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INFORME JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS SANITARIS DE
TERÀPIA

RESPIRATÒRIA

A

DOMICILI

(TRD)

EN

L’ÀMBIT

GEOGRÀFIC

DE

CATALUNYA BASAT EN EL SISTEMA D’ACORD MARC (EXPEDIENT: TRD/18)

1. Antecedents i necessitat de contractació

La prestació vigent (fins el 31 de desembre de 2018 en situació de contractació per motius
d’emergència) està basada en la contractació de serveis de TRD a través d’un procediment
de licitació on l’òrgan de contractació únic és el Servei Català de la Salut (CatSalut). En
aquest sentit, s’estableix una relació contractual entre el CatSalut i les empreses
adjudicatàries, on aquestes darreres realitzen uns serveis a domicili de TRD d’acord amb les
prescripcions que es generen en l’entorn hospitalari (especialista pneumòleg) mitjançant una
aplicació informàtica específica. Mensualment les empreses adjudicatàries facturen els
serveis prestats al CatSalut.

Les TRD comprenen, equips, accessoris i materials fungibles específics, amb la prestació de
serveis especialitzats en cadascuna de les teràpies, especialment en ventilació mecànica, en
oxigenoteràpia i en el monitoratge de les apnees infantils, així com accions educatives,
preventives i formatives que cal fer en cadascuna de les teràpies. A més són uns serveis
sanitaris amb un pes específic rellevant en termes econòmics i amb una tendència de
creixement de pacients important en el cas dels tractaments de la son.

El règim jurídic del contracte de serveis sanitaris de teràpies respiratòries a domicili TRD/18
ve determinat per la seva consideració de contracte de serveis amb prestacions directes a
favor de la ciutadania regit per l’article 312 de la LCSP.

En aquest sentit, la prestació de tècniques de teràpies respiratòries, incloses les
domiciliàries, està prevista en el Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, de cartera de
serveis comuna del Sistema Nacional de Salud de manera que és expressament declarada
activitat assumida per l’Administració i per tant subjecte al règim substantiu previst per als
serveis públics.

Per una altra banda, aquestes característiques esdevenen factors claus per un canvi cap a
un model que persegueixi una major implicació part de les entitats proveïdores (hospitals) en
el procés de licitació i contractació.
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L’anterior procediment de contractació va publicar l’anunci de licitació en data 6 de
novembre de 2015 i es va esmenar mitjançant un anunci de correcció d’errades en data 23
de novembre de 2015 que va reobrir el termini de presentació d’ofertes. Aquest procediment
va finalitzar sense adjudicar-se d’acord a la resolució signada pel director del CatSalut per la
qual es declarava el desistiment de 3 de febrer de 2017. Aquest nou model de contractació
via acord marc pretén donar resposta a les necessitats de millora dels serveis de TRD amb
una implicació en la licitació per part del CatSalut i els hospitals.

Posteriorment, en data 15 de febrer de 2019, el director del Servei Català de la Salut va
incoar la licitació de l’acord marc per la prestació dels serveis sanitaris de teràpia respiratòria
a domicili en l’àmbit geogràfic de Catalunya.

En data 28 de març de 2019 es va modificar l’apartat segon de la resolució d’incoació de la
licitació de l’acord marc per la prestació dels serveis sanitaris de teràpia respiratòria a
domicili en l’àmbit geogràfic de Catalunya, signada electrònicament el 15 de febrer de 2019.

En data 1 d’abril de 2019 es va publicar l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió
Europea S64, i també en el perfil de contractant del Servei Català de la Salut, donant com a
límit per presentar ofertes el 25 d’abril de 2019.

En data 23 d’abril de 2019, ACCIONA HEALTH CARE SERVICES, SL va presentar en el
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), recurs especial en
matèria de contractació (REMC) contra els plecs que regeixen la licitació de referència
(recurs N-2019-156).

En data 29 d’abril de 2019 el sindicat Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
interposa REMC davant el TCCSP contra els plecs de l’Acord Marc, aquest recurs però, va
ser considerat extemporani i no va ser admès a tràmit per part del Tribunal.

D’acord a la Resolució 183/2019 de data 30 de maig de 2019 del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic va estimar el recurs interposat per l’entitat ACCIONA HEALTH
CARE SERVICES, SL contra els plecs que regeixen la licitació.
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Fruit d’aquest Resolució, el CatSalut va resoldre retrotreure el procediment de licitació fins al
moment posterior a la resolució d’incoació de data 28 de març de 2019 que modifica
l’apartat segon de la resolució d’incoació de data 15 de febrer de 2019.

2. Objecte del contracte

L’objecte d’aquesta contractació mitjançant acord marc amb nova licitació és la dels serveis
sanitaris de Teràpia Respiratòria a Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Les TRD comprenen el subministrament d’equips, accessoris i materials fungibles específics
per a cada teràpia, així com la prestació dels serveis on s’inclouen, entre altres, accions
educatives, preventives i formatives per a la utilització d’aquests equips.

Les TRD es realitzaran a nivell domiciliari a excepció del tractament de les apnees del son i
d’aquells pacients en tractament d’oxigenoteràpia, que el prescriptor consideri que podran
ser ambulatoris. Sols podran fer la prescripció els centres prescriptors adherits en aquest
acord marc, els quals tindran accés al registre de TRD del Servei Català de la Salut
(CatSalut) el qual dóna compliment a la normativa reguladora de la protecció de dades Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE

Codi CPV: 85111700-7 Serveis d’oxigenoteràpia

3. Elecció del procediment de licitació

Aquest procediment de contracció mitjançant, Acord Marc és la forma de racionalització
tècnica de la contractació de les TRD consistent a preestablir una sèrie de condicions o
termes que seran comuns a tots els contractes basats en aquest acord marc. Aquest
sistema ens permetrà simplificar la gestió dels contractes, així com una garantia de qualitat
en els serveis, considerant la proximitat i vincle establert entre el centre prescriptor i
l’empresa proveïdora dels serveis de TRD.
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A continuació es descriuen motius concrets per justificar l’elecció d’aquest procediment:
•

Aquest procediment de contractació vol incrementar l’aportació en salut de les TRD
com a servei a la població amb necessitat de suport i/o atenció respiratòria a domicili
amb una implicació per part dels hospitals en la fase de contractació dels serveis a la
població adulta.

•

El canvi de model pels serveis en la població adulta pivota sobre un canvi el model
de contractació, però no del model assistencial.

•

Aquest nou model neix amb una voluntat d’apoderament en relació a la qualitat del
servei de TRD amb la inclusió d’ un plec de criteris de qualitat, un règim sancionador
i d’una contraprestació per resultats per vetllar per la qualitat de la prestació del
servei, tant pels serveis a la població adulta com pediàtrica.

•

Donat que és l’hospital el que fa la contractació de l’empresa de TRD (contracte
basat), hi ha una relació més propera entre les empreses de TRD i els prescriptors
(relació client-proveïdor).

•

Aquest contracte entre l’hospital i l’empresa permetrà ajustar el servei a les
necessitats dels pacients identificades pel professional prescriptor tot millorant els
serveis de TRD (millorar el seguiment de pacients per l’hospital, millorar els mitjans
tècnics de l’hospital,...).

4. Insuficiència de mitjans

De la mateixa manera, cal tenir en compte que els serveis de TRD requereixen d’un
personal tècnic qualificat i d’uns equipaments específics que fan totalment impossible, tant
pel coneixement requerit com per l’abast de la població a tractar, que el CatSalut pugui
realitzar aquesta prestació amb els recursos propis. En aquest sentit, la contractació a
tercers esdevé totalment imprescindible
5. Durada del contracte

Es preveu un període d’execució de 2 anys més la possibilitat de pròrroga per un període de
2 anys més.

Aquest expedient es tracta d’un contracte de serveis a les persones, amb la necessitat de
donar estabilitat i continuïtat al servei, com s’aconsella al Codi de bones pràctiques en la
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contractació pública dels serveis d’atenció a les persones, que es va elaborar a partir de la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.

Concretament, el Codi indica en el seu Apartat 4.11, i en relació a la durada del contracte
que: “Les particularitats dels serveis a les persones recomanen una estabilitat de les
condicions en què es porten a terme les prestacions contractuals. Amb aquesta finalitat, els
contractes de serveis a les persones tendiran amb caràcter general a la màxima durada
prevista per la llei, pròrrogues incloses, sempre que les necessitats a cobrir no puguin variar
significativament amb el transcurs del temps”.
6. Existència de lots

Aquest contracte s’ha dissenyat en 14 lots, 13 dels quals en edat adulta, per raó de territori
segons Àrees Bàsiques de Salut i hospitals de referència i, 1 lot en edat pediàtrica que per
l’especificitat i particularitats inherents a la població pediàtrica, així com pel volum d’activitat
que representa, s’ha unificat en un sol lot pediàtric per tot Catalunya:

Lot 1
Hospital Comarcal del Pallars¹
Hospital Santa Maria²
Espitau Val d'Aran
Lot 2
Hospital de Figueres
Hospital d´Olot i Comarcal de la Garrotxa
Hospital de Palamós
Hospital de Campdevànol
Hospital Santa Caterina-Parc Hospitalari Martí Julià
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i Hospital Comarcal de Blanes
Lot 3
Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
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Pius Hospital de Valls
Hospital Comarcal d’Amposta
Hospital Comarcal Móra d´Ebre
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Lot 4
Hospital de Viladecans
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Hospital d’Igualada
Parc Sanitari Sant Joan de Déu-Hospital General
Hospital Residència Sant Camil
Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)
Lot 5
Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat i Hospital de Sant Joan Despí
Moisès Broggi
Lot 6
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona
Hospital Municipal de Badalona
Fundació Hospital de l’Esperit Sant
Hospital de Mataró
Lot 7
Hospital Universitari Vall d'Hebron³
Lot 8
Hospital Clínic de Barcelona
Hospital Universitari Sagrat Cor
Hospital Plató
Lot 9
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Dos de Maig
Lot 10
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC)
Centre Hospitalari - Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Comarcal Sant Bernabé
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Hospital Universitari de Vic
Lot 11
Hospital de Sabadell
Hospital Universitari Mútua de Terrassa
Hospital de Terrassa
Lot 12
Hospital General de Granollers
Hospital de Sant Celoni
Hospital de Mollet
Lot 13
Hospital del Mar i Hospital de l’Esperança
Lot 14
Pediàtric tot Catalunya

7. Resum del model de contractació i facturació

A continuació es detallen les principals característiques del nou model de contractació de
TRD. Cal destacar que les diferencies afecten al model de contractació, però no al model
assistencial.
a) Pels serveis prestats a la població adulta
•

Model basat en un acord marc mitjançant el qual el CatSalut homologa les empreses
que poden prestar serveis de TRD (sistema d’apte / no apte) i on s’adhereixen els
hospitals prescriptors de TRD.

•

Previ a aquest acord marc, s’ha formalitzat un acord de contractació conjunta entre el
CatSalut i tots els hospitals, i d’acord amb els requeriments de la Llei de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic 2/2014, de 27 de gener.
La disposició addicional segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix en el seu article segon
el règim de contractacions conjuntes en el marc de la normativa de contractació
pública, on es dicta la necessitat de l’acord previ de les entitats i organismes que hi
intervenen. La utilització de l’acord marc com a eina de racionalització de la
contractació conjunta no necessita de justificació atès que no es tracta d’un
procediment de licitació. La tipicitat del contracte respon a un procediment obert
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subjecte a regulació harmonitzada. Extrems aquests que sí són objecte de justificació
en el present informe.
Aquest acord previ conté els ens que hi intervenen (CatSalut i els centres prescriptors
autoritzats), la designació de l’òrgan de contractació, l’àmbit d’aplicació, el règim
jurídic i les condicions a què se subjectaran els contractes resultants. Les empreses
homologades en l’acord marc són les què podran participar en els processos de
licitació que facin posteriorment els hospitals prescriptors autoritzats adherits a
l’acord marc.
•

Les empreses licitadores a l’acord marc podran ser homologades per la totalitat dels
lots incloent-hi el lot pediàtric.

•

Arran d’aquesta licitació, es generaran contractes basats en l’acord marc entre cada
hospital i una empresa de TRD adjudicatària del seu lot en l’acord marc.

•

El procés de licitació del contractes basats de tots els lots es farà en el marc d’un
concurs mancomunat entre tots els proveïdors.

•

La licitació basada en l’acord marc que fa l’hospital valorarà les ofertes en termes de
“preu” i “criteris tècnics d’adjudicació”.

•

Els hospitals no sotmesos a contractació publica han de seguir els principis generals
de contractació pública.

•

La dispensació serà a càrrec de l’empresa adjudicatària que presta el serveis en el
territori de residència del pacient, amb independència de l’hospital prescriptor.

•

Les empreses de TRD facturaran als hospitals on estigui el pacient assignat i al preu
de la licitació corresponent.

•

Els hospitals facturaran al CatSalut d’acord amb les tarifes publicades prèviament als
procediments dels contractes basats (iguals per tots els lots) i a través d’una nova
línia de contractació.

•

Es considera una mitjana d’accés d’activitat històrica d’un 10% anual.

•

S’introdueix un sistema de seguiment de la prestació i avaluació de la qualitat
(aplicació d’ un règim de penalitats contractuals i d’un model de contraprestació per
resultats equivalent al 5% de l’import d’adjudicació).

•

Una comissió tècnica de seguiment i les corresponents comissions territorials que es
creïn ad-hoc s’encarregaran de vetllar per l’execució del contracte i l’aplicació del
règim de penalitzacions, faltes lleus per part del hospitals i greus i molt greus per part
del CatSalut.
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•

De la mateixa manera, els hospitals, en el marc d’una relació client-proveïdor en
l’àmbit dels contractes basats, podran aplicar les sancions tipificades com a "faltes
lleus”.

b) Pels serveis prestats a la població pediàtrica
•

Model basat en un acord marc mitjançant el qual el CatSalut homologa les empreses
que poden prestar serveis de TRD (sistema d’apte/ no apte) a la població pediàtrica.

•

Les empreses seleccionades com a apte en l’acord marc són les què podran
participar en el procés de licitació que farà posteriorment el CatSalut.

•

Arran d’aquesta licitació, es generarà un únic contracte basat en l’acord marc entre el
CatSalut i l’empresa de TRD adjudicatària del lot pediàtric i que donarà cobertura a
de tot el territori Catalunya.

•

La dispensació serà a càrrec de l’empresa adjudicatària i facturaran els serveis al
CatSalut d’acord les tarifes d’adjudicació del contracte basat corresponent.

•

S’introdueix un sistema de seguiment de la prestació i avaluació de la qualitat
(aplicació d’ un règim econòmic sancionador i d’un model de contraprestació per
resultats equivalent al 5% de l’import contractat).

•

Una comissió tècnica de seguiment i les corresponents comissions territorials que es
creïn ad-hoc en aplicació d’aquest acord marc s’encarregaran de vetllar per la
correcta execució dels serveis i, si s’escau, de l’aplicació del règim sancionador.

8. Metodologia de càlcul

•

En el lot de TRD en edat adulta

Pels serveis a la població adulta, l’acord marc no genera per sí mateix un compromís de
despesa. Les activitats de TRD que es realitzin i es facturin posteriorment ho faran d’acord
amb les condicions tècniques específiques i aplicant tarifes adjudicades en la contractació
basada en l’acord marc. En aquest sentit, l’acord marc no presenta un impacte econòmic
directe pels serveis a la població adulta.
•

En el lot de TRD en edat pediàtrica

L’import del lot pediàtric es calcula aplicant les tarifes de TRD sobre l’activitat real per cada
tipus de servei:
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Teràpies

Sessions

Tarifa

Aspiració de secrecions

59.699

0,23 €

Oxigenoteràpia amb bombona portàtil / Oxigen amb

24.615

0,18 €

30.808

0,95 €

18.355

1,33 €

2.402

2,88 €

8.152

3,34 €

Oxigenoteràpia amb oxigen líquid

56.461

3,39 €

Monitoratge d'apnees infantils

16.329

2,70 €

115.645

0,86 €

113.761

1,07 €

130.393

1,08 €

11.869

1,73 €

Aclariment mucocil·liar mitjançant sistema mecànic

22.255

4,29 €

Assistència a la tos mitjançant sistema mecànic

33.942

1,79 €

Ventilació amb ventilador de volum, de pressió o

65.409

3,45 €

17.999

5,41 €

bombona (per malalts amb Cluster Headache)
Tractament amb pressió positiva continua en la via
aèria amb CPAP / AUTOCPAP
Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic (inclou
cilindre/bombona)
Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic amb
recarregador de bombona
Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil

Nebulització amb nebulitzadors tipus jet
convencionals/tipus jet amb compressors d’alt flux
Nebulització amb nebulitzadors electrònics amb
malla vibrant/ nebulitzadors específics segons
prescripció
Mesura de la saturació d’oxigen mitjançant
pulsioxímetre
Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via
aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i
servoventiladors

mixt 12 hores (nocturna)
Ventilació amb ventilador de volum, de pressió o
mixt 24 hores
TOTAL SESSIONS LOT PEDIÀTRIC

728.094

Es considera una mitjana d’accés d’activitat històrica d’un 10% anual.
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Sistema de costos

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, estableix en el seu article 159.2.3. el
següent:
“En els contractes de serveis, el pressupost de licitació ha d'incorporar tots els costos
directes i indirectes associats a la prestació del servei. Entre aquests hi han de figurar els
salarials, els de seguretat social, els de formació permanent obligatòria, els corresponents a
assegurances, els de prevenció de riscos laborals, els de vigilància de la salut i els
d'uniformes del personal, quan el contracte estableixi l'obligació d'adscriure un nombre
determinat de personal a l'execució del contracte. Els costos salarials han de respectar els
salaris derivats de l'aplicació del conveni sectorial que correspongui”.

Per tal d’estimar el pressupost de licitació que es derivi d’aquest acord, tant pel que fa al lot
en edat adult i en edat pediàtrica es té present el següent:
1. La regulació dels preus i tarifes per a la contractació de serveis té el seu fonament en la
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
La contractació de serveis sanitaris i la seva contraprestació econòmica objecte de
conveni o contracte amb el CatSalut està regulada bàsicament en el Decret 118/2014, de
5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei
Català de la Salut.
Anualment es publiquen les Ordres del Departament de Salut per les quals s’estableixen
els preus i les tarifes corresponents a la prestació de serveis sanitaris en les diferents
línies assistencials, i s’aproven les resolucions d’aplicació.

2. S’ha de tenir present que el CatSalut encarrega la prestació de determinats serveis
sanitaris, com la teràpia respiratòria de forma tancada, amb uns nivells de qualitat
sotmesos a avaluació.
No es dóna habitualment la circumstància de què “el contracte estableixi l'obligació
d'adscriure un nombre determinat de personal a l'execució del contracte”, supòsit en què
l’article 159.2.3 de la Llei 5/2017 requereix que figurin costos salarials (segons conveni
sectorial), de seguretat social, de formació permanent obligatòria, d’assegurances, de
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prevenció de riscos laborals, de vigilància de la salut i uniformes del personal, per al
pressupost de licitació dels contractes.

3. D’altra banda, l’article 102.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que
“...els òrgans de contractació cuidaran de què el preu sigui adequat per a l’efectiu
compliment del contracte, mitjançant la correcta estimació del seu import, atenent al preu
general de mercat, en el moment de fixar el pressupost base de licitació ...”

4. Consultats els resultats publicats per empreses representatives del sector i aplicant els
convenis del personal implicat, es realitzant els càlculs per emetre el present informe, que
analitza l’equip previst i els professionals segons el grup professional corresponent al
conveni col·lectiu de treball de TRI /3160/2006-2008, de 26 de juny Text del VII conveni
col·lectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels centres d'atenció primària concertats
(DOGC 4733) i la seva actualització (Taules salarials conveni XHUP i AP 2009, jornada
anual de treball de 40 hores setmanals, considerant 1.691 hores anuals) i segons les
recomanacions del col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
Costos derivats de les TRD en edat adulta
•

Total costos directes: 30.181.840,00 €

ROL Grup/ nivell conveni
Delegat a Catalunya

Personal que es
requereix

Salari hora

6

15,67 €

Fisioterapeutes

220

13,89 €

Tècnics

160

9,11 €

Oficials administratius

15

9,11 €
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Dedicació
Despeses SS Vacances Total
Salari hora
hores/any
(31 %)
(8,4%)
hora

Tasca

Cost total

Delegat a Catalunya

10.146

15,67 €

4,86 €

1,32 €

21,85 €

221.690,10 €

Fisioterapeutes

372.020

13,89 €

4,31 €

1,17 €

19,37 €

7.206.027,40 €

Tècnics

270.560

9,11 €

2,82 €

0,77 €

12,70 €

3.436.112,00 €

Oficials administratius

25.365

9,11 €

2,82 €

0,77 €

12,70 €

322.135,50 €

TOTAL

11.185.965,00 €

Equips - Parc mòbil

Grup teràpia - model

Total

Amortització 4 anys

Concentradors estàtics i
Oxigenoteràpia
portàtils

47.250.000,00 €

11.812.500,00 €

CPAP / BiPAP /Autocpap SAHS

22.365.000,00 €

5.591.250,00 €

Ventiladors Mecànics

Ventilació Mecànica

1.800.750,00 €

450.187,50 €

Altres tractaments

Altres

717.750,00 €

179.437,50 €

Parc mòbil atenció
domiciliària

Cotxes i furgonetes

3.850.000,00 €

962.500,00 €

75.983.500,00 €

18.995.875,00 €

TOTAL

•

Total costos indirectes : 13.140.800,00 €

Concepte

Descripció

Cost / Any

Infraestructures de l'empresa

Inversió infraestructures i lloguer de nau/ magatzem
distribuïdor/ Tractament ambulatori SAHS

780.000,00 €

Serveis

Electricitat, telèfon, aigua, Internet, etc.

468.000,00 €

Formació i seguretat del
personal

Formació continuada obligatòria - prevenció riscos laborals vigilància de la salut

260.000,00 €

Altres despeses

Neteja, reparacions , seguretat, uniformes, etc.

600.000,00 €

Material fungible

Mascaretes, tubuladures, connexions, etc

Impostos

Impostos i assegurances
TOTAL

10.950.000,00 €
82.800,00 €
13.140.800,00 €
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Benefici estimat: 2.630.873,76 €
Concepte

Percentatge de
benefici empresarial

Cost

5,73%

43.322.640,00 €

Benefici net

•

Estimació benefici
2.630.873,76 €

Resum:

Total costos directes més indirectes

Percentatge

Cost

% pressupost destinat a salaris personal

25,82%

11.185.965,00 €

% pressupost destinat a compres

43,85%

18.995.875,00 €

30,33%

13.140.800,00 €

100,00%

43.322.640,00 €

% pressupost
d'explotació

•

destinat

a

altres

despeses

Benefici estimat:

Total contractació
Benefici estimat

45.953.513,76 €
2.630.873,76 €

% Benefici estimat

5,73%

Costos derivats de les TRD en edat pediàtrica
•

Total costos directes: 796.258,73 €

Personal que
es requereix

Salari hora

Delegat a Catalunya

1

15,67 €

Fisioterapeutes

4

13,89 €

Tècnics

4

9,11 €

Oficials administratius

2

9,11 €

ROL Grup/ nivell conveni
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Tasca

Dedicació
Despeses SS Vacances
Total hora
Salari hora
(31 %)
(8,4%)
hores/any

Cost total

Delegat a Catalunya

1.691

15,67 €

4,86 €

1,32 €

21,85 €

36.948,35 €

Fisioterapeutes

6.764

13,89 €

4,31 €

1,17 €

19,37 €

131.018,68 €

Tècnics

6.764

9,11 €

2,82 €

0,77 €

12,70 €

85.902,80 €

Oficials
administratius

3.382

9,11 €

2,82 €

0,77 €

12,70 €

42.951,40 €

TOTAL

296.821,23 €

Equips - Parc mòbil

Grup teràpia - model

Total

Amortització 4 anys

Concentradors estàtics i portàtils Oxigenoteràpia

829.500,00 €

207.375,00 €

CPAP / BiPAP /Autocpap

SAHS

195.250,00 €

48.812,50 €

Ventiladors Mecànics

Ventilació Mecànica

416.500,00 €

104.125,00 €

Altres tractaments

Altres

346.500,00 €

86.625,00 €

Parc mòbil atenció domiciliària

Cotxes i furgonetes

210.000,00 €

52.500,00 €

1.997.750,00 €

499.437,50 €

TOTAL

•

Total costos indirectes: 341.400,00 €

Concepte

Descripció

Cost / Any

Infraestructures de l'empresa

Inversió infraestructures i lloguer de nau/ magatzem
distribuidor/ Tractament ambulatòri SAHS

Serveis

Electricitat, telèfon, aigua, Internet, etc.

Formació i seguretat del
personal

Formació continuada obligatòria - prevenció riscos
laborals - vigilància de la salut

11.000,00 €

Altres despeses

Neteja, reparacions , seguretat, uniformes, etc.

12.000,00 €

Material funjible

Mascaretes, tubuladures, connexions, etc

Impostos

Impostos i assegurances

TOTAL

60.000,00 €
6.000,00 €

250.000,00 €
2.400,00 €
341.400,00 €
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•

Benefici estimat: 65.621,57 €

Concepte

Percentatge de benefici
empresarial

Cost

Estimació benefici

Benefici net

5,45%

1.137.658,73 €

65.621,57 €

•

Resum:

Total costos directes més indirectes:

Percentatge

Cost

% pressupost destinat a salaris personal

26,09%

296.821,23 €

% pressupost destinat a compres

43,90%

499.437,50 €

% pressupost destinat a altres despeses
d'explotació

30,01%

341.400,00 €

100,00%

1.137.658,73 €

•

Benefici estimat:

Total contractació
Benefici estimat

1.203.280,30 €
65.621,57 €

% Benefici estimat

5,45%

9. Determinació del pressupost base de licitació

D’acord amb l’article 100.3 de la LCSP, no és preceptiva l’aprovació d’un pressupost base
de licitació en la fase d’homologació de l’acord marc.
No s’estableix atès que no es deriven d’aquesta fase, obligacions econòmiques, resultant
aquestes exclusivament dels contractes basats.

10. Revisió de preus

No procedeix.
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11. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:

Modificacions previstes:
Durant la vigència del contracte, el CatSalut ha previst que es podrà modificar el contracte
fins al màxim establert en el valor estimat del contracte. Aquestes modificacions es podran
aplicar en els següent casos:
• Per aplicació de directrius de la planificació sanitària i/o de variacions poblacionals
• Atenció de tractaments de patologies que afecten a l’aparell respiratòri que
actualment no estan identificades com a tal;
En aquests casos caldrà estudiar l’impacte i la població a la que afecta per justificar la
variació de la contractació.
D’acord amb l’establert a la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, del 28 de març,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es preveu l’eventual
modificació del contracte amb motiu de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària,
que s’entenen fetes per raons d’interès públic.

12. Valor estimat del contracte (VEC)

El valor estimat de la suma de tots els lots és de 207.790.290,00 euros.
Valor calculat en base als 4 anys de durada màxima possible del contracte (dos anys de
contracte més dos de pròrroga) i de la previsió de les possibles modificacions aplicades al
preu del contracte, fins un 20%:

•

VEC de les TRD en edat adulta: 202.495.856,68 euros

•

VEC de les TRD en edat pediàtrica: 5.294.433,32 euros
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Import 1r any de
contracte
2.798.921,01 €
5.581.830,05 €
3.611.815,62 €
6.852.074,74 €
2.244.457,83 €
5.580.834,69 €
2.845.806,38 €
2.857.743,26 €
2.125.040,14 €
2.538.606,38 €
4.909.902,67 €
2.291.773,53 €
1.782.979,31 €
46.021.785,61 €

Import 2n any de
contracte
2.798.921,01 €
5.581.830,05 €
3.611.815,62 €
6.852.074,74 €
2.244.457,83 €
5.580.834,69 €
2.845.806,38 €
2.857.743,26 €
2.125.040,14 €
2.538.606,38 €
4.909.902,67 €
2.291.773,53 €
1.782.979,31 €
46.021.785,6100 €

Total contracte
Percentatge de Prorroga del 1r Prorroga del 2n
modificació (20%)
any
per 2 anys
any
5.597.842,02 €
1.119.568,40 €
2.798.921,01 €
2.798.921,01 €
11.163.660,10 €
2.232.732,02 €
5.581.830,05 €
5.581.830,05 €
7.223.631,24 €
1.444.726,25 €
3.611.815,62 €
3.611.815,62 €
13.704.149,48 €
2.740.829,90 €
6.852.074,74 €
6.852.074,74 €
4.488.915,66 €
897.783,13 €
2.244.457,83 €
2.244.457,83 €
11.161.669,38 €
2.232.333,88 €
5.580.834,69 €
5.580.834,69 €
5.691.612,76 €
1.138.322,55 €
2.845.806,38 €
2.845.806,38 €
5.715.486,52 €
1.143.097,30 €
2.857.743,26 €
2.857.743,26 €
4.250.080,28 €
850.016,06 €
2.125.040,14 €
2.125.040,14 €
5.077.212,76 €
1.015.442,55 €
2.538.606,38 €
2.538.606,38 €
9.819.805,34 €
1.963.961,07 €
4.909.902,67 €
4.909.902,67 €
4.583.547,06 €
916.709,41 €
2.291.773,53 €
2.291.773,53 €
3.565.958,62 €
713.191,72 €
1.782.979,31 €
1.782.979,31 €
92.043.571,2200 €
18.408.714,24 € 46.021.785,61 € 46.021.785,61 €

Total pròrroga
per 2 anys
5.597.842,02
11.163.660,10
7.223.631,24
13.704.149,48
4.488.915,66
11.161.669,38
5.691.612,76
5.715.486,52
4.250.080,28
5.077.212,76
9.819.805,34
4.583.547,06
3.565.958,62
92.043.571,22

Import 1r any de
contracte
Lot 14
1.203.280,30 €
Total TRD Pediàtric
1.203.280,30 €

Import 2r any de
contracte
1.203.280,30 €
1.203.280,30 €

Total contracte
Percentatge de Prorroga del 1r Prorroga del 2n
per 2 anys
modificació (20%)
any
any
2.406.560,60 €
481.312,12 €
1.203.280,30 €
1.203.280,30 €
2.406.560,60 €
481.312,12 €
1.203.280,30 €
1.203.280,30 €

Total pròrroga
per 2 anys
2.406.560,60
2.406.560,60

TRD Adults
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Total TRD Adults
TRD Pediàtric

Total TRD adults i
pediatric

47.225.065,91 €

47.225.065,91 €

94.450.131,82 €

18.890.026,36 €

47.225.065,91 €

47.225.065,91 €

13. Solvència de les empreses licitadores

L’acreditació de la solvència per participar en la licitació s’acreditarà d’acord amb allò
establert a continuació:
:


Solvència econòmica i financera

Els requisits mínims i els mitjans d’acreditació són els següents:
a) El volum anual de de negocis del licitador, referit a l’any de més volum de negoci dels
tres últims acabats, ha de ser com a mínim igual a la suma de l’import anual dels lots
pel que fa a les TRD en edat adulta i/o al lot pel que fa a les TRD en edat pediàtrica
als quals es licita.
El volum anual de negocis del licitador s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el
Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar
el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b) Patrimoni net, al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui vençuda
l’obligació d’aprovació de comptes anuals:
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•

En el cas d’empreses constituïdes com a societat, s’exigirà que l’import del seu
patrimoni net, segons balanç dels comptes anuals aprovats i presentats al
Registre Mercantil corresponent al darrer exercici finalitzat o, en el seu defecte,
dels corresponents a l’últim, la presentació dels quals hagi finalitzat, superi
l’import mínim establert en la legislació mercantil per no incórrer en causa de
dissolució.
A tal efecte, es considerarà causa de dissolució la prevista en el punt e) de
l’article 363 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de societats de capital, el qual estableix que la societat de
capital s’ha de dissoldre en el cas de pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a
una quantitat inferior a la meitat del capital social, a menys que aquest
s’augmenti o es redueixi en la mesura suficient, i sempre que no sigui procedent
sol·licitar la declaració de concurs.

•

En el cas d’empresaris que siguin persones físiques, l’import mínim del seu
patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui
vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals no serà inferior a la meitat de
la xifra establerta per la legislació mercantil com a import mínim del capital social
per a societats de responsabilitat limitada. Aquest requisit podrà ser substituït per
les dades que figurin en el llibre d’inventaris i comptes anuals, degudament
legalitzat, quan l’empresari no estigui obligat a trobar-se inscrit al Registre
Mercantil.

•

En el supòsit d’entitats no mercantils, l’import mínim del seu patrimoni net, al
tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació
d’aprovació de comptes anuals, no serà inferior a la xifra establerta per la
legislació mercantil com a import mínim del capital social pel cas de les societats
de responsabilitat limitada o, alternativament, a l’import mínim exigit en els seus
estatuts o en la normativa aplicable a l’entitat, si algun d’ells fos superior.
En els dos darrers supòsits, el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital estableix en el seu
article 4, referit al capital social mínim, que el capital de la societat de
responsabilitat limitada no pot ser inferior a tres mil euros.
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No obstant l’anterior, en el cas d’empreses de nova creació i/o empreses que, per una
raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar els documents assenyalats amb
anterioritat, se'ls autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà
d'altres documents que, d'acord amb el que estableix l'article 86 LCSP, es considerin
apropiats.

Aquests criteris es consideren suficients per assegurar la solvència del contracte i la
seva correcta execució. No es demana una solvència major per no limitar la
concurrència a les petites i mitjanes empreses. D’acord amb l’article 87.4 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), la solvència
econòmica i financera no ha de suposar, en cap cas, un obstacle a la participació de les
petites i mitjanes empreses.


Solvència tècnica o professional

a) Relació dels principals serveis de les mateixes característiques realitzats durant els
darrers 3 anys, indicant import, dates i beneficiaris públics o privats dels mateixos,
acompanyats dels corresponents certificats emesos per les entitats o empreses
destinatàries dels serveis i que l’import anual acumulat a l’any de major execució
sigui igual o superior al 70% de l’anualitat dels lots als quals liciti. Si l’entitat
destinatària dels serveis és el CatSalut, aquest ho certificarà d’ofici.
b) Resolució del Director del CatSalut vigent que acrediti l’acompliment dels estàndards
de qualitat continguts en l’ordre de 10 d’abril de 1997 per la qual s’aproven els
estàndards de qualitat a què es refereix l’article 10 del Decret 118/2014 de 5 d’agost,
que han de complir les entitats prestadores de serveis d’oxigenoteràpia i d’altres
teràpies respiratòries a domicili. Aquesta resolució ha d’estar referida a les mateixes
instal·lacions que l’entitat ofereixi en el present procediment de contractació.
c) Disposar de les autoritzacions i certificacions per la fabricació, distribució i
emmagatzematge emeses per l’AEMPS, en relació amb els gasos medicinals:
1. Autorització vigent de l’Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS) com a laboratori farmacèutic fabricant de gasos
medicinals.
2. Certificació vigent de l’AEMPS o de la Direcció General d’Ordenació i i
Regulació Sanitària del Departament de Salut en cas de disposar de Laboratori
Farmacèutic Fabricant de gasos medicinals a Catalunya, en quant al
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compliment de les normes de correcte fabricació de medicaments vigents
(NFC).
3. Autorització vigent de l’AEMPS de comercialització d’oxigen gas Autorització
vigent de l’AEMPS de comercialització d’oxigen líquid
4. Autorització vigent de disposar d’un magatzem de distribució medicaments per
l’AEMPS.

Per acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional, els licitadors
poden recórrer a les capacitats d’altres entitats, amb independència de la naturalesa
jurídica dels vincles que tinguin amb elles, sempre que aquestes entitats no estiguin
incurses en prohibició de contractar, i que els licitadors demostrin que disposaran dels
recursos necessaris, amb la presentació del compromís per escrit de les entitats
esmentades, de conformitat amb el que estableix l’apartat 2, article 75 de LCSP. En el
benentès que si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als
requisits de solvència econòmica i financera, l’empresa i les entitats esmentades seran
responsables solidàriament de l'execució del contracte.


Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució dels serveis:

No procedeix.


Declaració responsable del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i/o de gestió mediambiental per la prestació d’aquest servei:
•

ISO 9000 normes de sistemes de gestió de qualitat o equivalent.

•

ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental o equivalent.

14. Condicions especials d’execució

Clàusula ètica:
1.

Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i

personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran
les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol
fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de
responsabilitat en els procediments contractuals.
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La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.

2.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:

a)

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b)

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de
les prestacions a licitar.

c)

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d)

Abstenir-se de realitzar 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 competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e)

En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació
de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de
contractació.

f)

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g)

A més, el contractista haurà de 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 sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes
del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

3.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades,

es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat
social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa
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tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unió Europea.

4.

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions

especials d’execució del contracte.

5.

Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les

següents:
-

En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 25.2 s’estableix una
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA
exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la
gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a
l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir
del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas
el 50% del preu del contracte.

-

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 25.2 l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.

-

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 25.2 l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

-

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà
en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i
fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.
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