Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Relacions
amb l’Administració de Justícia

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA D’UN PLURIENNAL DE DESPESA 2020-2022 PER A
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE MOSTRES I DE
PAQUETERIA PER A L’INSTITUT DE MEDICINA LEGAL I CIÈNCIES FORENSES
DE CATALUNYA

El Departament de Justícia contracta de forma habitual serveis de transport de mostres i de
paqueteria per donar cobertura a la demanda continuada d’aquests prestacions en el marc del
funcionament ordinari de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
En aquesta memòria justificativa es proposa la tramitació d’un expedient pluriennal de despesa de
contractació d’aquests serveis destinats a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de
Catalunya durant el curs de les anualitats 2020 a 2022 (01.09.2020- 31.12.2022).

1.- Justificació de la necessitat de contractar els serveis
El destinatari dels serveis és l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC),
creat en virtut del Decret 302/2001, de 20 de novembre, del Departament de Justícia, que és un òrgan
tècnic al servei de l'administració de justícia, adscrit al Departament de Justícia i dependent de la
SRAJ, que té com a funcions, entre d'altres, auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del
Registre Civil mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques, tant en patologia forense com
clíniques i de laboratori, previstes a la normativa vigent i que tinguin relació amb la medicina forense.
La naturalesa i extensió de les necessitats de funcionament de l’IMLCFC en relació amb la necessitat
específica de transport de mostres biològiques de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de
Catalunya (IMLCFC), són les següents:


Serveis de transport de mostres biològiques per als estudis complementaris medicoforenses:
Com a conseqüència de l’activitat medicoforense es generen, en la realització de les autòpsies i
en l’atenció a les víctimes, una sèrie de mostres biològiques que cal analitzar pels laboratoris. És
necessari, per tant, recollir i realitzar transports dels diferents tipus de mostres des de les sales
d’autòpsia dels diferents centres medicoforenses i des dels serveis clínics medicoforenses als
laboratoris pertinents on han de ser lliurades. La cadena de custòdia ha de ser conservada en tot
aquest procés a fi que les mostres biològiques siguin rebudes en els laboratoris sense cap
alteració de l’estat en què son recollides i lliurades.



Serveis de recollida, tramitació, custòdia, transport i lliurament d’objectes personals. Els objectes
personals dels finats als quals es realitzen autòpsies en els centres medicoforenses han de ser
empaquetats, recollits, transportats i lliurats al jutjat d’origen (o a la inversa). La necessitat de
serveis externs de transport de paqueteria es limita als partits judicials de les províncies de
Barcelona i Lleida. En la resta de seus judicials i àmbits territorials el servei de transport dels
efectes personals dels finats l’assumeix el personal d’auxili judicial de l’administració de justícia o
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be l’assumeixen els serveis funeraris privats que, sense càrrec, lliuren els efectes alhora que
compareixen davant de l’autoritat judicial per recollir el permís d’inhumació.

Amb la pretensió de satisfer les necessitats descrites de l’administració de justícia a Catalunya, es
considera idònia per part de la SRAJ la proposta de tramitació d’un contracte de serveis de transport
de mostres biològiques i paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de
Catalunya, bàsicament similar als contractes anàlegs celebrats i adjudicats anteriorment pel
Departament de Justícia, amb la novetat d’incorporar a la licitació pública el transport de paqueteria
que fins al moment s’ha adjudicat amb contractació menor. L’objecte del contracte inclou els aspectes
següents:









Recollida d’una o varies mostres i la seva entrega de forma indistinta entre els diferents
centres (centres de patologia forenses/Serveis de Laboratori, Serveis de Clínica Medico
Forense, jutjats, hospitals o en altres centres on hi hagi mostres o documents que hagin
d’estar a disposició de membres de l’IMLCFC), sens perjudici de que puguin haver altres
punts de recollida o entrega.
El transport de les mostres biològiques segons els requisits de temperatura, estabilitat, i
embalatges segons les característiques especificades.
La recollida dels objectes personals respecte als centres de patologia Forense de Barcelona i
Lleida
El transport de les mostres, realitzat mitjançant vehicles que compleixin amb el requisits fixats
normativament i el transport dels objectes personals dels finats.
La tramitació administrativa establerta que asseguri el registre, el control i la traçabilitat de les
mostres i objectes personals recollits fins al seu destí,
La direcció, la supervisió, la coordinació i el control de la qualitat del projecte.
La gestió administrativa i comptable i la relació amb els responsables del Departament.

2.- Justificació d’expedient pluriennal
L’article 117 de la Llei 9/17, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, preveu, en el seu
apartat 2, la possibilitat de l’execució dels contractes administratius al llarg de diverses anualitats i el
compromís de crèdits amb les limitacions que determinin les normes pressupostàries.
Així mateix, l’article 36 del Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, preveu, en el punt c) del seu apartat 1, que les
despeses amb abast pluriennal es podrà efectuar si tenen per objecte finançar la contractació
administrativa de béns i serveis que no pugui ser estipulada o resulti antieconòmica en el termini d’un
any.
Les necessitats de transport de mostres i de paqueteria de l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forenses de Catalunya són estructurals i contínues al llarg del temps i de les mateixes deriva una
despesa recurrent del Departament de Justícia. La contractació d’aquests serveis ha de repetir-se
successivament per tal que les vigències de les adjudicacions donin una solució de continuïtat a la
necessitat permanent de la prestació al llarg del temps.
Com que l’objecte del contracte atén necessitats de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses
de Catalunya que són estructurals i contínues al llarg del temps i de les quals deriva una despesa
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recurrent del Departament de Justícia, és recomanable, per guanyar en eficiència, que la licitació del
contracte no es plantegi per un termini d’execució reduït i, en conseqüència, es proposa que el termini
d’execució del contracte tingui una durada inicial pluriennal de 28 mesos amb inici l’1 de setembre de
2020 i amb final el 31 de desembre de 2022.
Els guanys en eficiència derivats del termini d’execució proposat es concreten en:




La reducció de la tasca de gestió que duu a terme l’administració al llarg del temps quant a la
preparació, licitació i adjudicació de contractes.
L’incentiu perquè es presentin ofertes més econòmiques en augmentar l’expectativa de
negoci dels licitadors.
Tenint en compte la naturalesa de la prestació en què la complexitat tècnica de l’execució és
rellevant, el termini proposat permetrà comptar, una vegada assolida la implantació correcta
de la prestació, amb temps suficient perquè es rendibilitzi l’esforç invertit i s’aprofiti la inèrcia
del bon nivell de funcionament assolit.

A més a més, com que el contracte és sense subrogació de treballadors, un termini d’execució més
llarg pot contribuir a l’objectiu de caire social de combatre la contractació laboral precària.
D’una altra banda, s’ha tingut també en consideració que el termini d’execució proposat està per sota
del màxim de 5 anys permès legalment de durada dels contractes i que, per aquest motiu, la prioritat
que s’atorga a l’aplicació del criteri d’eficiència no constitueix una limitació important quant a
l’aplicació dels criteris de publicitat i concurrència en la licitació.

3.- Durada prevista
Es proposa un contracte pluriennal que comprengui 28 mensualitats, que compren 4 mesos de l’any
2020, i les anualitats senceres de 2021 i 2022.

4.- Proposta de procediment
Es proposa licitar una adjudicació per procediment obert dels serveis de transport de mostres i
paqueteria de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, per al període d’1 de
setembre de 2020 a 31 de desembre de 2022.

5.- Detall i distribució de la despesa
El contracte es divideix en quatre lots:
Lots Objecte
Transport de mostres
1
2
Transport de mostres
3
Transport de mostres
4
Transport de mostres

Àmbit territorial de prestació
Barcelona Ciutat i l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona
Comarques 1 (Nord)
Barcelona Comarques 2 (Centre i Sud)
Girona
Lleida
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Lots
5
6
7
8

Objecte
Transport mostres
Transport mostres
Transport de paqueteria
Transport de paqueteria

Àmbit territorial de prestació
Tarragona
Terres de l’Ebre
Barcelona
Lleida

La divisió territorial dels lots obeeix a raons organitzatives doncs els àmbits territorials de prestació
dels lots es corresponen amb els àmbits d’actuació dels Centre de Patologia Forense i, a la vegada,
permet la licitació a empreses locals radicades en aquests àmbits.
També s’ha establert una divisió funcional establint lots diferenciats de serveis de transport de
mostres biològiques i de serveis de transport de paqueteria atenent al fet que els requeriments exigits
per a la prestació són diferents en cada modalitats de serveis (el transport de mostres biològiques
requereix de vehicles i mitjans aptes per garantir la seguretat sanitària i la conservació de les
condicions de les mostres) així com també són diferents els itineraris a realitzar en cada tipus de
transport.

La proposta de pressupost pluriennal de licitació de la nova contractació a celebrar és la següent:
Serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’IMLCFC
RESUM PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ PER LOTS
Termini total
execució previst

Lot

1

2
3
4
5

6

7
8

Transport de
mostres. Barcelona
Ciutat i l’Hospitalet
de Llobregat i
Barcelona
Comarques 1
Transport de
mostres. Barcelona
Comarques 2
Transport de mostres
Girona
Transport de
mostres. Lleida
Transport
de
mostres. Tarragona
Transport
de
mostres. Terres de
l’Ebre
Transport
de
paqueteria.
Barcelona
Transport
de
paqueteria. Lleida

IVA exclòs

IVA (21%)

IVA inclòs

(01.09.20- 31.12.22)

63.633,20 €

13.362,97 €

76.996,17 €

(01.09.20- 31.12.22)

26.593,34 €

5.584,60 €

32.177,94 €

(01.09.20- 31.12.22)

31.130,40 €

6.537,38 €

37.667,78 €

(01.09.20- 31.12.22)

35.316,00 €

7.416,36 €

42.732,36 €

(01.09.20- 31.12.22)

24.296,40 €

5.102,24 €

29.398,64 €

(01.09.20- 31.12.22)

23.880,00 €

5.014,80 €

28.894,80 €

(01.09.20- 31.12.22)

35.040,00 €

7.358,40 €

42.398,40 €

(01.09.20- 31.12.22)

4.480,00 €

940,80 €

5.420,80 €

244.369,34 €

51.317,55 €

295.686,89 €

TOTAL 2020 – 2022:
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Proposta de nova contractació de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’IMLCFC
Total pressupost base licitació contracte per anualitats
Lots

Any

Termini execució previst

1a8

2020

(01.09.2020 - 31.12.2022)

35.215,54 €

7.395,25 €

42.610,79 €

1a8

2021

(01.01.2021 - 31.12.2021)

104.576,90 €

21.961,15 €

126.538,05 €

1a8

2022

(01.01.2022 - 31.12.2022)

104.576,90 €

21.961,15 €

126.538,05 €

244.369,34 €

51.317,55 €

295.686,89 €

TOTAL

Preu sense IVA

:

IVA (21%)

Preu amb IVA

Prenent de referència l’anualitat mitjana dels contractes, el pressupost base de licitació de la proposta
de nova contractació 2020-2022 de serveis de transport de mostres biològiques i de paqueteria de
l’IMLCFC resulta inferior en un 0,5% al pressupost de licitació de la contractació pel 2016-2017 i
superior en un 14,6% al pressupost de licitació de la contractació pel 2018-2019.
La previsió d’unitats de prestació que determina la proposta de pressupost base de licitació 20202022 s’ha establert afegint un marge addicional del 8% al conjunt de serveis demandants de transport
de mostres i paqueteria en 2018, els quals es van incrementar en un 4,1% respecte als demandats en
2017. La finalitat d’aquesta mesura es disposar d’una previsió d’unitats suficient i ajustada per atendre
la demanda variable de serveis al llarg de 2020-2022.
Els preus unitaris màxims que determinen la proposta de pressupost base de licitació 2020-2022
afegeixen un 5,4% respecte al pressupost que resultaria si s’apliquessin els preus unitaris màxims del
pressupost de licitació de la contractació pel 2016-2017 i afegeixen un 8,5 % respecte al pressupost
que resultaria si s’apliquessin els preus unitaris màxims del pressupost de licitació de la contractació
pel 2018-2019. Aquest increment en els preus unitaris màxims que determinen la proposta de
pressupost base de licitació 2020-2022 respecte als preus unitaris màxims que van determinar els
pressupostos de les licitacions immediatament anteriors es considera necessari per garantir que les
empreses licitadores presentin ofertes a preus de mercat i econòmicament viables durant tot el
termini de vigència de la contractació. La necessitat d’actualització dels preus s’ha posat de manifest
quan s’han sol·licitat ofertes per als contractes menors que solucionen la continuïtat en la prestació
dels serveis de transport de mostres des de la finalització del darrer contracte licitat públicament fins
que tingui lloc l’inici d’execució del següent contracte que s’adjudiqui amb un procediment obert,
doncs els preus de les ofertes de les empreses consultades es mouen en la línia dels proposats per
valorar el pressupost de la nova contractació 2020-2022.
Proposta d’autorització de despesa pluriennal 2020-2022 per a la licitació, adjudicació i
execució del contracte de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’IMLCFC
Anualitats
2020
2021
2022
TOTAL
(01.09.20 31.12.20)

(01.01.21 31.12.21)

(01.01.22 31.12.22)

Preu de licitació
42.610,79 €

126.538,05 €

126.538,05 €

295.686,89 €
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6.- Proposta
Per tot l’anterior, i d’acord amb el que disposa l’article 36 del Text Refós de la Llei de Finances
Públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, es proposa
l’autorització governamental d’una despesa amb abast pluriennal 2020-2022 que sigui suficient per
licitar la contractació dels serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina
Legal i Ciències Forenses de Catalunya:
Objecte

Serveis de transport de mostres i de
paqueteria per a l’Institut de Medicina
Legal i Ciències Forenses de
Catalunya (01.09.2020 - 31.12.2022).

Centre
gestor

2020
(01.09.2020 31.12.2020)

2021
(01.01.2021 31.12.2021)

2022
(01.01.2022 31.12.2022)

JU05
42.610,79 €

126.538,05 €

126.538,05 €
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