
l’òrgan de contractació.

j)

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

k) A més, les contractistes hauran de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte. En particular, facilitant la informació que se li sol·liciti per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del
sector públic imposen a les contractistes en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
l)

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

2.2 Les licitadores, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades,
es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat
social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa
tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unió Europea.
3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte. L’incompliment de qualssevol de les obligacions
contingudes a l’anterior apartat 2 per part dels licitadors o dels contractistes, serà causa
d’imposició de les penalitats descrites a l’Annex 7.
Condició 3. Clàusula ètica II: Perspectiva de gènere
S’exigeix que les empreses contractistes incorporin la perspectiva de gènere i que no
utilitzi llenguatge sexista ni cap imatge sexista.
Condició 4. Obligació de gestionar dels residus
Les contractistes es faran càrrec de la gestió correcta dels residus que es generin durant
el desenvolupament del contracte d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, així com amb la resta
de normativa de residus aplicable.
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Als efectes del compliment d’aquesta condició especial d’execució, es destaca el
compliment per part de les empreses contractistes de les obligacions de les persones
productores i posseïdores de residus d’acord amb l’article 23.1 de la Llei reguladora dels
residus:
a) Garantir que els residus que generin o posseeixin siguin gestionats d'acord
amb les prescripcions d'aquesta Llei.
b) Fer-se càrrec dels costos de les operacions de gestió dels residus que generin
o posseeixin.
c) Les altres imposades per aquesta Llei i per les disposicions que la despleguen.
13. PENALITATS
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. En cas que s’hagin imposat a la
contractista penalitats que superin els límits anteriors, es procedirà a la resolució del
contracte si la contractista torna a incórrer en incompliments susceptibles de penalitat.
1. Penalitats per incompliment de la condició de la subcontractació i
subministraments (Condició 1 de l’Annex 6).
INCOMPLIMENT

PENALITAT

2 € per cada 1.000 € del preu del contracte
sense IVA, per cada dia en què resti provat
Incompliment de les condicions que que s’hagi produït l’incompliment, fins a un
estableix l’article 215.2 de la LCSP màxim del 50% de l’import del subcontracte.
per procedir a la subcontractació.
La garantia definitiva respondrà de les
penalitats imposades per aquest motiu.
Incompliment de les condicions de 5% del preu del contracte sense IVA.
l’article 217.1 de la LCSP respecte al La garantia definitiva respondrà de les
pagament a les subcontractistes.
penalitats imposades per aquest motiu.

2. Penalitats per incompliment de les clàusules ètiques (Condicions 2 i 3 de
l’Annex 6)
En cas d’incompliment de qualsevol dels apartats a), c), d), e), f), g), h), j) i k) de
l’apartat 2.1 de la Condició 2 o la totalitat de la Condició 3, s’estableix una penalitat
de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
Altrament, s’adverteix que:
- En el cas d’incompliment de la lletra b) de l’apartat 2.1 de la Condició 2 de
l’Annex 6, l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats
competents en matèria de competència.
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- En el cas d’incompliment de la lletra i) de l’apartat 2.1 de la Condició 2 de
l’Annex 6, l’òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió
d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè
n’emeti el pertinent informe, sens perjudici de les penalitats que es puguin
establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els
posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de
control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

3. Penalitats per incompliment de la condició de gestió de residus (Condició 4
de l’Annex 6).
INCOMPLIMENT

PENALITAT

No fer-se càrrec de la gestió correcta
dels residus que es generin durant 5% del preu del contracte sense IVA.
l’execució del contracte.
Generar algun perjudici lleu per una
incorrecta gestió dels residus durant 10% del preu del contracte sense IVA.
l’execució del contracte.
Generar algun perjudici greu o molt
greu per una incorrecta gestió dels
20% del preu del contracte sense IVA.
residus
durant
l’execució
del
contracte.

4. Penalitats per incompliment d’altres obligacions contractuals

Els incompliments de les obligacions previstes en els plecs d’aquest contracte es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Per als incompliments lleus es preveu una penalitat del 5%, per als greus una penalitat
del 10% i per als molt greus una penalitat 20%, totes elles sobre l’import del contracte
sense IVA.

Incompliments lleus (penalitat del 5%):




El retard d’un mes en l’entrega dels articles a algun dels centres destinataris.
El subministrament incomplet pel que fa a la quantitat dels articles a algun dels
centres destinataris i que no es completi en el termini màxim d’un mes.
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4. Penalitats per incompliment d’altres obligacions contractuals



El subministrament d’algun article en mal estat o deteriorat a algun dels centres
destinataris i que no se substitueixi en el termini màxim d’un mes.
No designar una persona responsable de l’execució del contracte, la qual ha
de garantir un contacte directe amb els centres destinataris.

Incompliments greus (penalitat del 10%):









La reiteració de més de tres incompliments lleus en el termini de quatre mesos.
El retard superior a un mes i fins a un màxim de 2 mesos en l’entrega dels
articles a algun dels centres destinataris.
El subministrament incomplet pel que fa a la quantitat dels articles a algun dels
centres destinataris i que no es completi en un termini superior a un mes i fins
a un màxim de 2 mesos.
El subministrament d’algun article en mal estat o deteriorat a algun dels centres
destinataris i que no se substitueixi en un termini superior a un mes i fins a un
màxim de 2 mesos.
Situacions que generin elevació de queixa per part de la ciutadania, altres
administracions i qualsevol agent econòmic o social que demostrés alguna
afectació per alguna mala pràctica realitzada per la contractista.

Incompliments molt greus (penalitat del 20%):






La reiteració de més de dos incompliments greus en el termini de tres mesos.
El retard superior a 2 mesos en l’entrega dels articles a algun dels centres
destinataris.
El subministrament incomplet pel que fa a la quantitat dels articles a algun dels
centres destinataris i que no es completi en un termini superior a 2 mesos.
El subministrament d’algun article en mal estat o deteriorat a algun dels centres
destinataris i que no se substitueixi en un termini superior a 2 mesos.

La tramitació del procediment per la imposició de les penalitats es durà a terme
mitjançant el procediment contradictori previst a la clàusula vint-i-novena d’aquest plec
i d’acord amb l’article 97 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
L’aplicació de les penalitats es podrà concretar amb descomptes en la facturació i/o a
càrrec parcial o total de la garantia definitiva.
Cada vegada que l’import de les penalitats acumulades arribi a un múltiple del 5% de
l’import del contracte, l’Administració podrà optar per la seva resolució o bé acordar-ne
la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.
Així mateix, l’Administració pot optar per instar la resolució del contracte en el cas que
s’acumulin més de dos incompliments molt greus en el termini d’un any.
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14. OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
Les condicions contractuals essencials són d’obligat compliment per part de les
empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes.
A més de l’incompliment de les previsions del PPT, serà causa de resolució del contracte
l’incompliment de les obligacions qualificades d’essencials, a l’empara de l’establert a
l’article 211.1.f de la LCSP, que s’enumeren a continuació:
1. Adscripció a l’execució del contracte de mitjans personals i materials
suficients
Les contractistes hauran d’adscriure a l’execució de la prestació dels mitjans
personals i materials suficients establerts com a mínims obligatoris en el contracte,
d’acord amb la declaració de compromís d’aportació exigida a les licitadores a
l’empara de l’article 76.2 de la LCSP.

2. Compliment de les condicions del deure de confidencialitat de la
informació a què es tingui accés per raó de l’execució del subministrament
i normativa de protecció de dades
Tenen qualificació de condicions essencials del contracte les relatives a deure de
confidencialitat i protecció i seguretat de dades contingudes en l’annex 9 d’aquest
plec de clàusules administratives particulars.
Així mateix, les contractistes han de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici de l’últim paràgraf de
l’article 202.1 i d’acord amb els articles 71.2 i 211.1.f) de la LCSP.
3. Compliment dels convenis col·lectius.
Les contractistes han de complir en tot moment el conveni col·lectiu sectorial,
territorial i/o empresarial que li sigui d’aplicació a les persones treballadores que
puguin desenvolupar tasques a l’empara d’aquest contracte. La persona
responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir els òrgans de
representació de les persones treballadores perquè n’informin al respecte.

15. SUBCONTRACTACIÓ
Es permet la subcontractació excepte per a les tasques de direcció i coordinació.
16. PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE CONFIDENCIALITAT
En tractar-se d’un contracte de subministrament, no s’hi preveu el tractament de dades.

En relació a la seva activitat ordinària, l’empresa contractista està obligada a complir la
normativa europea i estatal en matèria de protecció de dades personals.
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Tot i que el present contracte no implica necessàriament un encàrrec del tractament de
dades personals, cal establir els següents preceptes annexos a l’instrument jurídic
principal.
1. El personal de l’empresa contractista i, si s’escau, el de les empreses
subcontractades no pot accedir a les dades personals que figuren als arxius,
documents i sistemes informàtics de l’entitat adjudicadora.
2. No obstant això, quan el personal de l’empresa contractista i, si s’escau, el de
les empreses subcontractades accedeixi a les dades personals incidentalment,
estarà obligat a guardar-ne secret fins i tot després de la finalització de la relació
contractual, sense que en cap cas pugui utilitzar les dades ni revelar-les a
tercers.
3. El personal de l’empresa contractista i, si s’escau, el de les empreses
subcontractades, tot i que no siguin encarregades del tractament, han de
respectar les mesures de seguretat que hagi establert el responsable del
tractament. En particular, ha de tenir en compte el següent:
a. El personal propi i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades ha
de conèixer i complir la confidencialitat de la informació referent a la tasca
realitzada i estarà obligat a mantenir absoluta reserva respecte a
qualsevol dada o informació a què pugui accedir de forma
extraordinària durant el compliment del contracte.
b. No es podran emprar les dades i informacions derivades de l’execució
del contracte per a finalitats diferents de les necessàries per al
compliment d’aquest contracte, ni podran cedir-se a tercers, ni copiar-se
o reproduir-se, excepte en la forma i condicions necessàries per a
garantir la seguretat de les mateixes i la recuperació de la informació
davant de fallides o accidents.
c. En tot el procés d’execució de les tasques pròpies del contracte,
l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractades han
de complir estrictes normes de seguretat a fi d’assegurar en tot moment
la confidencialitat de la informació referent a les tasques executades.
d. Igualment, caldrà garantir la seguretat i la confidencialitat de la informació
continguda en la documentació dels registres i seguiments duts per
l’adjudicatari respecte al procés d’execució.
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4. L’entitat ha de posar en coneixement dels treballadors afectats les mesures
establertes a la clàusula anterior i conservar l’acreditació del compliment
d’aquest deure.
5. L’entitat ha de posar en coneixement del responsable del tractament, de forma
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del
contracte que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades
personals tractades.
6. L’empresa contractista, que no té la condició d’encarregada del tractament de
les dades personals que són de la titularitat de l’Administració responsable del
tractament, es compromet, en cas d’accés incidental, a utilitzar-les amb l’única i
exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats i a no conservar-les ni
comunicar-les.

El coordinador de l’Àrea d’Equipaments

El secretari de Mesures Penals,

Penitenciaris i Justícia Juvenil

Reinserció i Atenció a la Víctima
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