Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Institut de Medicina Legal
i Ciències Forenses de Catalunya

Informe justificatiu de la celebració d’un contracte

Expedient:

GEEC– JU-2020-59

Unitat prom otora:

SRAJ

Tipus:

Serveis

Procedim ent adjudicació:

Procediment obert

Objecte:

Serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forenses de Catalunya

Term ini d’execució previst:

28 mesos (01.09.2020 - 31.12.2022), amb possibilitat de pròrrogues
successives fins un màxim acumulat de 24 mesos (01.01.2023 –
31.12.2024)

Pressupost base de licitació:
Partida pressupostària:

295.686,89 €

Valor estim at:

502.397,01 €

JU05/D/223000106/2111/0000 (lots 1 a 6)
JU05/D/222000102/2111/0000 (lots 7 i 8)

1-Petició de tramitació del contracte
La Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia com a unitat promotora de contractació del
Departament de Justícia procedeix a elevar a l’òrgan de contractació una petició de tramitació
mitjançant la qual es dugui a terme la revisió, incoació, aprovació, licitació, adjudicació i formalitzac ió
d’un contracte de serveis que té per objecte els serveis de transport de mostres i de paqueteria per a
l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. La petició incorpora els documents següents:
-

El present informe justificatiu de la necessitat i de les característiques essencials del
contracte.
L’informe econòmic del contracte.
L’informe sobre insuficiència de mitjans propis i justificatiu d’ús de recursos externs.
La proposta de continguts del plec de de clàusules administratives particulars (PCAP) en els
apartats del plec següents:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Quadre de característiques del contracte
Annex model d’oferta econòmica.
Annex instruccions per emplenar el model d’oferta econòmica.
Annex criteris d’adjudicació.
Annex contingut del sobre B.
Annex condicions especials d’execució i penalitats.
Annex obligacions contractuals essencials.
Annex protecció de dades i deure de confidencialitat.
Annex declaració adscripció de mitjans a l’execució del contracte
Annex regles especials respecte del personal de l’empresa contractista
Annex condicions subrogació
Annex persones de contacte per a consultes de caire administratiu i tècnic.

El plec de prescripcions tècniques (PPT) del contracte

Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici G
08014 Barcelona
Tel. 93 554 82 78
Fax 93 554 82 59
justicia.gencat.cat

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

2-Justificació de la necessitat de contractar
La provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’administració de justícia a
Catalunya és una finalitat institucional pròpia de la Generalitat de Catalunya en virtut dels traspas sos
de funcions de l’Administració de l’Estat produïts d’ençà de 1990. El Departament de Jus tíc ia de la
Generalitat de Catalunya i específicament la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Jus t íc ia
(SRAJ) són competents per dur a terme les accions executives necessàries per al compliment i
realització d’aquesta finalitat institucional.
La naturalesa i extensió de les necessitats de funcionament de l’administració de justícia a Catalunya
en relació amb la necessitat específica de missatgeria externa de recollida, transport i dis tribuc ió de
mostres biològiques i de paqueteria generades per l’activitat de l’Institut de Medicina Legal i Ciènc ies
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 aut òpsies i
en l’atenció a les víctimes, una sèrie de mostres biològiques que cal analitzar pels laboratoris. É s
necessari, per tant, recollir i realitzar transports dels diferents tipus de mostres des de les s ales
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 t ot
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 medicoforens es han de s er
empaquetats, recollits, transportats i lliurats al jutjat d’origen (o a la inversa). La necessitat de
serveis externs de transport de paqueteria es limita a atendre els transport entre els centres
medicoforense de les ciutats de Barcelona i Lleida i les seus judicials de les províncies de
Barcelona i Lleida, respectivament. Dins dels partits judicials de les ciutats de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona és el personal d’auxili judicial de l’administració de justícia qui s’encarrega de
traslladar els efectes personal i mentre que entre els centres medicoforense de les ciutats de
Girona i Tarragona i les seus judicials de les províncies de Girona i Tarragona els serveis
funeraris privats lliuren sense càrrec i per voluntat pròpia els efectes recollits del centre
medicoforense alhora que compareixen davant de l’autoritat judicial per recollir el permís
d’inhumació. No succeeix el mateix entre els centres medicoforense de les ciutats de Barcelona i
Lleida i les seus judicials de les províncies de Barcelona i Lleida doncs els serveis funeraris
privats que hi actuen no volen fer-se responsables de traslladar els efectes dels difunts i el
Departament de Justícia en cap cas els ho pot exigir.

Amb la pretensió de satisfer les necessitats descrites de l’administració de justíc ia a Cat alunya, es
considera idònia per part de la SRAJ la proposta de tramitació d’un contracte de serveis de trans port
de mostres biològiques i paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de
Catalunya, bàsicament similar als contractes anàlegs celebrats, adjudicats i formalitzats 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 inc lou
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
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punts de recollida o entrega que determini l’autoritat judicial.
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.

La disponibilitat de les prestacions anteriors requereix de la contractació de recursos externs per part
de l’administració que ve justificada per la no disponibilitat de recursos propis que li permetin assumir
per ella mateixa la prestació. L’aspecte anterior es desenvolupa en l’informe específic justificatiu
d’insuficiència de mitjans propis de l’administració que s’incorpora a la documentació de la petició de
la tramitació de l’expedient de contractació.
Les necessitats ateses per aquesta contractació són estructurals i contínues al llarg del temps i s e’n
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
contractacions donin una solució de continuïtat a la necessitat permanent de la prestació al llarg del
temps.

3-Justificació de la divisió en lots del contracte
En l’apartat 3 de L’article 99 de la LCSP s’estableix que, sempre que la naturalesa o l’objecte del
contracte ho permetin, caldrà preveure la realització independent de cada una de les seves parts
mitjançant la divisió en lots, llevat que hi hagi motius vàlids de no divisió en lots de l’objecte que
hauran de justificar-se degudament en l’expedient.
El nou contracte de serveis de transport de mostres i paqueteria per a l’Institut de Medic ina Legal i
Ciències Forenses de Catalunya que es proposa celebrar es divideix en vuit lots:
Lots Objecte
Transport de mostres
1
2
Transport de mostres
3
Transport de mostres
4
Transport de mostres
5
Transport de mostres
6
Transport de mostres
7
Transport de paqueteria
8
Transport de paqueteria

Àmbit territorial de prestació
Barcelona Ciutat i l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona
Comarques 1 (Nord)
Barcelona Comarques 2 (Centre i Sud)
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Barcelona
Lleida

La divisió territorial dels lots obeeix a raons organitzatives doncs els àmbits territorials de pres tació
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.
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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.
A l’empara de l’article 99, apartat 4, lletra b) de la LCSP s’estableix una limitació de lots a adjudicar a
una mateixa empresa, per tal d’afavorir la participació en la contractació pública de les empreses del
sector.
Aquesta limitació només s’aplica en els lots 1 i 2 de transport de mostres que corresponen a s erveis
en l’àmbit de les comarques de Barcelona i inclouen el lot amb major preu (el lot 1) de forma que els
lots 1 i 2 no podran ser adjudicats a un mateix licitador. No es limitarà però l’adjudicació conjunta dels
lots 1 i 2 a una mateixa empresa en els supòsits següents:
 Quan hi hagi una empresa única candidata a l’adjudicació en cada un dels lots 1 i 2.
 No es limitarà l’adjudicació del lot o dels lots en què el candidat que hagi presentat l’oferta
més puntuada en el conjunt de criteris d’adjudicació també hagi obtingut més punt uació que
la resta de candidats en el criteri d’adjudicació en què es valora l’impacte ambiental del
transport.
La primera excepció respon al propòsit que cap lot amb oferta vàlida resti desert i la segona excepc ió
respon a la voluntat d’evitar que la limitació en l’adjudicació de lots a una mateixa empresa no es fac i
en perjudici de la qualitat mediambiental.
No s’estableix la limitació de lots a adjudicar a una mateixa empres a respecte als lots 2 a 8, en els
quals hi ha més dispersió territorial entre els centres de recollida i lliurament, per tal de permet re que
els licitadors puguin presentar ofertes competitives aprofitant les mateixes rutes del servei en àmbit s
territorials de lots diversos.

4-Antecedents immediats de licitació de contractes amb objecte anàleg. Proposta de pressupost base
de licitació i de valor estimat de la contractació
Com ja s’ha apuntat en el primer apartat, la prestació de serveis de transport de mostres i paqueter ia per
a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya , té caràcter estructural i continu al llarg del
temps que genera per al Departament de Justícia, en el marc del compliment de les seves finalit ats
institucionals, una despesa recurrent que ha justificat la licitació successiva de procediments
d’adjudicació de contractes que tenen per objecte aquesta prestació.
És important destacar que les necessitats de l’IMLCFC quant a la prestació de transport de mos tres
biològiques i de paqueteria depenen de la variabilitat inherent a la dinàmica de la demanda
d’actuacions medicoforenses. Així doncs, les necessitats de prestació de serveis, tot i que contínues,
no són regulars al llarg dels temps i ni quantificables a priori amb exactitud sinó únicament mitjançant
les previsions que s’avaluïn en cada moment a partir de la informació més recent de dades de la
demanda d’actuacions de transport.
El servei de transport paqueteria de l’IMLCFC s’ha vingut adjudicant mitjançant cont ract ació menor
tenint en compte el cost escàs que representen aquests serveis. Però en tractar-se de serveis de
necessitat permanent al llarg del temps, el règim jurídic establert per la LCSP exigeix licitar-los
públicament de forma que en aquesta proposta de nova contractació el transport de paqueteria es
licita conjuntament amb el transport de mostres biològiques de L’IMLCFC.
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S’exposen a continuació antecedents immediats de licitació i adjudicació de contractes amb object e
anàleg:

Exercici 2017
Mostres:
GEEC JU 2015 484 (Procediment Obert. Lots 1, 2 i 5) Prorroga 12 mesos
GEEC JU 2015 1214 (Procediment Obert. Lots 3, 4 i 6) Pròrroga 8 mesos i 15 dies
GECC JU 2017 1042 (Contracte Menor. Lots 3 a 6)
Paqueteria:
GEEC JU 2016 1162 (Contracte Menor. Lot 7) // Pagament amb fons de maniobra (Lot 8)
Lots de transport
Projecció
a 12 Projecció a 12 Cost execució 12
mesos de la licitació mesos
de mesos (IVA exclòs)
(IVA exclòs)
l’adjudicació (IVA
exclòs)
1 Mostres
BCN-L’H + BCC
Nord i Centre
41.600,00 €
22.360,00 €
17.036,12 €
2 Mostres
BCC Sud
7.280,00 €
6.790,00 €
5.876,73 €
3 Mostres
GIR
12.320,00 €
11.060,00 €
5.965,37 €
4 Mostres
LLE
14.000,00 €
12.600,00 €
12.586,00 €
5 Mostres
TAR
7.280,00 €
7.140,00 €
7.987,93 €
6 Mostres
TEB
8.640,00 €
8.000,00 €
6.232,75 €
7 Paqueteria Barcelona
12.396,69 €
12.396,69 €
10.570,00 €
8 Paqueteria Lleida
1.636,07 €
1.636,07 €
1.636,07 €
105.152,76 €
67.890,97 €
81.982,76 €

Exercici 2018
Mostres:
GECC JU 2017 1419 (Contracte Menor. Lot 2)
GECC JU 2017 1419 (Contracte Menor. Lots 1 i 3 a 6)
GEEC JU 2017 926 (Procediment Obert. Lots 1 a 6) Contracte inicial 5 mesos i 27 dies. Prorrogable
en 2019
Paqueteria:
GEEC JU 2017 1427 (C. Menor. Lot 7) // GEEC JU 2017 1445 (C. Menor. Lot 8)
Lots de transport
Projecció a Projecció a Cost execució 12 mesos (IVA exclòs)
12 mesos de 12 mesos de
la licitació l’adjudicació
2018
Deute 2018
TOTAL
(IVA exclòs) (IVA exclòs)
1 Mostres
BCN-L’H
+
BCC
Nord
i
Centre
34.145,28 €
19.117,80 €
11.840,60 €
3.381,95 €
15.222,55 €
2 Mostres
BCC Sud
5.990,40 €
4.554,00 €
4.208,50 €
1.406,51 €
5.615,01 €
3 Mostres
GIR
9.123,84 €
8.532,00 €
7.605,00 €
2.054,00 €
9.659,00 €
4 Mostres
LLE
12.672,00 €
11.880,00 €
10.890,00 €
4.590,00 €
15.480,00 €
5 Mostres
TAR
8.112,00 €
7.956,00 €
6.488,00 €
1.989,00 €
8.477,00 €
6 Mostres
TEB
6.350,40 €
6.000,00 €
6.570,00 €
1.000,00 €
7.570,00 €
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7
8

Paqueteria Barcelona
Paqueteria Lleida

12.379,00 €

12.379,00 €

11.618,00 €

11.618,00 €

2.479,34 €

2.479,34 €

1.074,08 €

1.074,08 €

91.252,26 €

72.898,14 €

60.294,18 €

14.421,46 €

74.715,64 €

Les diferències entre la licitació i l’adjudicació en el lots 1 a 6 (mostres) s’han produït a c aus a de les
diferències entre els preus unitaris màxims determinants del pressupost base de licitació i el s preus
unitaris de les ofertes adjudicatàries:
Lots de transport

2017

2018

Preus unitaris (IVA exclòs)
Màxims
Adjudicació
licitació
1

2
3
4
5
6

BCN-L’H +
BCC Nord i
Centre
52,00 €
27,95 €
Mostres BCC Sud
52,00 €
48,50 €
Mostres GIR
88,00 €
79,00 €
Mostres LLE
100,00 €
90,00 €
Mostres TAR
52,00 €
51,00 €
Mostres TEB
108,00 €
100,00 €
Baixa conjunta licitació lots 1 a 6

Preus unitaris (IVA exclòs)
Màxims
Adjudicació
licitació

Mostres

-46,3%
-6,7%
-10,2%
-10,0%
-1,9%
-7,4%
-25,4%

49,92 €
49,92 €
84,48 €
96,00 €
52,00 €
105,84 €

27,95 €
37,95 €
79,00 €
90,00 €
51,00 €
100,00 €

-44,0%
-24,0%
-6,5%
-6,3%
-1,9%
-5,5%
-24,0%

Les diferències entre l’adjudicació i el cost dels serveis executats en els lots 1 a 6 (mos t res) i 7 i 8
(paqueteria) es produeixen a causa de les diferències entre la previsió de dem anda d’unitats de la
prestació de serveis de transport que determinen els imports dels pressupostos de licit ació i de les
adjudicacions i les unitats demandades i prestades que determinen l’import del cost de l’execució:
Lots de transport

2017

2018

Unitats de la prestació
Previsió
Serveis
de serveis executats
1

2
3
4
5
6
7
8

Mostres

Mostres
Mostres
Mostres
Mostres
Mostres
Paqueteria
Paqueteria

BCN-L’H
+
BCC
Nord
i
Centre
BCC Sud
GIR
LLE
TAR
TEB
Barcelona
Lleida
TOTAL

800
140
140
140
140
80
496
78
2.014

610
121
76
140
157
62
423
78
1.667
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Unitats de la prestació
Previsió
Serveis executats
de serveis
2018
Deute
Total

684
120
108
132
156
60
496
118
1.844

424
102
96
121
127
66
465
51

121
37
26
51
39
10

545
139
122
172
166
76
465
51
1.736
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El pressupost base de licitació (IVA exclòs) que correspon a la proposta de celebració d’una nova
contractació durant les anualitats de 2020 a 2022 és el següent:
Proposta de nova contractació de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya
Resum pressupost base de licitació per anualitats
Lots
1a 8
1a 8
1a 8

Anualitat
2020
2021
2022

TOTAL

IVA exclòs

IVA (21%)

IVA inclòs

01.09.20 / 31.12.20
01.01.21 / 31.12.21
01.01.22 / 31.12.22

35.215,54 €
104.576,90 €
104.576,90 €

7.395,25 €
21.961,15 €
21.961,15 €

42.610,79 €
126.538,05 €
126.538,05 €

2020-2022

244.369,34 €

51.317,55 €

295.686,89 €

Els preus unitari màxims i les previsions de demanda d’unitats de prestació que determinen la
proposta de pressupost base de licitació són els següents:
Lots de transport

1

Mostres

2
3
4
5
6
7
8

Mostres
Mostres
Mostres
Mostres
Mostres
Paqueteria
Paqueteria

Unitats de la prestació
Previsió de serveis
2020
2021
2022
4 mesos
12 mesos
12 mesos
BCN-L’H +
BCC1
BCC2
GIR
LLE
TAR
TEB
Barcelona
Lleida
TOTAL

185
78
47
47
57
29
168
20
631

550
230
140
140
170
85
500
60
1.875

550
230
140
140
170
85
500
60
1.875

Preus unitaris
màxims (IVA
exclòs)

49,52 €
49,43 €
95,20 €
108,00 €
61,20 €
120,00 €
30,00 €
32,00 €

Els àmbits territorials dels lots 1 i 2 no coincideixen amb els dels lots 1 i 2 de les contractacions
anteriors doncs en la nova contractació BCC1 equival a Barcelona comarques Nord i BCC2 equival a
Barcelona comarques Centre i Sud.
En el lot 4, la previsió d’unitats de prestació en 2020-2022 s’ha reduït respecte als serveis
efectivament prestats en 2018 perquè la prestació s’efectuava dues vegades per setmana i ha passat
a efectuar-se una vegada per setmana, i així continuarà durant el termini de la nova contractació.
La previsió de serveis en el conjunt dels lots 1 a 8 i en cada una de les anualitats c ompletes 2012 i
2022 de la nova contractació proposada és de 1.875 unitats anuals de prestació. Aquesta previsió és
inferior (-6,9%) a la previsió que es va assignar per a l’anualitat 2017 (2.014 unitats de prestació) però
no és gaire diferent (+1,7%) de la previsió que es va assignar per a l’anualitat 2018 (1.844 unit at s de
prestació), la qual va resultar ajustada al nombre d’unitats de prestació efectivament demandades en
2018 (1.736 unitats de prestació) ja que la diferència entre la previsió i la demanda efectiva d’unit at s
en 2018 va ser inferior al 6%.
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Quan a la fixació dels preus unitaris màxims durant les anualitat 2020-2022 de la nova cont rac t ació,
s’ha tingut en compte que en la globalitat dels contractes dels lots 1 a 6 de serveis de t rans port de
mostres biològiques de 2016-2027 i 2018-2019 es van assolir unes baixes de licitació inusualment
altes (-25,4% i -24%, respectivament). S’ha considerat que els preus obtinguts en les adjudicacions
anteriors, sens perjudici que són molt avantatjosos, no són extrapolables a una nova contractació
2020-2022 i no li aportarien un equilibri econòmic perquè estarien per sota dels preus de mercat dels
serveis de transport. Això 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 most res des de la
finalització del darrer contracte licitat públicament fins que tingui lloc l’inici d’exec uc ió del s egüent
contracte que s’adjudiqui amb un procediment obert, de forma que els preus de les ofertes de les
empreses consultades es mouen en la línia dels proposats en la nova contractació 2020-2022.
El pressupost que correspon als transport de mostres biològiques i que resulta d’aplicar els preus
unitaris màxims que es proposen en els lots 1 a 6 de transport de mostres de la nova c ont rac t ació
2020-2022 és superior en un del 3,2 % al pressupost base de licitació que resultaria aplicant els
preus unitaris màxims de la contractació 2016-2017 i superior en un 6,8 % al pressupost base de
licitació que resultaria aplicant els preus unitaris màxims de la contractació 2017-2018. Les
diferències es justifiquen tenint en compte que els preus unitaris màxims han de s er s uficients per
permetre que les empreses presentin ofertes a preus de mercat que puguin mantenir la viabilitat
econòmica fins 31 de desembre de 2022 i durant les pròrrogues amb durada possible fins 31 de
desembre de 2024.
El pressupost que correspon al transport de paqueteria s’ha establert tenint també en compte el preus
de les ofertes de les empreses consultades en l’adjudicació de les contractacions menors dot ant als
mateixos d’un marge addicional per assegurar la seva viabilitat econòmica en 2020-2022 i en les
possibles pròrrogues 2023-2024. La previsió anual d´unitats de prestació de serveis de t rans port de
paqueteria s’ha fixat en una quantia intermèdia entre la previsió anual pel 2018 i les unitats
efectivament executades en 2018.
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 que es va destinar per licitar la contractació en
2016-2017 i superior en un 14,6% al pressupost que es va destinar per licitar la contractació en 2018 2019. Per tot l’exposat anteriorment, es considera que la proposta del pressupost base de licitació de
de la nova contractació 2020-2022 inclou una previsió d’unitats suficient i ajustada per atendre la
demanda variable de serveis així com uns preus unitaris màxims que garantiran ofertes a preus de
mercat sostenibles durant el termini inicial d’execució i durant les possibles pròrrogues.
Proposta de nova contractació de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya
Pressupost base de licitació per lots
LOT 1. Transport de mostres (Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona comarques 1)

Pressupost base de licitació per anualitats
Lot
Anualitat
IVA exclòs
IVA (21%)
IVA inclòs
1 2020
01.09.20 / 31.12.20
9.161,20 €
1.923,85 €
11.085,05 €
1 2021
01.01.21 / 31.12.21
27.236,00 €
5.719,56 €
32.955,56 €
1 2022
01.01.22 / 31.12.22
27.236,00 €
5.719,56 €
32.955,56 €
Total pressupost base licitació lot 1:
63.633,20 €
13.362,97 €
76.996,17 €
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LOT 2, Transport de mostres (Barcelona comarques 2)
Pressupost base de licitació
Lot
Anualitat
IVA exclòs
IVA (21%)
IVA inclòs
2 2020
01.09.20 / 31.12.20
3.855,54 €
809,66 €
4.665,20 €
2 2021
01.01.21 / 31.12.21
11.368,90 €
2.387,47 €
13.756,37 €
2 2022
01.01.22 / 31.12.22
11.368,90 €
2.387,47 €
13.756,37 €
Total pressupost base licitació lot 2:
26.593,34 €
5.584,60 €
32.177,94 €

LOT 3. Transport de mostres (Girona)
Pressupost base de licitació
Lot
Anualitat
IVA exclòs
IVA (21%)
IVA inclòs
3 2020
01.09.20 / 31.12.20
4.474,40 €
939,62 €
5.414,02 €
3 2021
01.01.21 / 31.12.21
13.328,00 €
2.798,88 €
16.126,88 €
3 2022
01.01.22 / 31.12.22
13.328,00 €
2.798,88 €
16.126,88 €
Total pressupost base licitació lot 3:
31.130,40 €
6.537,38 €
37.667,78 €

LOT 4. Transport de mostres (Lleida)
Pressupost base de licitació
Lot
Anualitat
IVA exclòs
IVA (21%)
IVA inclòs
4 2020
01.09.20 / 31.12.20
5.076,00 €
1.065,96 €
6.141,96 €
4 2021
01.01.21 / 31.12.21
15.120,00 €
3.175,20 €
18.295,20 €
4 2022
01.01.22 / 31.12.22
15.120,00 €
3.175,20 €
18.295,20 €
Total pressupost base licitació lot 4:
35.316,00 €
7.416,36 €
42.732,36 €

LOT 5. Transport de mostres (Tarragona)
Pressupost base de licitació
Lot
Anualitat
IVA exclòs
IVA (21%)
IVA inclòs
5 2020
01.09.20 / 31.12.20
3.488,40 €
732,56 €
4.220,96 €
5 2021
01.01.21 / 31.12.21
10.404,00 €
2.184,84 €
12.588,84 €
5 2022
01.01.22 / 31.12.22
10.404,00 €
2.184,84 €
12.588,84 €
Total pressupost base licitació lot 5:
24.296,40 €
5.102,24 €
29.398,64 €

LOT 6. Transport de mostres (Tarragona)
Pressupost base de licitació
Lot
Anualitat
IVA exclòs
IVA (21%)
IVA inclòs
6 2020
01.09.20 / 31.12.20
3.480,00 €
730,80 €
4.210,80 €
6 2021
01.01.21 / 31.12.21
10.200,00 €
2.142,00 €
12.342,00 €
6 2022
01.01.22 / 31.12.22
10.200,00 €
2.142,00 €
12.342,00 €
Total pressupost base licitació lot 6:
23.880,00 €
5.014,80 €
28.894,80 €
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LOT 7. Transport de paqueteria (Barcelona)
Pressupost base de licitació
Lot
Anualitat
IVA exclòs
IVA (21%)
IVA inclòs
7 2020
01.09.20 / 31.12.20
5.040,00 €
1.058,40 €
6.098,40 €
7 2021
01.01.21 / 31.12.21
15.000,00 €
3.150,00 €
18.150,00 €
7 2022
01.01.22 / 31.12.22
15.000,00 €
3.150,00 €
18.150,00 €
Total pressupost base licitació lot 7:
35.040,00 €
7.358,40 €
42.398,40 €

LOT 8. Transport de paqueteria (Lleida)
Pressupost base de licitació
Lot
Anualitat
IVA exclòs
IVA (21%)
IVA inclòs
8 2020
01.09.20 / 31.12.20
640,00 €
134,40 €
774,40 €
8 2021
01.01.21 / 31.12.21
1.920,00 €
403,20 €
2.323,20 €
8 2022
01.01.22 / 31.12.22
1.920,00 €
403,20 €
2.323,20 €
Total pressupost base licitació lot 8:
4.480,00 €
940,80 €
5.420,80 €

Resum pressupost base licitació contracte per lots (LOTS 1 A 8)
Lots transport

Termini total
execució previst

IVA exclòs

IVA (21%)

IVA inclòs

1

Mostres. BCN-L’H i
BCC1

(01.09.20- 31.12.22)

63.633,20 €

13.362,97 €

76.996,17 €

2

Mostres.BCC2

(01.09.20- 31.12.22)

26.593,34 €

5.584,60 €

32.177,94 €

3

Mostres. Girona

(01.09.20- 31.12.22)

31.130,40 €

6.537,38 €

37.667,78 €

4

Mostres. Lleida

(01.09.20- 31.12.22)

35.316,00 €

7.416,36 €

42.732,36 €

5

(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 €

7

Mostres. Tarragona
Mostres. Terres de
l’Ebre
Paqueteria.
Barcelona

(01.09.20- 31.12.22)

35.040,00 €

7.358,40 €

42.398,40 €

8

Paqueteria. Lleida

(01.09.20- 31.12.22)

4.480,00 €

940,80 €

5.420,80 €

244.369,34 €

51.317,55 €

295.686,89 €

6

TOTAL 2020 – 2022:

Els antecedents del valor estimat dels contractes de les dues licitacions precedents de serveis de
transports de mostres biològiques per als estudis complementaris medicoforenses de l’IMLCFC s ón
els següents:
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Antecedents de contractació de serveis de transport de mostres per a l’Institut de Medic ina Legal i
Ciències Forenses de Catalunya
Valor estimat del contracte
Licitacions Exp.
VEC
Conceptes inclosos en VEC
Durada
Ampliació Modificació
inicial
Pròrroga
termini
Licitació
GEEC JU
2016
2015 484
(Lots 1, 2 i 5)
12 mesos
12 mesos
No
20%
146.016,00 €
GEEC JU
2015 1214
(Lots 3, 4 i 6)
12 mesos
12 mesos
No
20%
83.904,00 €
229.920,00 €
Licitació
2018

GEEC
2017 926

JU

12 mesos
(no licitat)
9 mesos
(licitat)

12 mesos

No

20%

183.345,42 €

9 mesos

No

20%

137.509,06 €

Per determinar el valor estimat de la proposta de nova contractació s’ha tingut en compte que els
serveis que són objecte d’aquest contracte no són ni continus ni regulars ni quantificables abans que
la seva necessitat es concreti sinó que són variables perquè depenen d’una demanda fluc t uant que
cada any és diferent de forma que el cost del serveis necessaris per atendre la demanda és
indeterminable a priori i només pot ser objecte d’una previsió estimativa.
La demanda de transports de mostres i de paqueteria per part de l’IMLCFC es produeix havent
intervingut prèviament els serveis medicoforenses de l’IMLCFC en la realització d’autòpsies o en
l’atenció a les víctimes ja que els efectes a transportar, bé siguin mostres o efectes personals
procedeixen dels finats o de les víctimes i no és possible concretar amb anticipació, per a un període
de temps determinat, ni les autòpsies que tindran lloc ni les víctimes que hauran de ser ateses ni els
serveis de transport que, havent-se produït aquelles, seran necessaris per dur a analitzar les mostres
de autòpsies o de les víctimes o per lliurar els efectes personals dels finats.
D’acord amb l’anterior, qualsevulla variació en les necessitats que es produeixi en relació amb les
previsions inicials serà sempre particular d’un període de temps determinat i no serà generalitzable a
altres períodes de temps, de manera que no es compta amb fonament per justificar que les variacions
enregistrades al llarg d’una anualitat determinada consolidaran i seran traslladables a les anualit ats
següents.
L’article 101 de la LCSP estableix que el valor estimat del contracte ha de prendre l’import total
pagador segons estimacions de l’òrgan de contractació, sense incloure l’impost sobre el valor afegit i
que s’ha de considerar valor estimat del contracte l’import màxim que aquest pugui assolir, t enint en
compte la totalitat de les modificacions a l’alça previstes a l’empara de l’article 204 de la LCS P , el
qual determina que els contractes de les administracions públiques es poden modificar durant la seva
vigència fins al tant per cent del preu inicial que s’hagi determinat prèviament, que en cap c as podrà
ser superior al 20 per cent.
D’acord amb l’anterior, l’import màxim que podrà assolir el valor estimat d’aquesta contrac tació s erà
aquell en què es computi el pressupost del contracte inicial, el pressupost de la pròrroga màxima
prevista del contracte inicial i les modificacions màximes a l’alça previstes, les quals, acumulades al
llarg del termini inicial i de pròrroga no podran assolir més del 20% previst del preu inic ial, t enint en
compte que, com s’ha exposat, que la modificació que en el seu cas tingui lloc en una anualitat
determinada serà particular de la mateixa i no pot justificar-se incorporar-la consolidada en les
anualitat següents.
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D’acord amb l’anterior, el valor estimat del contracte 2020-2022 que es proposa tramitar i el
desglossament del mateix es detallen en els quadres següents:

Proposta de nova contractació de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya
Valor estimat del contracte per lots
Lots
1
2
3

01.09.2020 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2024

Valor estimat
130.831,84 €
54.649,81 €
64.012,48 €

4
5
6
7
8

01.09.2020
01.09.2020
01.09.2020
01.09.2020
01.09.2020

72.619,20
49.963,68
49.056,00
72.048,00
9.216,00
502.397,01

/ 31.12.2024
/ 31.12.2024
/ 31.12.2024
/ 31.12.2024
/ 31.12.2024
TOTAL VEC contracte (Lots 1 a 8) :

€
€
€
€
€
€

LOT 1. Transport de mostres (Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona comarques 1)

Valor estimat
Situacions contractuals
Contracte inicial
Contracte inicial
Contracte inicial
Pròrroga
Pròrroga
Modificació màxima (20%
preu inicial)

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021
01.01.2022 / 31.12.2022
01.01.2023 / 31.12.2023
01.01.2024 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2014

Anualitats contracte Parcials VEC
(IVA exclòs)
9.161,20 €
27.236,00 €
27.236,00 €
63.633,20 €
27.236,00 €
27.236,00 €
54.472,00 €

Total VEC Lot 1 :

12.726,64 €
130.831,84 €

LOT 2. Transport de mostres (Barcelona comarques 2)

Valor estimat
Situacions contractuals
Contracte inicial
Contracte inicial
Contracte inicial
Pròrroga
Pròrroga
Modificació màxima (20%
preu inicial)

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021
01.01.2022 / 31.12.2022
01.01.2023 / 31.12.2023
01.01.2024 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2014

Anualitats contracte Parcials VEC
(IVA exclòs)
3.855,54 €
11.368,90 €
11.368,90 €
26.593,34 €
11.368,90 €
11.368,90 €
22.737,80 €

Total VEC Lot 2 :
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LOT 3. Transport de mostres (Girona)

Valor estimat
Situacions contractuals
Contracte inicial
Contracte inicial
Contracte inicial
Pròrroga
Pròrroga
Modificació màxima (20%
preu inicial)

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021
01.01.2022 / 31.12.2022
01.01.2023 / 31.12.2023
01.01.2024 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2014

Anualitats contracte
Parcials VEC
(IVA exclòs)
(IVA exclòs)
4.474,40 €
13.328,00 €
13.328,00 €
31.130,40 €
13.328,00 €
13.328,00 €
26.656,00 €

Total VEC Lot 3 :

6.226,08 €
64.012,48 €

LOT 4. Transport de mostres (Lleida)

Valor estimat
Situacions contractuals
Contracte inicial
Contracte inicial
Contracte inicial
Pròrroga
Pròrroga
Modificació màxima (20%
preu inicial)

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021
01.01.2022 / 31.12.2022
01.01.2023 / 31.12.2023
01.01.2024 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2014

Anualitats contracte
Parcials VEC
(IVA exclòs)
(IVA exclòs)
5.076,00 €
15.120,00 €
15.120,00 €
35.316,00 €
15.120,00 €
15.120,00 €
30.240,00 €

Total VEC Lot 4 :

7.063,20 €
72.619,20 €

LOT 5. Transport de mostres (Tarragona)

Valor estimat
Situacions contractuals
Contracte inicial
Contracte inicial
Contracte inicial
Pròrroga
Pròrroga
Modificació màxima (20%
preu inicial)

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021
01.01.2022 / 31.12.2022
01.01.2023 / 31.12.2023
01.01.2024 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2014

Anualitats contracte
Parcials VEC
(IVA exclòs)
(IVA exclòs)
3.488,40 €
10.404,00 €
10.404,00 €
24.296,40 €
10.404,00 €
10.404,00 €
20.808,00 €

Total VEC Lot 5 :
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LOT 6. Transport de mostres (Terres de l’Ebre)

Valor estimat
Situacions contractuals
Contracte inicial
Contracte inicial
Contracte inicial
Pròrroga
Pròrroga
Modificació màxima (20%
preu inicial)

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021
01.01.2022 / 31.12.2022
01.01.2023 / 31.12.2023
01.01.2024 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2014

Anualitats contracte
Parcials VEC
(IVA exclòs)
(IVA exclòs)
3.480,00 €
10.200,00 €
10.200,00 €
23.880,00 €
10.200,00 €
10.200,00 €
20.400,00 €

Total VEC Lot 6 :

4.776,00 €
49.056,00 €

LOT 7. Transport de paqueteria (Barcelona)

Valor estimat
Situacions contractuals
Contracte inicial
Contracte inicial
Contracte inicial
Pròrroga
Pròrroga
Modificació màxima (20%
preu inicial)

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021
01.01.2022 / 31.12.2022
01.01.2023 / 31.12.2023
01.01.2024 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2014

Anualitats contracte
Parcials VEC
(IVA exclòs)
(IVA exclòs)
5.040,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
35.040,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
30.000,00 €

Total VEC Lot 7 :

7.008,00 €
72.048,00 €

LOT 8. Transport de paqueteria (Lleida)

Valor estimat
Situacions contractuals
Contracte inicial
Contracte inicial
Contracte inicial
Pròrroga
Pròrroga
Modificació màxima (20%
preu inicial)

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021
01.01.2022 / 31.12.2022
01.01.2023 / 31.12.2023
01.01.2024 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2014

Anualitats contracte
Parcials VEC
(IVA exclòs)
(IVA exclòs)
640,00 €
1.920,00 €
1.920,00 €
4.480,00 €
1.920,00 €
1.920,00 €
3.840,00 €

Total VEC Lot 8 :

896,00 €
9.216,00 €

El valor estimat de la nova contractació que es proposa inclou la previsió de pròrrogues suc ces sives
fins un màxim acumulat de 24 mesos. Les consideracions que han dut al plantejament d’aquest
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aspecte es desenvolupen en l’apartat següent d’aquest informe referent a la justific ació del t ermini
d’execució inicial del contracte i de la previsió de termini de pròrroga.
Així mateix, el valor estimat de la nova contractació que es proposa inclou la previsió de modific ació
del contracte fins un màxim del 20% del preu inicial. Les consideracions que han dut al plant ejament
d’aquest aspecte es desenvolupen en l’apartat següent d’aquest informe referent a la justific ac ió de
la previsió de modificació del contracte.

5-Justificació del termini d’execució inicial del contracte i de la previsió de termini de pròrroga
L’apartat 1 de l’art. 29 de la LCSP disposa que la durada dels contractes s’ha d’establir tenint en
compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la nec es sitat de
sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les mateixes, sens perjudici de les normes
especials aplicables a contractes determinats. Així mateix, en l’apartat 2 del mateix article es disposa
que el contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves característiques
romanguin inalterables durant el termini de durada de les mateixes, sense perjudici de les
modificacions que es puguin introduir de conformitat amb l’establert en els art ic les 203 a 207 de la
LCSP.
L’apartat 4 de l’art. 29 de la LCSP preveu que els contractes de serveis de prestació successiva tenen
un termini màxim de durada de cinc anys, incloses les possibles pròrrogues que acordi l’òrgan de
contractació.
Els contractes anteriorment licitats de serveis de transports de mostres biològiques per als es tudis
complementaris medicoforenses de l’IMLCFC es van plantejar amb durades d’exec ució en c ap cas
superiors a 24 mesos, incloses les possibles pròrrogues.
La vigència de la pròrroga de la darrera contractació (contracte JU 34/18 *GEEC_JU 2017-926) ha
finalitzat el 27 de juny de 2019 però no ha estat possible preparar la proposta d’un nou proc ediment
obert d’adjudicació amb temps suficient per assegurar el relleu de la prestació a partir del 28 de juliol
de 2019.
Cal tenir en compte que el termini d’execució de la contractació encara vigent s’havia previs t amb un
termini inicial de 9 mesos amb pròrroga per mateix temps i que les demores i incidents durant la s eva
tramitació han acabat reduint-lo a 5 mesos i 27 dies inicials prorrogables pel mateix termini, veient-se
així reduït el temps disponible de preparació i tramitació de la contractació que haurà de rellevar
l’actual. Atès el temps que correntment s’inverteixen en la tramitació dels procediments d’adjudicació
oberts que requereixen també, com és el cas, d’una aprovació de despesa pluriennal per part del
Govern i atesa la data en què s’està efectuant aquesta proposta de nova contractació, tots dos factors
condicionen a establir la previsió d’inici d’execució a l’1 de setembre de 2020.
Quant a la durada de la nova contractació, aquesta es planteja amb un termini d’execució pluriennal
(2020-2022) de 28 mesos (1 de setembre de 2020 / 31 de desembre de 2022) distribuït s a raó de 4
mesos en la primera anualitat i 12 mesos en cada una de les anualitats segona i tercera. Així mat eix,
es planteja que el contracte compti amb possibilitat de pròrroga en 2023 i 2024 durant un màx im de
24 mesos que acumulats als 28 mesos de durada inicial suposen una durada màxima de la nova
contractació, incloses les pròrrogues, de 52 mesos, la qual no supera però s’aproxima al termini
màxim de cinc anys ( 60 mesos) establert en l’apartat 4 de l’art. 29 de la LCSP respecte a la durada
dels contractes de serveis de prestació successiva.
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Com ja s’ha assenyalat en els apartats anteriors, l’objecte d’aquest contracte atén necessitats
inherents al funcionament de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Cataluny a, que s ón
estructurals i contínues al llarg del temps i de les quals deriva una despesa recurrent del Departament
de Justícia. És el caràcter recurrent de la necessitat i de la despesa que la mateixa comport a el que
justifica i fa recomanable la proposta d’una durada pluriennal, dins dels límits establerts legalment,
dels serveis de prestació successiva que són objecte d’aquesta nova contractació que es propos a.
D’aquesta proposta de termini d’execució pluriennal de la contractació deriven guanys en efic iènc ia
que es concreten en:
 L’incentiu de presentació d’ofertes amb preus més avantatjosos en augmentar l’expectat iva de
negoci dels licitadors durant el termini d’execució proposat.
 Tenint en compte la naturalesa de la prestació en què la complexitat tècnica de l’ex ecució és
rellevant, el termini proposat permetrà comptar, una vegada assolida la implantació correc ta de
la prestació, amb temps suficient perquè es rendibilitzi l’esforç invertit i s’aprofiti la inèrc ia del
bon nivell de funcionament assolit.
 Es veu rendibilitzada també la dedicació de l’administració a la preparació i a l’impuls de la
tramitació per adjudicar i formalitzar el contracte, alliberant-se temps i recursos que podran
invertir-se en altres necessitats
A més a més, com que el contracte és sense subrogació de treballadors, la major durada del termini
d’execució pot contribuir a l’objectiu de caire social de combatre la contractació laboral precària.
Quant a la necessitat remarcada per la llei de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de
les prestacions, es considera que la proposta de durada màxima de l’execució, incloses les
pròrrogues, atorga una prioritat raonablement proporcionada al compliment del criteri d’eficiència que
no constitueixi una limitació important a la satisfacció dels criteris de publicitat i c oncurrènc ia en la
licitació en tant que la proposta es manté dins del màxim de cinc anys de durada fixat legalment amb
caràcter general en els contractes de serveis de prestació successiva. D’altra banda, destaquem que
els antecedents de la licitació més immediata d’aquesta contractació ens mostren una c oncurrèn cia
reduïda de les empreses del sector, tal com es detalla en el quadre següent:
Licitacions anteriors de contractes amb objecte anàleg

Concurrència d’empreses a les licitacions

GEEC JU 2015 484
GEEC JU 2015 1214
GEEC JU 2017 926

2
2
2

La proposta que el termini d’execució inclogui la possibilitat de pròrrogues fins un màxim de 24 mesos
ve motivada principalment en el fet ja assenyalat conforme les necessitats de l’IMLCFC quant a la
prestació de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i
Ciències Forenses de Catalunya depenen de la variabilitat inherent a la dinàmica de la demanda
d’actuacions medicoforenses de manera que les necessitats de prestació de serveis, tot i que
contínues, no són regulars al llarg dels temps i ni quantificables a priori amb exactitud. A ixí donc s la
possibilitat de pròrroga s’incorpora perquè constitueixi un recurs que permeti a l’administració optar en
un moment determinat entre els avantatges exposats de la continuïtat en la prestació i la
conveniència de donar fi a la contractació davant de canvis esdevinguts en les condicions de la
mateixa que no puguin esser resolts per la via de la modificació contractual. En conseqüència, es
considera adient plantejar una expectativa de termini inicial d’execució limitat a 28 mes os i donar-li
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continuïtat mitjançant el recurs de les pròrrogues fins un màxim de 24 mesos addicionals en c as que
les característiques de la contractació arribin a mantenir-se inalterables o almenys dins dels límits i
condicions que admetin la incorporació de les variacions com a modificacions contractuals.

6-Justificació de la previsió de modificació del contracte
Les previsions de causes i de condicions de modificació del contracte que s’estableixen a l’empara de
la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 203 de la LCSP s’inclouen en la proposta de continguts del quadre
de característiques del plec de clàusules administratives particulars del contracte.
La possibilitat de modificació del contracte, es preveu quan concorrin les circumstàncies i condic ions
següents:


De conformitat amb el disposat en la Disposició Addicional trenta-tresena de la LCSP, el contracte
podrà ser modificat a l’alça en cas que, dins de la vigència del contracte, les nec essitat s reals
superin les previstes inicialment com a resultat de la variabilitat intrínseca de l’activitat forense de
l’IMLC al llarg del temps. L’indicador justificatiu de la modificació serà que es verifiqui que la
demanda està ultrapassant la mitjana prevista i acabarà generant un dèficit si manté el nivell
durant el termini restant d’execució. És proposarà la modificació amb un informe en què
s’analitzaran els antecedents de la demanda i les causes de la seva alteració deduint i motivant
raonadament a partir dels mateixos la quantia que ha d’extrapolar-se al termini restant d’execució
per garantir la cobertura del dèficit potencial. La modificació haurà de tramitar-se abans que
s’exhaureixi el pressupost màxim aprovat inicialment.



El contracte podrà ser modificat en cas que, dins de la vigència del contracte, es produeix i o es
prevegi que es produirà una variació en les necessitats de prestació respecte a les previsions
inicials com a conseqüència de la variabilitat intrínseca de les actuacions forenses o bé mot ivat
per canvis organitzatius o de funcionament derivats de normes reguladores del transport o de
normes que afectin a organització, competències, funcionament o distribució logística de l’Inst itut
de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, derivats de l’aprovació de projectes de
reorganització logística i funcional o bé derivats de causes judicials o de fets singulars. La
concurrència esdevinguda d’aquestes canvis haurà de constituir la motivació d’un informe que
fonamenti la proposta de modificació. La proposta fixarà els límits objectius i quant it atius de la
modificació i el límit temporal de vigència.

No es preveu que l’aplicació del conjunt de clàusules anteriors de modificació substitueixi els s erveis
a prestar per uns altres serveis diferents o que canviï el tipus de contracte alterant la nat urales a del
contracte inicial.
D’acord amb l’anterior, la inclusió de la previsió de modificació en el contracte està justificada en tant
que poden concórrer circumstàncies en el marc concret en què es desenvolupa l’execució que
alterin en cert moment les necessitats de la prestació en una mesura no quantificable a priori. La
possibilitat de modificació s’incorpora a les condicions contractuals perquè constitueix un recurs que,
en el cas que s’esdevinguin circumstàncies que tinguin l’efecte d’alterar les necessitats de la
prestació, permetrà mantenir la vigència de la contractació mentre les variacions no superin les
previsions màximes de modificació fixades en els plecs i, així, només si aquests límits s’exc edeixen
caldrà, en aplicació del disposat en l’article 203 de la LCSP, resoldre la contractació i convocar
novament licitació pública.
Com que la prestació que constitueix l’objecte del contracte està indissolublement vinculada a la
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variabilitat que és inherent a la dinàmica de l’activitat medicoforense de l’IMLCFC, sempre res ult a
possible que, en la pràctica, la demanda de la prestació experimenti canvis importants i, atesa
aquesta condició d’incertesa, s’opta per fixar el sostre de la previsió de modificació en el màx im del
20% del preu inicial establert en l’apartat 1 de l’article 204 de la LCSP amb la finalitat de preservar en
la major mesura possible la continuïtat de l’execució i els avantatges en eficiència i en economia
administrativa que podran assolir-se si la durada de la contractació pot completar-s e fins al màxim
previst.
7-Justificació del procediment d’adjudicació
Es proposa utilitzar, en la contractació dels serveis de transport de mostres i de paqueteria per a
l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, el procediment d’adjudicació obert
regulat en els articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
i que l’apartat 2 de l’article 131 de la LCSP estableix, juntament amb el procediment restringit , c om a
procediment ordinari d’adjudicació. Aquesta proposta es justifica en atenció al següent:


La tipologia de contracte, el valor estimat i la resta de característiques del mateix així com els
motius que justifiquen la seva tramitació no determinen la concurrència de supòsits previs t os
per la norma en què el procediment d’adjudicació hagi de ser preceptivament diferent del
procediment obert.



Les característiques específiques del contracte que es proposa tramitar (objecte, c ont ingut i
concreció de les condicions tècniques i requisits exigits de solvència de les empreses ) no
comporten la resolució de qüestions especials de caire tècnic o de selecció de les empreses
que motivin la conveniència de l’ús d’altres procediments orientats específicament a proc urar
l’adjudicació en supòsits especials i, per tant, la forma ordinària d’adjudic ació es considera
adient i proporcionada preveient que el procediment obert constituirà una mesura eficient i
suficient per assolir la concurrència necessària i una adjudicació del servei que res pongui el
millor possible a les necessitats.

8-Justificació de les condicions mínimes exigides d’acreditació de la solvència
Les condicions mínimes de solvència que els empresaris han d’acreditar com a condició d’aptitud per
celebrar aquest contracte així com els mitjans d’acreditació de la solvència s’inclouen en la propos t a
de continguts del quadre de característiques del contracte.
En tractar-se d’un contracte de serveis i en aplicació del previst en la lletra b) de l’apartat 1 de l’artic le
77 de la LCSP, serà condició no exigible però si suficient d’acreditació de la solvència que l’empres a
compti amb classificació en el grup, subgrup i categoria indicats en la proposta de quadre de
característiques. En l’annex II del RD 1098/2001 que aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) i en connexió amb l’article 37 del mateix
Reglament s’estableix la correspondència entre l’objecte d’aquest contracte, l’àmbit d’ac tivit at s del
grup o subgrup de classificació i els codis CPV indicats en el quadre de característiques. La categoria
de la classificació que consta en el quadre de característiques ve determinada per l’aplicació de
l’article 38 RGLCAP.
En cas que l’empresa no acrediti la seva solvència amb la possessió de la classificació, la s olvènc ia
econòmica i financera s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació d’algun dels documents previstos en
l’article 87 de la LCSP i la solvència tècnica o professional s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació
d’algun dels documents previstos en l’article 90 de la LCSP. Cal establir per part de l’administ ració
contractant els criteris i requisits mínims de solvència en els termes previstos en els articles anteriors
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de manera que, com marca la LCSP, estiguin vinculats a l’objecte del contracte, siguin proporc ionals
al mateix i no suposin un obstacle a la participació de les petites i mitjanes empreses (PIME).
La definició de PIME està recollida en l’Annex I del Reglament UE 651/2014 de la Comissió:
Tipus PIME
Mitjana
Petita
Micro

Efectius plantilla
<250
<50
<10

Volum de negoci
≤ 50 milions d’euros
≤ 10 milions d’euros
≤ 2 milions d’euros

El volum de negoci anual es determina calculant els ingressos rebuts per una empresa durant l’any en
qüestió mitjançant la prestació de serveis en el marc de la seva l’activitat ordinària prèvia deducció
dels descomptes aplicats i sense incloure l’IVA ni altres impostos indirectes.
En atenció a l’anterior, s’exposa a continuació la justificació de la proposta d’inclusió, en el quadre de
característiques del contracte, de les condicions mínimes d’acreditació de la solvència.

Solvència econòmica i financera
Criteris establerts en Proposta de concreció del criteri
LCSP
Volum anual de negocis. Volum de negoci anual igual o
Art. 87. 1 a) LCSP. superior al valor anual mitjà del
Màxim exigible: volum contracte del/s lot/s pel/s qual/s
anual no superior al es liciti (1), en el millor exercici
150% del VEC.
dels
tres
últims
exercicis
disponibles en funció de les dates
de constitució o de l’inici
d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes (IVA
exclòs). Aquesta solvència ha de
ser en relació a la quantia
sumada dels lots als quals es
vulgui participar.
(1): Valor anual mitjà dels lots del contracte (IVA exclòs):
Lots

Valor mitjà anual (IVA exclòs)
1
2
3
4
5
6
7
8

Total

56.070,80 €
23.421,34 €
27.433,92 €
31.122,51 €
21.413,00 €
21.024,00 €
30.877,71 €
3.949,71 €
215.312,99 €
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Solvència tècnica o professional
Criteris establerts en LCSP
Relació dels principals serveis o
treballs
d’igual
o
similar
naturalesa. Art. 90. 1 a) LCSP.
Règim supletori Art. 90.2 LCSP:
relació dels principals serveis
efectuats en els tres últims any s,
l’import anual acumulat dels
quals l’any de més execució sigui
igual o superior al 70 per cent de
l’anualitat mitjana del contracte.

Proposta de concreció del criteri
Relació dels principals serveis
executats
d’igual
o
similar
naturalesa
que
els
que
constitueixen l’objecte del contracte
durant els darrers tres anys, per un
import equivalent o superior, en
l’any de major execució, al 70%
(IVA exclòs) de l’anualitat mitjana
del/s lot/s del contracte pel/s qual/s
es liciti (2). Aquesta relació ha
d’indicar l’import, la data i el
destinatari, públic o privat dels
mateixos.

Justificació
Es considera que la
proposta de concreció
resulta suficient com a
criteri de solvència tècnica
perquè constitueix una
garantia de bon resultat
de l’execució futura del
contracte.

(2): 70% Valor anualitat mitjana dels lots del contracte (IVA exclòs):
Lots

70% Valor anualitat mitjana (IVA exclòs)
39.249.56 €
1
16.394,93 €
2
19.203,74 €
3
21.785,75 €
14.989,10 €

4
5

14.716,80 €

6
7

21.614,40 €
2.764,80 €

8

150.719,08 €

Total

9-Justificació dels criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació del contracte s’inclouen en la proposta de continguts del annexos del plec de
clàusules administratives particulars.
La regulació de la LCSP està inspirada per l’objectiu d’assolir una millor relació qualitat -preu en les
prestacions que es contractin i, amb aquesta finalitat, el disseny dels criteris d’adjudicació dels
contractes ha de permetre obtenir serveis de gran qualitat, concretament mitjançant la inclusió de
criteris qualitatius, mediambientals, socials i innovadors vinculats a l’objecte del contracte. Als efectes
anteriors, la LCSP estableix que:
Amb caràcter general, l’adjudicació s’haurà de realitzar utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu, que s’avaluarà d’acord amb criteris
d’adjudicació econòmics relacionats amb el cost (preu, rendibilitat, cost del cicle de vida) i d’acord
amb criteris d’adjudicació qualitatius, que podran incloure:


Aspectes qualitatius de la prestació (valor tècnic, característiques estèt iques i func ionals,
característiques d’accessibilitat, socials, de comercialització, mediambientals, d’innovació).



Aspectes vinculats al personal adscrit a la prestació (organització, qualificació, experiència)
quan afectin significativament a l’execució.
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Aspectes complementaris de la prestació (servei postvenda, assistència tècnica, condicions i
terminis del lliurament, disponibilitat de recanvis, seguretat).

Així mateix, els criteris d’adjudicació poden incloure millores, enteses com a prestacions
addicionals a les que figuren definides en el projecte i en el plec de prescripcions tècniques, Les
millores no poden alterar la naturalesa de les prestacions esmentades ni l’objecte del contrac te i
han d’estar suficientment especificades, fixades de manera ponderada i amb concreció dels seus
requisits, límits, modalitats i característiques, així com la seva vinculació necessària amb l’objecte
del contracte.
Els criteris d’adjudicació han de formular-se de manera objectiva, amb ple respecte als princ ipis
d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat, sense conferir a l’òrgan de
contractació una llibertat de decisió il·limitada. Caldrà expressar la ponderació relat iva de c ada
criteri d’adjudicació fixant d’una banda de valors amb una amplitud màxima adequada.
Sempre que sigui possible, es donarà preponderància als criteris d’adjudicació que facin
referència a característiques de l’objecte del contracte que puguin valorar-se mitjanç ant x ifres o
percentatges obtinguts a través de la mera aplicació automàtica de fórmules es t ablert es en els
plecs, l’elecció del les quals haurà de justificar-se en l’expedient.
S’exposa a continuació la justificació de la proposta d’inclusió de criteris d’adjudicació en el plec de
clàusules administratives particulars del contracte que es planteja havent tingut en cons iderac ió els
preceptes i principis normatius esmentats.
Es proposa aplicar una pluralitat de criteris d’adjudicació que inclouen un criteri d’adjudicació
econòmic i criteris d’adjudicació qualitatius sobre aspectes diversos vinculats a l’objecte d’aquest
contracte.

Econòmics

Oferta econòmica

Qualitatius

Impacte ambiental
transport

Relacionat amb el cost (preu)
del

Mediambiental
TOTAL

Judici de
valor

Tipologia dels aspectes que inclouen
els criteris d’adjudicació

Criteris d’adjudicació

Automàtica

Valoració
criteris

80

0

80

20

0

20

100

0

100

No es considera necessari en aquest contracte la inclusió de criteris d’adjudic ació en què la
quantificació depengui d’un judici de valor perquè es té en consideració que la prestació no inclou
aspectes tècnics rellevants respecte als quals les ofertes puguin aportar diferencials de qualitat
significatius i que requereixin per la seva naturalesa i complexitat tècnica esser avaluat s a part ir de
les conclusions raonades d’una anàlisi comparativa de les ofertes. D’acord amb l’anterior, la propos ta
de ponderació relativa atribuïda a cada un dels criteris d’adjudicació inclou exclusivament criteris
avaluables de forma automàtica que valoren aspectes rellevants de la prestació que admeten la
quantificació de les ofertes mitjançant l’aplicació de fórmules.
Tot i que la ponderació proposada del criteri d’adjudicació econòmic és la més destacada (80/100), la
ponderació proposada del conjunt de criteris d’adjudicació qualitatius (20/100) es considera ajustada
convenientment per assegurar que en tot cas l’oferta adjudicatària haurà de comptar amb un nivell de
qualitat òptim, d’acord amb l’objectiu establert per la norma d’assolir la millor relació qualit at-preu en
la prestació que es contracti i alhora es considera adequadament proporcionada a la transcendència
que els factors qualitatius tenen en l’execució d’aquest contracte de forma que la valoració de tots dos
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aspectes de l’oferta, l’econòmic i el qualitatiu resulti determinant d’una forma equitativa per identific ar
l’oferta amb millor relació qualitat-preu.
La proposta de criteris d’adjudicació inclou un criteri d’adjudicació qualitatiu de caràcter
mediambiental en consideració que els valors de qualitat mediambiental dels vehicles c onstitueixen
una clàusula especial d’execució cosa que justifica l’establiment d’aquest criteri d’adjudicació més
enllà de les consideracions merament econòmiques. No s’inclouen altres criteris d’adjudicació
qualitatius pel fet que el nivell de detall de les condicions de prestació dels serveis fixades en el plec
tècnic estableixen un nivell d’exigència de qualitat en l’execució que no deixa marge a millores
significatives.
La inclusió del criteri d’adjudicació relatiu a l’impacte ambiental del transport respon a la volunt at del
legislador expressada en la LCSP que els òrgans de contractació vetllin per la inclusió d’aspectes
mediambientals vinculats a l’objecte del contracte en el disseny dels criteris d’adjudicació que
permetin obtenir serveis de gran qualitat assegurant que l’adjudicació de l’oferta es vegi condicionada
no únicament per haver de ser competitiva econòmicament o per haver de comptar amb un nivell
qualitatiu tècnic com més òptim millor sinó igualment per haver de comptar amb aspectes qualit atius
que a més a més de millorar la prestació contractada millorin paral·lelament també les condicions de
l’entorn i del conjunt de la societat.
El criteri qualitatiu de caràcter mediambiental proposat es centra en el nivell d’emissions contaminants
produïdes com a conseqüència dels trasllats d’efectes judicials dels òrgans judicials de Catalunya aix í
com en la qualitat tècnica de la dotació de vehicles que es proposi destinar a la prestació d’aquests
trasllat quant a la capacitat d’aquests d’assegurar una menor producció de residus perjudicials per a
la conservació del medi ambient i es desenvolupa d’acord amb els subcriteris següents:
Impacte ambiental del transport
Classificació ambiental dels vehicles
Modernitat de la flota
TOTAL:

Ponderació
15/100
5/100
20/100

L’elecció de les fórmules mitjançant les quals es proposa avaluar els criteris d’adjudicació de valoració
automàtica s’ha efectuat atenent als principis de proporcionalitat i de congruència. L’adequac ió del
disseny de la fórmula a la finalitat de garantir els principis anteriors en justifica l’elecció en cada cas.
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S’exposen a continuació la justificació dels criteris d’adjudicació de quantificació automàtica que es
proposa aplicar en aquest contracte i la justificació de les fórmules elegides per quantificar-los:
Criteri d’adjudicació:
Tipus de criteri:
Valoració del criteri:

Justificació del
criteri d’adjudicació:

Ponderació global
del criteri

Oferta econòmica
Econòmic
Quantificació automàtica mitjançant fórmula.
És pren com a criteri d’adjudicació econòmic l’avaluació del preu o cost.
Aquesta avaluació és necessària per adjudicar el contracte sobre la base de la
millor relació qualitat-preu, com determina l’article 145.1 de la LCSP. El preu és
la contraprestació del servei contractat i, per tant, un element essencial que ha
de ser determinant de l’adjudicació mitjançant un criteri d’avaluació de les
ofertes econòmiques. Atesa la naturalesa de la prestació no resultaria escaient
un criteri d’adjudicació econòmic basat en la rendibilitat al llarg d’un cicle de
vida ja que la transcendència econòmica de la prestació es limita principalment
al moment de l’execució sense costos addicionals previs o posteriors.
80/100

Pi = Pmàx * [ 1 – ( (Oi - Omín ) / Omín ) ]
Formula elegida per
avaluar el criteri:

Justificació de
l’elecció de la
fórmula per avaluar
el criteri:

Pi
Pmàx
Omín
Oi

Puntuació oferta
Puntuació màxima
Oferta amb preu menor
Oferta que es puntua

L’interval de valors a puntuar és el conjunt de preus de les ofertes
econòmiques dels licitadors. Aquest interval resta limitat entre un valor mínim
(el preu de l’oferta amb preu menor) i un valor màxim (el preu de l’oferta amb
preu major, en cap cas superior al preu de licitació).
L’interval del conjunt de puntuacions està limitat a un valor màxim.
La fórmula permet que la màxima puntuació correspongui a l’oferta amb menor
preu i que les altres ofertes amb preus progressivament més elevats rebin una
puntuació progressivament i proporcionalment inferior.
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Criteri d’adjudicació:
Tipus de criteri:
Valoració del criteri:

Justificació del criteri
d’adjudicació:

Ponderació:

Impacte ambiental del transport. Classificació ambiental dels vehicles
Qualitatiu. Mediambiental
Quantificació automàtica mitjançant fórmula.
El criteri respon a aspectes qualitatius mediambientals, donant compliment a
la voluntat concreta del legislador, expressada en la LCSP, que els òrgans
de contractació vetllin per la inclusió d’aspectes mediambientals vinc ulat s a
l’objecte del contracte en el disseny dels criteris d’adjudicació que permetin
obtenir serveis de gran qualitat. La puntuació d’aquest criteri d’adjudicació es
farà atenent a la classificació (etiquetatge) de les unitats de la flota de
transport en el Registre de la Direcció General de Trànsit del Ministeri de
l’Interior en funció de les emissions que alliberen al medi ambient.
15/100
L’etiquetatge de cada vehicle es valorarà d’acord amb l’escala següent:
Classificació dels vehicles en funció de les
emissions que alliberen al medi ambient.

Formula elegida per
avaluar el criteri:

Vehicle etiquetat amb distintiu Blau: Zero
emissions
Vehicle etiquetat amb distintiu Blau i Verd:
Eco
Vehicle etiquetat amb distintiu Verd: C
Vehicle etiquetat amb distintiu Groc: B

Escala de valoració del
vehicle d’acord amb el
seu etiquetatge
10
8,5
7
3,5

La puntuació del criteri d’adjudicació s’obtindrà amb la fórmula següent:
Puntuació
criteri

Justificació de
l’elecció de la fórmula
per avaluar el criteri:

=

Puntuació màxima criteri x Mitjana valoració flota puntuada

Mitjana màxima flota més valorada

Els valors a puntuar corresponen a la mitjana de la valoració de les etiquetes
dels vehicles de la flota. Les etiquetes de cada vehicle de la flota es valoren
d’acord amb una escala que assigna una valoració més alta com menor
siguin les emissions del vehicle.
El valor màxim de la puntuació del criteri s’assignarà a la flota de vehicles
que obtingui el valor més alt de mitjana de valoració dels etiquetatges.
La fórmula permet relacionar els valors dels dos conjunts anteriors
(valoracions dels etiquetatges i puntuacions del criteri), de manera que a
flotes de vehicles amb emissions progressivament menors els corresponguin
puntuacions progressivament majors.
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Criteri d’adjudicació
Tipus de criteri
Valoració del criteri

Impacte ambiental del transport. Modernitat de la flota de vehicles
Qualitatiu. Mediambiental
Quantificació automàtica mitjançant fórmula
El criteri respon a aspectes qualitatius mediambientals, donant compliment a la
voluntat concreta del legislador, expressada en la LCSP, que els òrgans de
contractació vetllin per la inclusió d’aspectes mediambientals vinculats a
Justificació del criteri l’objecte del contracte en el disseny dels criteris d’adjudicació que permetin
d’adjudicació
obtenir serveis de gran qualitat. La puntuació d’aquests criteri d’adjudicació es
farà atenent a la modernitat de la flota de vehicles de transport destinada a la
prestació del servei en tant que la mateixa contribueix a comptar amb vehicles
dotats de les tecnologies i condicions amb menor impacte ambiental.
Ponderació
5/ 100
Cada vehicle es valorarà d’acord amb l’escala següent:
Modernitat dels vehicles

Formula elegida per
avaluar el criteri

Escala de valoració
dels vehicles

Vehicles de nova adquisició (pendents de
matricular) i vehicles matriculats després de 2018
Vehicles matriculats en 2018
Vehicles matriculats en 2017
Vehicles matriculats en 2016-2015
Vehicles matriculats en 2014-2013
Vehicles matriculats abans de 2013

10
9
7,5
5
1,6
0,8

La puntuació del criteri d’adjudicació s’obtindrà amb la fórmula següent:
Puntuació
criteri

=

Puntuació màxima criteri x Mitjana valoració flota puntuada

Mitjana màxima flota més valorada

Els valors a puntuar corresponen a la mitjana de la valoració de les dat es de
matriculació dels vehicles de la flota. La matriculació de cada vehic le de la
flota es valora d’acord amb una escala que assigna una valoració més alta
com més recent siguin aquesta.
Justificació de l’elecció
El valor màxim de la puntuació del criteri s’assignarà a la flota de vehicles
de la fórmula per
que obtingui el valor més alt de mitjana de valoració de les matriculacions.
avaluar el criteri
La fórmula permet relacionar els valors dels dos conjunts anteriors
(valoracions de les matriculacions i puntuacions del criteri), de manera que a
flotes de vehicles progressivament més modernes els corresponguin
puntuacions progressivament majors.
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10-Justificació dels criteris de determinació de l’existència d’ofertes presumptament anormals
Els criteris d’identificació d’ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’inclouen en la
proposta de continguts del quadre de característiques del contracte.
En l’apartat 2 de l’article 149 de la LCSP, es disposa que els plecs del contracte han de preveure els
paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta es consideri
presumptament anormal i s’estableix així mateix que, en el supòsit en què s’utilitzin una pluralitat de
criteris d’adjudicació, els paràmetres objectius han d’estar referits a l’oferta en el seu conjunt.
En aquest contracte els criteris d’adjudicació són plurals, ja que inclouen un criteri econòmic (el preu) i
altres criteris qualitatius i, per tant, són d’aplicació els preceptes anteriors.
Es considera com a situació d’anormalitat presumpta de l’oferta en la globalitat dels s eus as pectes
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.
Per tal que l’aplicació dels paràmetres objectius es pugui referir a l’oferta en el seu conjunt, es
determina per a cada oferta un índex de preu/qualitat (IPQ) que s’obté amb d’una fórmula que pren
els valors econòmic i qualitatius de l’oferta. Aquest IPQ representatiu de l’oferta en el seu conjunt
tendirà als valors inferiors quan l’oferta tendeixi a proposicions econòmiques de quantia inferior
combinades amb proposicions amb valoració alta en els aspectes qualitatius i tendirà als valors
superiors en els supòsits de proposicions econòmiques de major quantia combinades amb
proposicions amb valoració baixa en els aspectes qualitatius.
La quantificació de l’índex que representa l’oferta en el seu conjunt econòmic i qualitatiu s’obté
mitjançant la fórmula següent:

IPQ
P
Pmin
V
VT

IPQ oferta = 100*(P/Pmin) / (1+V/VT/20)
Indicador preu/qualitat de l’oferta en el seu conjunt
Preu de la proposició econòmica de l’oferta que es pren en consideració.
Import de la proposició econòmica presentada amb preu inferior
Valoració dels criteris d’adjudicació diferents del preu obtinguda per l’oferta que es pren en
consideració.
Valoració màxima establerta per als criteris d’adjudicació diferents del preu.

L’índex obtingut amb la fórmula és la relació entre la proposició econòmica i el valor assolit per la
prestació exigida pel contracte complementada amb el valor qualitatiu afegit per l’oferta del licitador.
Quan concorrin diversos licitadors, els paràmetres objectius per identificar els casos en què una oferta
en el seu conjunt es consideri presumptament anormal es referiran a aquests índexs de preu/qualitat ,
i s’estableixen en els valors següents:


Quan concorrin dos licitadors, es considerarà presumptament anormal l’oferta amb un IPQ inferior
en més de 20 unitats percentuals a l’IPQ de l’altra oferta.



Quan concorrin tres o més licitadors, es consideraran presumptament anormals les ofert es amb
un IPQ inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels IP Q de les ofert es
concurrents.

En el cas de concurrència de tres o més licitadors, els criteris anteriors es complementen amb
mecanismes correctors de situacions de dispersió que possibilitin, en el seu cas, replantejar la
determinació de la presumpció d’anormalitat prescindint d’ofertes amb valors de preu i qualitat
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anormalment no competitius que concorrin amb un grup d’altres d’ofertes competitives en preu i
qualitat.


Quan concorrin tres licitadors, s’exclourà del còmput de la mitjana aritmètica l’oferta amb un major
IPQ quan aquest sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica i es
procedirà al càlcul d’una nova mitjana aritmètica i a la comprovació amb les dues ofertes restants.



Quan concorrin quatre o més licitadors, si hi ha ofertes amb IPQ superior en més de 10 unit at s
percentuals a la mitjana aritmètica, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana aritmètica i a la
comprovació només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el
nombre de les ofertes restants és inferior a tres, la nova mitjana aritmètica es calcularà de les tres
ofertes amb IPQ menor.

Per al cas en què la valoració es vegi limitada a una única oferta, es tenen en consideració les
conclusions de l’informe Ref.: AJ_lvj_exp.19A009 de l’Assessoria Jurídica del Departament en relació
amb la consulta sobre si existeix l’obligatorietat, des del punt de vista legal, d’incorporar en els plecs
de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP) una fórmula o uns criteris específics per
a la determinació d’ofertes anormalment baixes i, concretament, si cal establir una fórmula per al c as
que només hi hagi una única oferta subjecta a valoració.
D’acord amb les conclusions d’aquest informe de l’Assessoria Jurídica:
- Amb caràcter general, no existeix una obligació legal de fixar en els plecs una fórmula o uns crit eris
específics per determinar baixes anormals per al cas concret que només hi hagi una oferta subjecta a
valoració - ja sigui perquè només un operador econòmic hagi presentat sol·licitud de participació a la
licitació o perquè, havent concorregut una diversitat d’operadors econòmics, només un d’ells hagi
resultat admès a la licitació-.Tanmateix, per raons de seguretat jurídica, sí que és recomanable
preveure expressament aquest supòsit en els plecs incorporant-hi una fórmula específica per
determinar el llindar d’anormalitat en cas que només hi hagi una única oferta.
- En aquells casos en què la valoració comprèn una pluralitat de criteris d’adjudicació que incloguin el
preu i altres criteris diferents del preu:
En defecte de previsió d’una fórmula o d’uns criteris específics per determinar el llindar
d’anormalitat, aquest podrà determinar-se aplicant per defecte els paràmetres objectius establerts
reglamentàriament i recollits a l’article 85 del RLCAP, els quals preveuen el supòsit en què
concorre un únic licitador.
La previsió en el seu cas d’una fórmula o d’uns criteris específics en els plecs per ident ific ar el
llindar d’anormalitat per al cas concret que només hi hagi una oferta subjecta a valoració s’ha de
fixar prenent en consideració el conjunt de l’oferta (tenint en compte no només el preu, sinó
també la resta de criteris d’adjudicació que no són el preu).
Vist l’anterior, per identificar el llindar d’anormalitat en el cas concret que, en la licitació d’aquesta
contractació que es proposa tramitar només hi hagi una oferta subjecta a valoració, s’estableix la
fórmula següent:
Identificació del llindar d’anormalitat en cas d’una única oferta subjecta a valoració
PL
P
V
VT

100*(1 - (P / (PL*(1+V/VT/20)))) > 25
Pressupost de licitació
Preu de la proposició econòmica de la única oferta subjecta a valoració
Valoració dels criteris d’adjudicació diferents del preu obtinguda per l’única oferta subjecta a
valoració
Valoració màxima establerta per als criteris d’adjudicació diferents del preu.
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En aquesta fórmula, l’Índex de preu/qualitat s’ha adaptat perquè depengui, conjuntament, del
pressupost de licitació, del preu de la proposició econòmica de la única oferta, de la valoració de
l’oferta en els criteris d’adjudicació diferents del preu i de la valoració màxima amb que els mat eixos
es puntuen:
IPQ oferta = 100*(P/PL) / (1+V/VT/20)
El valor màxim que pot adquirir l’IPQ de l’oferta és 100 i més baix serà el valor que adquirirà l’IPQ
com més baix sigui el preu i/o més alta la valoració qualitativa de l’oferta
S’estableix que la condició de presumpta anormalitat tindrà lloc quan l’IPQ de l’oferta sigui inferior en
un 25% al màxim valor que l’IPQ pot adquirir, es a dir, quan l’IPQ de l’oferta sigui inferior a 75.
D’acord amb l’anterior, l’anormalitat en cas d’una única oferta subjecta a valoració vindrà identific ada
quan:
100-IPQ > 25

11-Justificació de la inclusió d’informació sobre condicions de subrogació de personal
No està establerta per noma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva la impos ició al
contractista dels serveis objecte d’aquest contracte de subrogar-se com a ocupador i, per tant, no
procedeix facilitar la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als efectes
previstos en l’article 130 de la LCSP de permetre al licitador una previsió exacta dels costos laborals
que implica aquesta mesura.

12-Justificació de la subcontractació
D’acord amb el previst en la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 215.de la LCSP, s’inclouen en el quadre
de característiques del contracte quines són les tasques que hauran de ser executades direct ament
pel contractista principal i no podran ser objecte de subcontractació:
-

-

La direcció i la coordinació dels serveis.
La gestió dels registres de recollida, transport i lliurament de les mostres i efectes personals.
El control de la gestió de les incidències que puguin produir-se en el transcurs de l’ex ecució
dels serveis..
La supervisió tècnica i el control de qualitat dels serveis..
L’assessorament i suport tècnic i material per gestionar els possibles enviaments de mos tres
biològiques infeccioses.
La gestió del servei de recepció d’avisos i de comunicació d’incidències, a disposició de
l’IMLCFC.
La interlocució amb l’administració i l’atenció dels requeriments de la mateixa.

Aquestes tasques es determinen com a crítiques en el contracte atenent al fet que són matèries
transversals que han de ser necessàriament assumides pel contractista principal per tenir el c ontrol
de la totalitat de la prestació i dur a terme el paper d’interlocutor amb l’administració en totes les
contingències que s’escaiguin i que calgui solucionar.
13-Justificació de la inclusió de condicions especials d’execució
Es proposen en el plec de clàusules administratives particular, condicions especials d’execució
relatives a:
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- Manteniment o millora dels valors de qualitat mediambiental afectats pels transports efec t uats
en l’execució del contracte
Aquestes condicions hauran de ser compliment obligat pel contractista i pels s ubcontrac tist es
que en el seu cas participin en l’execució. Totes elles tenen vinculació amb l’objecte del
contracte a celebrar ja que de les mateixes deriven beneficis per a la prestació, augmentant la
seva qualitat, eficàcia o eficiència, afavorint l’execució o contribuint a un millor funcionament i no
són discriminatòries per afavorir a operadors econòmics determinats. Les condicions estan
referides especialment a consideracions de tipus mediambiental, d’acord amb el dispos at en
l’article 202 de la LCSP.

- Obligacions establertes respecte a la comprovació de pagaments a subcontractistes i
subministradors.
Aquestes condicions tenen vinculació amb l’objecte del contracte i no són discriminatòries per
afavorir a operadors econòmics determinats. El caràcter de condició especial d’execució ve
determinat en l’apartat 1 de l’article 217 de la LCSP tot i que poden identificar-se amb les
condicions especials de l’article 202 de la LCSP, ateses les repercussions socials que
comporten per a les empreses subcontractistes i per al personal dependent.
Es proposa que el plec de clàusules administratives particulars inclogui les condicions sobre principis
ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat. Les
condicions referides es detallen en l’annex 1 d’aquest informe justificatiu.
14-Justificació de l’atribució del caràcter d’obligacions essencials a condicions determinades del
contracte
En proposa en el plec de clàusules administratives particulars atribuir caràcter d’obligacions
essencials a les condicions relatives a:
1) Adscripció a l’execució del contracte de mitjans personals i materials suficients.
2) Compliment de les condicions del deure de confidencialitat de la informació a què es t ingui
accés per raó de l’execució del servei i de les mesures de seguretat establertes per preservar
la integritat i privacitat de la informació.
3) No comissió d’incompliments que imposin al contractista penalitats en què la s eva quant ia
superi el 50 per cent del preu del contracte
S’atribueix la condició d’essencials a aquestes condicions pel seu caràcter bàsic:
a) L’execució de la prestació depèn de la disposició dels mitjans necessaris per dur-la a t erme i
s’estableix com a obligació contractual essencial l’adscripció a l’execució del c ontrac te d els
mitjans personals i materials suficients establerts com a mínims obligatoris en el contracte així
com dels mitjans addicionals que el contractista s’hagi compromès a adscriure en la seva
oferta.
b) El compliment de les condicions del deure de confidencialitat de la informació a què es t ingui
accés per raó de l’execució del servei i el compliment de les mesures de seguretat establertes
per preservar la integritat i privacitat de la informació afecta directament a la pervivència i
protecció del bé d’interès públic al qual es dedica la prestació contractada i a la salvaguarda
dels interessos públics i particulars que es podrien veure afectats en c as d’incompliment o
compliment defectuós d’aquestes condicions.
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c) L’article 192 de la LCSP limita les quanties de les penalitats de forma que el seu total
acumulat no pot superar el 50 per cent del preu del contracte i estableix que quan el
contractista, per causes que li són imputables, hagi incomplert parcialment l’execució de les
prestacions definides en el contracte, l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies del
cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats que, per a aquests supòsits,
determinin el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu. D’ac ord
amb l’anterior i, així mateix, amb l’article 211 de la LCSP referit a les causes de resolució,
s’estableix com a condició essencial que el contractista no cometi incompliments que
acumulin penalitats imposades l’import sumat de les quanties de les quals superi el 50% del
preu del contracte perquè, en aquest cas, els incompliments de l’execució superaran el límit
fixat en l’article 192 de la LCSP i aquesta circumstància és el que justifica el caràcter
d’essencial atribuït a la condició de forma que el seu incompliment serà causa de resolució de
contracte tal com es preveu en l’article 211.1.f) de la LCSP
Respecte a la qualificació d’aquestes obligacions com a essencial, és reuneixen els requisits
establerts en l’article 211 de la LCSP:
-

Que les mateixes respectin els límits que l’art. 34.1 de la LCSP estableix per a la llibert at de
pactes (que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic i als principis de bona
administració).

-

Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en el plecs o en el doc ument
descriptiu, no essent admissibles clàusules de tipus general.

15-Penalitats
En proposa que el plec de clàusules administratives particulars inclogui les condicions sobre
penalitats que es detallen en l’annex 3 d’aquest informe justificatiu.
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ANNEX 1
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT
1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la
corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.- En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat en el
punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els
contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de
lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realit zar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de compet ència fraudulent a
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofert es , et c. ). A ixí
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament o
indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activit at s, els ofic is i/ o les
professions corresponents a les prestacions contractades.
i) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li s igui
sol·licitada per a aquestes finalitats.
j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les
obligacions contingudes en aquesta clàusula.
3.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en el punt anterior per part dels
licitadors o dels contractistes, serà causa, segons el seu cas, d’exclusió de la licitació i de res olució
del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
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ANNEX 2

PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE CONFIDENCIALITAT
Les empreses contractistes s’obliguen al compliment d’allò establert al Reglament general de
protecció de dades (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell així com a la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i a la normativa de
desenvolupament, en relació a les dades personals a les que tingui accés durant la vigència del
contracte.
L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà responsabilitat per les infraccions en què s ’hagi
incorregut.
La documentació i informació que es desprengui o la qual es tingui accés amb ocasió de la pres t ació
dels serveis té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parc ial per c ap
mitjà o suport, ni tractament o edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’es t rict e àmbit de
l’execució de les seves funcions objecte del contracte.
Sense perjudici del deure de confidencialitat de les dades que té l’empresa contractista, qualsevol
treballador de l’empresa o d’empreses subcontractades relacionat amb el servei prestat, està obligat ,
d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i la resta de la normativa
aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal a mantenir la reserva oportuna de la
informació sobre els/les treballadors/es del Departament de Justícia i de la resta d’informació que
obtingui en l’exercici de les seves funcions, i a no facilitar-la a persones alienes a la intervenció.
COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT
D’acord amb el que s’estableix a la Disposició Addicional vint -i-cinquena de la LCSP, l’empresa
contractada per a l’execució d’aquest contracte s’obliga al compliment de tot allò que estableix el
Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, així com la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
(LOPD) i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 (BOE 17, de 27.01.2008), en tot allò que no c ol·lideix i
amb el Reglament general UE 2016/679 i amb la LOPD 3/2018
D’acord amb l’annex V de la recomanació 1/2010, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
caldrà observar les normes següents en l’execució de les prestacions derivades del c ompliment de
l’objecte d’aquest contracte:
CLÀUSULES
PRIMERA.- Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
contracte, el personal del contractista no pot accedir a les dades de caràcter personal que figuren a ls
arxius, documents i sistemes informàtics de l’entitat contractista.
SEGONA.- No obstant el que estableix la clàusula anterior, quan el personal del contractista accedeixi
a les dades personals incidentalment, estarà obligat a guardar 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.
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TERCERA.- El personal de l’empresa contractista ha de respectar les mesures de seguretat que hagi
establert el responsable dels fitxers o tractaments al document de seguretat. En particular, ha de tenir
en compte:
a. El personal de l’empresa contractista ha de conèixer i complir la confidencialitat de la
informació referent al material transportat, estarà obligat a mantenir absoluta reserva respecte
a qualsevol dada o informació a què pugui accedir com a conseqüència del c ompliment del
contracte i haurà d’adoptar les mesures necessàries per garantir la seva preservació,
integritat i disponibilitat.
b. No es poden podrà 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 necess àries per a
garantir la seguretat de les mateixes i la recuperació de la informació davant de fallides o
accidents.
c. En tot el procés de recollida, transport i lliurament l’empresa contractista ha de complir
estrictes normes de seguretat a fi d’assegurar en tot moment la confidencialitat de la
informació referent al material transportat.
d. Igualment, caldrà garantir la seguretat i la confidencialitat de la informació continguda en la
documentació dels registres i seguiments duts pel contractista respecte al procés de recollida,
transport i lliurament del material transportat.
QUARTA.- L’empresa contractista ha de posar en coneixement dels treballadors afectats les mesures
establertes a la clàusula anterior i conservar l’acreditació del compliment d’aquest deure.
CINQUENA.- L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’entitat cont ractant , de forma
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui afec t ar la
integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal trac tades per l’entitat contract ant, la
qual haurà d’anotar-ho al Registre d’incidències. Al llarg de la vida del contracte, el contractista estarà
obligat a informar a l’entitat contractant de qualsevol canvi que es produeixi en la ubicació dels
servidors que intervenen en el tractament de dades personals i de qualsevol canvi que es produeix i
en els llocs des d’on es prestin els serveis associats als servidors.
SISENA.- L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’e mpresa
contractista sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i
de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.
L’empresa contractista, que no té la condició d’encarregada del tractament de les dade s pers onals
que són de la titularitat de l’Administració contractant responsable del fitxer, es compromet a utilitzar les amb l’única i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats.
L’empresa contractista i els seus treballadors propis i, en el seu cas els de les empreses
subcontractades s’obliguen a guardar estricte secret de tota aquella informació a la qual tinguin accés
i del compliment de totes aquelles mesures tècniques i organitzatives que s’estableixen per a garant ir
la confidencialitat i integritat de la informació. Aquestes obligacions subsistiran fins i t ot des prés de
finalitzar i extingir-se aquest contracte.
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ANNEX 3

PENALITATS
S’aplicaran les penalitats relacionades a continuació, de forma que l’import individual de cada
penalitat i l’import del conjunt de penalitats no podran superar, respectivament, el 10% i el 50% del
preu del contracte. En cas que s’hagin imposat al contractista penalitats que hagin completat els
límits anteriors, es procedirà a la resolució del contracte si el contractista continua incorrent en
incompliments susceptibles de penalitat.
Penalitats per incompliment d’obligacions en matèria mediambiental
INCOMPLIMENTS

PENALITATS

Incompliment de les condicions de manteniment o
millora dels valors de qualitat mediambiental
afectats pels transports efectuats en l’execució del
contracte

Per cada transport en que es tingui const ància
de l’incompliment: 50 € per cada vehicle amb la
característica improcedent descrita que hagi
participat en el transport

Penalitats per incompliment de les condicions de la subcontractació.
INCOMPLIMENTS

PENALITATS

Incompliment per part del contractista
principal de les condicions que estableix
l’apartat 2 de l’article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractació.

2 € per cada 1.000 € del preu del contracte, per cada
dia en què resti provat que s’hagi produït
l’incompliment, fins a un màxim del 50 per 100 de
l’import del subcontracte.
2 € per cada 1.000 € del preu del contracte, per cada
dia en què resti provat que s’hagi produït
l’incompliment, fins a un màxim del 50 per 100 de
l’import del subcontracte.

Incompliment per part del contractista
principal de les condicions que estableix
l’apartat 1 de l’article 217 de la LCSP
respecte als pagament als subcontractistes

La garantia definitiva respondrà de les penalitats que
s’imposin per aquest motiu.

Penalitats per incompliment d’altres obligacions contractuals
Els incompliments de les altres obligacions previstes en els plecs d’aquest contracte es c las sifiquen
en lleus, greus i molt greus.
Es sancionaran amb una penalització de 50 € les infraccions tipificades a continuació com a lleus:


La demora en el compliment de la programació establerta per a les recollides. No obstant això, si el
contractista notifica al responsable del servei la poss ibilitat de la demora en la recollida abans que
vencin els límits de temps establerts per la programació, quedarà eximit de la penalitat sempre que no
tingui acumulats més de dos retards en els 30 dies anteriors.

Es sancionaran amb una penalització de 150 € les infraccions tipificades a continuació com a greus:


La reiteració de més de tres incompliments lleus en el termini de dos mesos.



L’incompliment de l’obligació de lliurar les mostres recollides al seu destí en el curs del mateix dia, llevat
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Penalitats per incompliment d’altres obligacions contractuals
que sigui justificable pel poc temps disponible entre l’hora de recollida de la mostra i l’hora de tancament
del centre de destí o per causes sobrevingudes que impedeixin o retardin el lliurament si són alienes a
l’actuació del contractista. En tot cas caldrà l’obertura d’un expedient informatiu per part de
l’administració i que les conclusions del mateix constatin la producció i la responsabilitat de la infracció.


L’incompliment constatat del termini màxim fixat en els plecs per a l’aportació per part del contractista
d’informació sobre l’execució del contracte, sense haver notificat prèviament a l’administració la
possibilitat del retard i la justificació del mateix. La notificació prèvia del retard deixarà de ser eximent
quan el retard en l’incompliment superi el doble del termini màxim fixat en els plecs.



L’incompliment de les prescripcions tècniques del contracte referides al registre de les actuacions per
identificar al personal responsable del transport de les mostres.

Es sancionaran amb una penalització de 500 € les infraccions tipificades a continuació com a molt greus:


La reiteració de més de tres incompliments greus en el termini de cinc mesos.



L’incompliment dels protocols establerts pel plec de prescripcions contracte quant a les condicions de
protecció i higiene, conservació, seguretat, control e identificació de les mostres en la seva recollida,
durant el seu transport i en el seu lliurament, quan se n’hagi obert un expedient informatiu per part de
l’administració i les conclusions del mateix constatin la producció i la responsabilitat de la infracció.



La prestació del servei amb vehicles que no comptin amb validesa vigent de la inspecció tècnica (ITV).



Qualsevulla transgressió de les normes, dels permisos administratius o dels requisits normativament
establerts que regulen els diversos aspectes de l’activitat pròpia de la prestació del servei, quan se
n’hagi obert un expedient informatiu per part de l’administració i les conclusions del mateix constatin la
producció i la responsabilitat de la infracció.

La tramitació del procediment per la imposició de les penalitats es tramitarà tal i com estableix 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, per a la resolució d’incidències sorgides en l’exec uc ió
dels contractes.
L’aplicació de les penalitats per part de l’administració es podrà concretar amb descomptes en la
facturació o amb incautació parcial o total de la garantia.
Cada vegada que l’import de les penalitats acumulades arribi a un múltiple del 5% del pressupost del
contracte, l’administració podrà optar per la resolució del mateix o acordar la continuïtat de l’execució
amb imposició de noves penalitats.
Igualment, l’administració pot optar per instar la resolució del contracte en el cas que s’acumulin més
de dos incompliments molt greus dins del termini d’un any.

Directora de l’Institut de Medicina Legal
i Ciències Forenses de Catalunya
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