Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
Equipaments Penitenciaris
i Justícia Juvenil
PRIMER INFORME COMPLEMENTARI DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE MATALASSOS IGNÍFUGS AUTOEXTINGIBLES AMB FUNDA I COIXINS
IGNÍFUGS AUTOEXTINGIBLES AMB FUNDA ALS CENTRES PENITENCIARIS I
CENTRES EDUCATIUS DE JUSTÍCIA JUVENIL DE CATALUNYA

Unitat
Contracte: Contracte administratiu

promotora:

Àrea

d’Equipaments Penitenciaris i Justícia
Juvenil

Tipus: Contracte de subministrament
Expedient:

GEEC JU 2023 9

Procediment: Obert.

Títol: Subministrament de matalassos ignífugs autoextingibles amb funda i coixins
ignífugs autoextingibles amb funda per als centres penitenciaris i centres educatius
de justícia juvenil de Catalunya per als anys 2023, 2024, 2025 i 2026.
Valor estimat del
3.009.468,00 €

contracte
(sense IVA)
Pressupost de
licitació

Termini
d’execució

Import base
2.507.890,00 €

IVA (21 %)
526.656,90 €

Total
3.034.546,90 €

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

Per tal que l’expedient de referència pugui seguir amb la seva tramitació, s’emet aquest
informe complementari d’acord amb les consideracions fetes per l’Assessoria Jurídica
en el seu informe de 2 de maig de 2022.
Es redacta de nou el punt 11 (modificació del contracte) de l’informe justificatiu signat el
2 de març de 2022. Queda de la manera següent:
11. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte podrà modificar-se a l’empara de l’article 204 de la LCSP.

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Així, aquest contracte es podrà modificar a l’alça de manera global fins a un
màxim del 20% de l’import del termini d’execució durant qualsevol de les seves
anualitats.

Aquestes modificacions a l’alça es podran dur a terme si s’incrementa la
necessitat del subministrament per sobre de l’establert al contracte. Tal
casuística es verificarà si de manera imprevista es produeix una necessitat de
més productes dels que es recullen al contracte d’acord amb alguna de les
circumstàncies següents:




Un increment de la població a algun dels centres penitenciaris o centres
educatius de justícia juvenil en un percentatge del 10 % durant 12 mesos
seguits.
Es deteriora o destrueix el material per ús i per qüestions sanitàries en
base als protocols i instruccions.
L’entrada en vigor d’una normativa d’obligat compliment que exigeixi una
quantitat superior d’algun dels articles objecte d’aquest contracte per
centre.

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

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

Es podrà augmentar fins a un 10% la comanda de cadascun dels lots sense
necessitat de tramitar cap modificació del contracte d’acord amb l’establert a
l’article 301.2 LCSP.
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