Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

DOCUMENT REGULADOR DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT (CPM) EN RELACIÓ
AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’AUTOPROTECCIÓ PER AL PERSONAL DE SERVEI
INTERIOR DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.
1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

La Secretària General del Departament de Justícia, per delegació de la consellera de
Justícia, d’acord amb la resolució de data 13.04.21 (DOGC de 16.04.21).

2. OBJECTE DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT
L’objecte d’aquesta consulta és recopilar informació, propostes i solucions de mercat en relació als
equips d’autoprotecció/intervenció per al personal de servei interior dels centres penitenciaris de
Catalunya.
Aquest equipament és un element indispensable per a la intervenció dels funcionaris de servei interior
en situacions crítiques i, per tal de garantir la seva seguretat i integritat, és necessari renovar aquest
equipament i dotar-lo de les característiques tècniques i funcionals disponibles al mercat actual.
El present contracte té per objecte el subministrament, la distribució i el manteniment d’equipament
d’autoprotecció per al personal funcionari de servei interior dels centres penitenciaris de Catalunya, que
estarà format pels articles que es detallen seguidament (sense prejudici de poder incorporar elements
addicionals per a incrementar la protecció i seguretat, així com aportar innovacions tècniques i
funcionals):
 Armilles protecció
 Proteccions braços i cames
 Escuts ordinaris i invertits
 Casc de protecció
 Samarretes anti-tall
 Defenses de goma
Tanmateix, a través d’aquesta consulta esperem rebre propostes de possibles elements innovadors
tècnics i funcionals que conformin els equipaments d’autoprotecció però que no hagin estat esmentats
anteriorment.
L’objecte del contracte també inclou el manteniment i reparació de les diverses peces que composen
l’equipament d’autoprotecció. Aquest manteniment inclou qualsevol actuació per a mantenir en perfecte
estat qualsevol dels elements i/o reparar-los.
3. FINALITAT DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT
Es procedeix a realitzar una consulta preliminar de mercat (en endavant CPM), de conformitat amb
l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), per tal de promoure la
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participació d’operadors econòmics, així com la resta d’agents participants en el mercat dels
equipaments de seguretat i autoprotecció, per a recavar informació que permeti a la Secretaria de
Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRiAV) optimitzar la contractació dels
subministraments i serveis esmenats anteriorment.
En efecte, la finalitat d’aquesta consulta és analitzar la situació del mercat i determinar quines són les
possibilitats que ofereix actualment, així com la seva valoració econòmica aproximada. Així mateix, es
busca obtenir un major coneixement per tal de poder definir les prescripcions tècniques en un futur
procediment de licitació, si s’escau, d’aquella solució que més s’ajusti a les necessitats descrites.
4. REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Seguint el principi de concurrència i, a fi de garantir l’èxit de la CPM, aquesta convocatòria s’adreça al
sector dels equipaments tècnics i professionals en matèria de seguretat.
Quan una proposta es presenti de forma conjunta per un grup de persones i/o entitats, el participant
haurà d’identificar concretament la persona o entitat de contacte que actuï com a representant del grup.
5. METODOLOGIA DE PARTICIPACIÓ
La metodologia de participació es realitza mitjançant formulari estàndard, preestablert per la Secretaria
de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, amb l’objectiu de plasmar de la forma més
objectiva possible les propostes i solucions per a les necessitats detectades en l’objecte de consulta.
Les empreses que vulguin participar en aquesta consulta preliminar de mercat (en endavant CPM) han
de presentar el “Formulari de Proposta-Annex II”, una vegada emplenat i signat, en el termini màxim
que s’assenyala en l’anunci de la CPM, a l’adreça de correu electrònic següent:
 contractacio.spjj@gencat.cat

6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
La data d’inici del procés de participació de la CPM és des de la data de publicació i fins el 15 de
setembre.
7. CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL
MERCAT
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el marc d’aquesta
consulta es garantirà la no restricció de la competència i el compliment dels principis generals de
transparència i publicitat i d’igualtat de tracte i no discriminació, sens prejudici de les garanties de
confidencialitat.
Per l’anterior, aquesta consulta no comporta cap avantatge respecte de l’adjudicació del contracte per
a les empreses que hi hagin participat. Així mateix, la no participació en aquesta consulta no suposarà
cap desavantatge per a les futures empreses licitadores respecte del procediment d’adjudicació que,
en el seu cas, es tramiti posteriorment.
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A través del perfil del contractant allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, es donarà
publicitat i transparència de les actuacions i dels resultats d’aquesta consulta, amb el propòsit de que
esdevinguin accessibles a tots els operadors econòmics interessats.
Qualsevol dubte o consulta que vulguin formular els interessats al llarg del procediment de tramitació
de la consulta el podran adreçar a l’apartat de dubtes i preguntes de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/justicia, o bé si la pregunta és de
caire tècnic a la següent adreça de correu electrònic: consultesarip.justicia@gencat.cat

En el correu electrònic s’haurà d’indicar la persona de contacte, telèfon i adreça electrònica.
La localització de la documentació i la informació sobre la consulta preliminar de mercat es pot trobar
al següent enllaç del perfil del contractant: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/justicia
7.1. Caràcter informatiu de les propostes
Les propostes presentades pels participants són a títol informatiu, de manera que el Departament de
Justícia no adquireix cap compromís sobre aquestes. El caràcter informatiu de les propostes determina
que la seva presentació en aquesta consulta no impedeixi la presentació d’ofertes en el moment de la
licitació que pugui dur-se a terme amb posterioritat, ni en compromet el contingut.
7.2. Despeses generades per a la participació de la consulta
Atès el caràcter no vinculant a efectes contractuals d’aquesta consulta, les propostes presentades pels
participants s’entendran fetes a títol informatiu, de manera que el Departament de Justícia no adquirirà
cap compromís econòmic sobre aquestes ni es farà càrrec de les despeses derivades de la participació.
La totalitat d’aquestes anirà a càrrec dels participants.
8. TRACTAMENT DELS RESULTATS DE LA CONSULTA: INFORME FINAL DE
RESULTATS
Finalitzat el procediment d’aquesta CPM, l’òrgan de contractació elaborarà un informe final en el qual
constaran les actuacions realitzades i s’hi recolliran la totalitat dels resultats obtinguts. En la seva
elaboració, l’òrgan de contractació vetllarà per l’equilibri adequat entre els principis de publicitat i
transparència i el règim de confidencialitat corresponent.
L’informe final de resultats serà accessible per a tots els interessats a través del perfil del contractant
del Departament de Justícia, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Així mateix,
s’incorporarà a l’expedient en el cas que amb posterioritat s’iniciï el procediment d’adjudicació del
contracte.
9. RÈGIM DE CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER
PERSONAL
D’acord amb el que disposa l’article 115.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no revelarà als participants les solucions
proposades per altres participants, essent les mateixes únicament conegudes íntegrament per ell.
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Finalitzat el procediment de consulta, l’òrgan de contractació podrà divulgar les solucions i la definició
de les especificacions dels projectes, però no podrà revelar cap informació tècnica o comercial que hagi
estat facilitada pels participants i que aquests hagin designat com a confidencial. A tals efectes, no
s’admetran declaracions genèriques de confidencialitat.
Així mateix, es garantirà el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, i alhora el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
Atès que es treballa en un entorn de seguretat com és un centre penitenciari, els participants han de
considerar totes les dades que treballaran com a confidencials. Cap dels informes, gràfics, esquemes,
fotografies, memòries tècniques, i qualsevol informació que obtinguin o emetin sobre el funcionament
dels centres penitenciaris podrà ser utilitzada, ni molt menys difosa, sense el permís exprés per escrit
dels òrgans responsables del Departament de Justícia.

10. EVENTUAL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Una vegada es publiqui l’informe de resultats de la consulta preliminar de mercat, l’òrgan de
contractació podrà iniciar, si s’escau, el corresponent procediment de contractació.
Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin el requisits establerts
per l’òrgan de contractació en els plecs de clàusules reguladores del procediment d’adjudicació, hagin
o no participat en aquesta consulta preliminar del mercat. La participació en la consulta no constitueix
una obligació ni un compromís de participar en la licitació, ni tampoc un impediment.
En l’elaboració dels plecs de clàusules s’ha de tenir en consideració el resultat de la consulta realitzada;
si no es així, l’informe final de resultats deixarà constància dels motius.
La present consulta no comporta cap compromís ni obligació de licitar per part de l’òrgan de
contractació.
11. CONTEXT DE LA NECESSITAT
El context de la necessitat és, tal com ja s’ha estipulat anteriorment, l’equipament del personal de servei
interior dels centres penitenciaris de Catalunya. L’any 2015 es va adjudicar un expedient per al
subministrament i distribució d’equipament d’autoprotecció per al personal funcionari de centres
penitenciaris. El subministrament es va realitzar durant els anys 2016, 2017 i 2018 essent els articles
subministrats els següents:
 Cascs i armilles
 Proteccions de braços i cames
 Escuts i pantalles facials
Alguns d’aquests elements arriben a la fi de la seva vida útil i d’altres estan en mal estat sense
possibilitat de reparació, per la qual cosa esdevé necessari subministrar-ne de nous.
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Aquest equipament és un element indispensable per a la intervenció dels funcionaris de servei interior
en situacions crítiques i, per tal de garantir la seva seguretat i integritat, és necessari renovar aquest
equipament i dotar-lo de les característiques tècniques i funcionals disponibles al mercat actual.
És per això, que a través d’aquesta consulta es busca obtenir el màxim d’informació tècnica, funcional
i econòmica dels elements que configuren aquest equipament. El mercat ha evolucionat i desenvolupat
nous materials i elements que ofereixen un major grau de seguretat, però a la vegada aquests elements
han de resultar operatius i pràctics per al desenvolupament òptim de les tasques del personal de servei
interior.
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