Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
Equipaments Penitenciaris
I Justícia Juvenil
Memòria justificativa de les despeses imputables a les anualitats 2023, 2024, 2025 i
2026 relativa al subministrament i distribució de matalassos ignífugs autoextingibles
amb funda i coixins ignífugs autoextingibles amb funda per als centres penitenciaris i
centres educatius de justícia juvenil de Catalunya.

1. Justificació de la necessitat del subministrament
El Departament de Justícia en compliment del que disposa la normativa vigent, article 222
del Reglament Penitenciari, ha de reposar periòdicament els matalassos i coixins en els
centres penitenciaris de Catalunya.
L’article 3.4 de la Llei orgànica, 1/1979 de 26 de setembre, general penitenciària estableix
que “l’Administració Penitenciària vetllarà per la vida, integritat i salut dels interns”.
El Departament de Justícia ha de dotar els centres penitenciaris de matalassos i coixins amb
les corresponents fundes, de material ignífug, i cobrir així les necessitats peremptòries d’ús
per part de la població interna que habita en els centres penitenciaris.
A més, la Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil estableix el següent:


Article 15: “L’activitat dels centres, en l’exercici de les funcions regulades per aquesta
Llei, té com a objectius fonamentals la integració i la reinserció social dels menors i
els joves sentenciats a mesures d’internament, mitjançant l’aplicació de programes
eminentment educatius, i també la custòdia de tots els menors i els joves internats
amb mesures cautelars o definitives.”



Article 16. a): “La vida en el centre ha de prendre com a referència la vida en llibertat,
i ha de reduir al màxim els efectes negatius que l’internament pot comportar per als
menors o els joves o per a les famílies respectives.”



Article 19: “A més dels drets que els articles 5 i 6 reconeixen als menors i els joves
internats, aquests tenen els drets següents:
(...)
c) Dret que el departament del qual depenen els centres propis o amb el qual
col·laboren els centres concertats vetlli per la vida, la integritat física i la salut dels
internats, i que aquests no siguin sotmesos, en cap cas, a un tracte degradant o a
maltractaments de paraula o d’obra, ni siguin objecte d’un rigor arbitrari o innecessari
en l’aplicació de les normes.”

Derivat del funcionament dels centres educatius de justícia juvenil de Catalunya, es detecta
la necessitat de la contractació del subministrament del material objecte del present
contracte per tal de permetre’n el correcte funcionament.
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La Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil (DGEPCJJ) ha de
dotar els centres educatius de justícia juvenil de matalassos i coixins amb les corresponents
fundes. Aquests productes han de ser de material ignífug per tal de reduir el risc que el
material objecte del contracte sigui emprat com a càrrega de foc en incendis provocats, així
com reduir el risc que es produeixin incendis per accident als esmentats centres.

2. Tipus d’expedient
Proposta de nova autorització de despesa pluriennal.

3. Justificació de la variació de la despesa proposada i distribució de les anualitats
En tramitar-se l’expedient pluriennal GEEC JU 2020 9 (subministrament de matalassos i
coixins amb funda ignífugs autoextingibles i d’alta seguretat 100% per als centres
penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil de Catalunya per al període 2020-2023),
van quedar-ne deserts els lots 1 i 3 per manca de concurrència. Aquests lots corresponien al
subministrament de matalassos ignífugs autoextingibles i coixins ignífugs autoextingibles. El
lot 1 era per als centres penitenciaris i el lot 3, per als centres educatius de justícia juvenil.
D’aquesta manera, es van celebrar els següents contractes de matalassos ignífugs
autoextingibles i coixins ignífugs autoextingibles:

Any

Número

Tipus de

d’expedient

procediment

GEEC JU
2021 210
Centres
penitenciaris

2021
GEEC JU
2021 343

Import
d’adjudicació Adjudicatària
amb IVA
PIKOLIN, SL

Menor

18.047,15 €

(NIF
B50032200)

Obert
simplificat

INAD HOC
67.307,41 €

abreujat

HABITAT, SL
(NIF
B66579392)
DESCANS

Centres
educatius de
justícia
juvenil

2021

GEEC JU
2021 65

DEL VALLÈS,
Menor

15.869,15 €

SA
(NIF
A61362794)
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Per a l’exercici pressupostari 2022, no se n’ha celebrat cap.
Per als exercicis pressupostaris 2023 a 2026, s’opta per fer un expedient comú entre centres
penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil.
El pressupost de licitació s’ha obtingut a través dels imports de l’expedient GEEC JU 2021
343. Concretament, s’ha aplicat un factor correctiu del 40 % amb el resultat arrodonit a l’alça
a la unitat sobre els preus unitaris més elevats de l’expedient (així, per als matalassos van
ser els de licitació i els dels coixins els d’adjudicació [els preus unitaris indicats a l’expedient
eren orientatius i no màxims per sobre dels quals no es pogués licitar]).
S’aplica aquest factor de correcció perquè l’expedient GEEC JU 2021 343 era per a un
contracte destinat a una sola anualitat (2021) i, en canvi, el contracte que es proposa és un
pluriennal que englobaria 4 anualitats. Cal tenir en compte que s’està produint un augment
substancial dels preus de les matèries primeres que es preveu que es mantingui en el
temps.
Hi ha alguns articles que no apareixen a l’expedient GEEC JU 2021 343. Per a aquests
casos, s’han aplicat els criteris següents:



Per als matalassos ignífugs autoextingibles de 180x80x13 cm, 180x90x30 i
190x90x13 cm, s’equival al preu dels de 190x80x13 cm (el qual sí que consta a
l’expedient GEEC JU 2021 343).



Per a la resta de productes que no consten a l’expedient GEEC JU 2021 343
(matalassos ignífugs autoextingibles de 190x105x15 cm i coixins ignífugs
autoextingibles de 105x35x10 cm), s’ha fet un estudi de mercat dels preus actuals i
s’hi ha aplicat l’esmentada correcció amb el corresponent arrodoniment a l’alça.
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En conseqüència, els imports unitaris sense IVA per al contracte que ens ocupa són els
següents:

Article

Matalàs ignífug
autoextingible amb
funda
180x80x13 cm
Matalàs ignífug
autoextingible amb
funda
180x90x13 cm

Origen del preu
unitari sense IVA
de la següent
columna.

Se n’equival el preu
al dels matalassos
de 190x80x13 del
GEEC JU 2021
343.
Se n’equival el preu
al dels matalassos
de 190x80x13 del
GEEC JU 2021
343.

Preus unitaris
sense IVA del
GEEC JU 2021
Preus unitaris
343 o de
de sortida
mercat al 2022
sense IVA per
en cas que no
a l'expedient
constin en
pluriennal
l'esmentat
2023 - 2026.
expedient ni
s'hi puguin
assimilar.

Diferència

108,00 €

152,00 €

44,00 €

108,00 €

152,00 €

44,00 €

Matalàs ignífug
autoextingible amb
funda
190x80x13 cm

El preu d'aquest
article del GEEC JU
2021 343.

108,00 €

152,00 €

44,00 €

Matalàs ignífug
autoextingible amb
funda
190x90x13 cm

Se n’equival el preu
al dels matalassos
de 190x80x13 del
GEEC JU 2021
343.

108,00 €

152,00 €

44,00 €

Preu de mercat
2022.

162,00 €

227,00 €

65,00 €

El preu d'aquest
article del GEEC JU
2021 343.

185,00 €

259,00 €

74,00 €

El preu d'aquest
article del GEEC JU
2021 343.

22,69 €

32,00 €

9,31 €

Preu de mercat
2022.

26,00 €

37,00 €

11,00 €

El preu d'aquest
article del GEEC JU
2021 343.

30,88 €

44,00 €

13,12 €

Matalàs ignífug
autoextingible amb
funda
190x105x15 cm
Matalàs ignífug
autoextingible amb
funda
190x135x15 cm
Coixí ignífug
autoextingible amb
funda
80x35x10 cm
Coixí ignífug
autoextingible amb
funda
105x35x10 cm
Coixí ignífug
autoextingible amb
funda
135x35x10 cm
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D’aquesta manera, el pressupost previst per a la prestació és de 3.034.546,90 €, dels quals
2.507.890,00 € són d’import base i 526.656,90 € corresponen a l’IVA del 21 %. Per lots i
anualitats, aquests imports es distribueixen en:

Anualitat
Primera (2023)
Segona (2024)
Tercera (2025)
Quarta (2026)
TOTAL L1

LOT 1
Import sense IVA
791.366,00 €
713.000,00 €
420.606,00 €
370.760,00 €
2.295.732,00 €

IVA del 21 %
166.186,86 €
149.730,00 €
88.327,26 €
77.859,60 €
482.103,72 €

Total
957.552,86 €
862.730,00 €
508.933,26 €
448.619,60 €
2.777.835,72 €

Anualitat
Primera (2023)
Segona (2024)
Tercera (2025)
Quarta (2026)

LOT 2
Import sense IVA
53.455,00 €
52.624,00 €
53.455,00 €
52.624,00 €

IVA del 21 %
11.225,55 €
11.051,04 €
11.225,55 €
11.051,04 €

Total
64.680,55 €
63.675,04 €
64.680,55 €
63.675,04 €

TOTAL L2

212.158,00 €

44.553,18 €

256.711,18 €

LOTS 1 i 2
Anualitat
Primera (2023)
Segona (2024)
Tercera (2025)
Quarta (2026)

Import sense IVA
844.821,00 €
765.624,00 €
474.061,00 €
423.384,00 €

IVA del 21 %
177.412,41 €
160.781,04 €
99.552,81 €
88.910,64 €

Total
1.022.233,41 €
926.405,04 €
573.613,81 €
512.294,64 €

TOTAL L1 + L2

2.507.890,00 €

526.656,90 €

3.034.546,90 €

4. Tipus de despesa i justificació de la pluriennalitat
Es tracta d’una despesa recurrent de funcionament.
El subministrament de matalassos ignífugs autoextingibles i coixins ignífugs autoextingibles
és essencial, bàsic i vital i es fonamenta en la normativa citada a l’apartat 1 d’aquesta
memòria.
Cal garantir que el material subministrat no sigui susceptible de fer-lo servir com a càrrega
de foc en incendis provocats i, en cas que ho fos, reduir els possibles danys tant a la
població interna com al personal i les visites. En conseqüència, en aquest subministrament
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s’exigeix un seguit d’exigències tècniques, tant pel que fa a la reacció al foc dels productes,
com al gasos emesos i llur nivell de toxicitat.
S’ha de tenir en compte que la durabilitat del producte es veu reduïda considerablement
degut al perfil de les persones internes als centres penitenciaris i de justícia juvenil. És així
com la destrucció de matalassos i coixins es produeix de manera bastant habitual.
A més, cal afegir els casos de malalties de contagi, sobretot a determinats departaments
com són la infermeria o els mòduls d’ingressos, que, amb l’aplicació dels protocols i
instruccions sanitàries, tenen com a resultat que els matalassos s’hagin de retirar per
qüestions de higiene i salut de la població interna.
Com que el subministrament resulta imprescindible, es valora adient la seva continuïtat i es
proposa un contracte plurianual atenent a la necessitat a la que es destina a cobrir. Així s’ha
optat per una durada superior a l’any perquè es tracta d’una despesa recurrent del
Departament de Justícia en el qual la perspectiva d’un contracte pluriennal pot afavorir
ofertes a la baixa per part de les empreses licitadores. Així, en disposar d’un horitzó financer
de negoci més ampli, les empreses poden ajustar els seus marges de benefici i això es pot
traduir en una millora de preus per a l’Administració.
D’altra banda, també cal tenir en compte que en contractes de certa complexitat, com
aquest, la contractació per curts períodes de temps suposa un elevat cost administratiu que
va en contra del principis recollits a l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, que han d’inspirar l’actuació de les administracions públiques, com
els d’economia i eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.
Els articles 101 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP) fan esment al caràcter pluriennal que poden tenir els contractes del sector públic i a
la seva tramitació anticipada.
Així mateix, l’article 36 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances publiques de Catalunya, estableix que l’autorització de
despeses amb un abast pluriennal es podrà efectuar, d’acord amb l’apartat c) d’aquest
article, quan es tracti de “despeses en béns i serveis la contractació dels quals, sota les
modalitats establertes a la Llei de contractes de les administracions públiques, no pugui
ésser estipulada o resulti antieconòmica en el termini d'un any”.
Aquest article també estableix en el seu punt 3 que “el nombre d'exercicis als quals es
poden aplicar les despeses esmentades a les lletres a), b), c) i f) de l'apartat 2, no ha d'ésser
superior a quatre. Així mateix, la part de la despesa corresponent als exercicis futurs i
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l'ampliació, quan s'escaigui, del nombre d'anualitats ha d'ésser determinada pel Govern a
proposta del conseller o de la consellera d'Economia i Finances”.
En conseqüència, atès que per les raons exposades resulta convenient donar la màxima
continuïtat a un contracte d’aquest tipus, es proposa la tramitació d’un expedient pluriennal,
que abasti els exercicis pressupostaris 2023 a 2026, per al contracte del subministrament i
distribució

de

matalassos

ignífugs

autoextingibles

amb funda

i

coixins

ignífugs

autoextingibles amb funda per als centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil
de Catalunya.

El coordinador de l’Àrea d’Equipaments

El secretari de Mesures Penals,

Penitenciaris i Justícia Juvenil

Reinserció i Atenció a la Víctima
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