CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT
LICITACIÓ DEL SERVEI D’AUDITORIA DE LES DESPESES INCORREGUDES EN LA
PRESTACIÓ DE L’ACTIVITAT SANITÀRIA FACTURADA AMB CÀRREC AL SERVEI
CATALÀ DE LA SALUT PER PART DELS CENTRES SANITARIS PRIVATS INTEGRATS
FUNCIONALMENT I TEMPORALMENT AL SISCAT.
En el desenvolupament dels treballs preparatoris i en virtut del que disposa l'article 115 de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic, s'ha decidit realitzar una consulta preliminar al mercat
per ajudar a definir correctament la futura licitació del servei d’auditoria de les despeses
incorregudes en la prestació de l’activitat sanitària facturada amb càrrec al Servei Català de la
Salut (CatSalut) per part dels centres sanitaris privats integrats funcionalment i temporalment al
SISCAT.
1- Finalitat de la consulta preliminar:
Recavar informació sobre els recursos tècnics necessaris per dur a terme l’auditoria objecte de
licitació. En concret, es vol recavar informació relativa a l’equip mínim de treball i hores de
dedicació necessàries per dur a terme l’auditoria, així com terminis mínims d’execució
possibilistes, per tal de definir les condicions d’execució de la futura licitació.
2- Context:
Per Resolució del director del CatSalut de 21 de març de 2020, es va establir la integració
funcional i temporal al sistema públic de salut de Catalunya (SISCAT) dels centres sanitaris
privats del territori, inclosos els serveis d’àmbit hospitalari, comunitari, sociosanitaris,
residencials, laboratoris clínics, mútues d’accidents de treball o qualsevol altre dispositiu en
funció de les necessitats que s’anessin detectant per contenir de la pandèmia, o bé per
descongestionar el sistema sanitari públic durant la pandèmia.
Posteriorment, el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, modificat pel Decret llei 14/2020, de 28
d’abril, va establir un sistema de tarifes per a la contraprestació econòmica de l’activitat
extraordinària que els centres privats integrats funcionalment i temporalment al SISCAT
realitzessin a requeriment del Servei Català de la Salut.
Els imports que s’han satisfet als centres privats integrats funcionalment i temporalment al
SISCAT en base a aquest sistema de tarifes no són però definitius. L’article 2 apartat 14 del
Decret llei 12/2020 disposa que cal realitzar una auditoria externa per determinar la valoració
econòmica final dels serveis prestats per aquests centres. Aquesta és l’auditoria objecte de
licitació.

En base als resultats de l’auditoria, el Servei Català de la Salut podrà procedir, si escau, a la
regularització, en positiu o negatiu, dels imports satisfets a les entitats afectades per tal de
garantir que no hi ha un abús de posició de domini per part de l’administració ni tampoc un
marge de benefici empresarial superior al raonable per part de les entitats en base a les
recomanacions de la normativa de contractació pública.
Els criteris per a determinar els centres que seran objecte d’auditoria són els següents:
Centres de titularitat privada que no estan inclosos a l’Annex del Decret 196/2010, de 14 de
desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i que han
facturat activitat amb càrrec al Servei Català de la Salut en virtut del que disposa l’article 2
apartat 11 del Decret llei 12/2020 en el període 1 de març- 31 de desembre de 2020. A 31
d’agost de 2020, suposa un total de 25 centres, inclosos 22 hospitals d’aguts i 3 laboratoris
clínics.
3- Elements de la consulta:
Per tal de recavar informació sobre els recursos tècnics necessaris per dur a terme l’auditoria de
despeses objecte de licitació es plantegen les següents consultes:
a. Perfils professionals que es requereixen.
b. Hores de dedicació estimades per cada perfil professional.
La resposta a aquests elements s’ha de fer tenint en compte una mostra de 25 centres a auditar,
inclosos 22 hospitals d’aguts i 3 laboratoris clínics..
4- Metodologia i condicions de la consulta:
El CatSalut vol posar de manifest que aquesta consulta preliminar al mercat no és vinculant a
efectes contractuals.
Els interessats poden participar en la consulta donant resposta per escrit als elements plantejats
en el punt 3 en un document en format compatible amb Microsoft Office, i enviant-lo mitjançant
correu electrònic a l’adreça concursos@catsalut.cat
També poden enviar informació complementària per a informar l'autoritat contractant sobre
qüestions que considerin rellevants a l’hora de valorar els recursos tècnics necessaris per dur a
terme l’auditoria objecte de licitació.
El termini màxim per participar en la consulta és el que s’estableix a l’espai de licitació publicat al
perfil de contractant del CatSalut1
El CatSalut es compromet a no revelar a tercers la informació recollida en el present document.
Les propostes presentades pels participants es realitzaran a títol informatiu, de forma que el
CatSalut no adquireix cap compromís sobre les mateixes.

1 https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut

2/3

5- Desenvolupament de la consulta:
La consulta tindrà la següent forma:
Consulta prèvia al mercat: Es publica al perfil de contractant del CatSalut la documentació
relativa a la consulta.
Dins el termini que s’ha especificat, els participants podran fer arribar les seves aportacions.
Tanmateix, per qualsevol dubte durant el període d’aquesta consulta, els interessats podran
formular-lo a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de
la consulta. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler
esmentat, residenciat en aquest espai.

Ivan Planas Miret
Director de l’Àrea Econòmica
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