
   

  

INFORME JUSTIFICATIU PER A LA TRAMITACIÓ AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT DEL 
PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TERÀPIA 
RESPIRATÒRIA DOMICILIÀRIA EN L’ÀMBIT DE TOT CATALUNYA PER A 2021 
__________________________________________________________________________ 
 

Durant 2019 i 2020 el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha tramitat el procediment de 
contractació mitjançant acord marc, amb nova licitació, dels serveis sanitaris de Teràpia 
Respiratòria a Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya (exp. TRD/18). 
 
Aquest expedient ha estat objecte de diversos recursos en matèria de contractació, que han 
comportat la suspensió del procediment, amb la consegüent dilació temporal en la seva 
resolució. 
 
El director del CatSalut va emetre una resolució en data 20 de desembre de 2019, en què 
declarava d’emergència la contractació dels serveis de teràpia respiratòria a domicili en l’àmbit 
de tot Catalunya, prestats des de l’1 de novembre fins al 31 de desembre de 2019 i de l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2020, o fins a l’efectivitat de la nova contractació TRD/18, per un 
import màxim de 49.070.030,65 euros. 
 
Aquesta resolució té el seu fonament en l’article 120 de la Llei 9/2017, de contractes del sector 
públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, article 
que regula la tramitació d’emergència quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata 
a causa de situacions que suposin un greu perill, i està subjecta a un règim excepcional. 
 
S’ha de tenir present que l’aturada temporal o el cessament del tractament sanitari de teràpia 
respiratòria a domicili, per no disposar d’una cobertura formal, suposaria un greu perill per a 
la salut o la vida dels pacients que requereixen aquesta atenció sanitària. 
 
Quant a l’expedient TRD/18, per la resolució del director del CatSalut d’1 de setembre de 2020 
s’adjudica la contractació mitjançant acord marc amb nova licitació dels serveis sanitaris de 
Teràpia Respiratòria a Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya per als lots 1, 2, 3, 4, 
6, 10 i 14, que no havien estat afectats per la suspensió del procediment acordat pel Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) amb motiu del recurs especial en matèria de 
contractació interposat per una empresa licitadora que no havia superat la puntuació mínima 
per ser considerat apta. 
 
S’ha procedit a la formalització dels documents d’acord marc amb les empreses adjudicatàries 
dels lots esmentats. 
 
Finalment, en relació a l’expedient TRD/18, per la resolució del director del CatSalut de 9 de 
desembre de 2020 s’adjudica la contractació mitjançant acord marc amb nova licitació dels 
serveis sanitaris de Teràpia Respiratòria a Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya 
per als lots 5, 7, 8, 9, 11, 12 i 13. 
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Es realitza aquesta darrera adjudicació, després que el TCCSP estimés parcialment el recurs 
interposat i instés al CatSalut a retrotreure actes i a tornar a valorar les ofertes presentades 
en els lots 5, 7, 8, 9, 11, 12 i 13. Per tal de donar compliment a la resolució del TCCSP, el 
comitè d’experts revisa novament les ofertes corresponents als lots impugnats i presenta 
l’informe de valoració, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment pel que fa als 
referits lots en no superar la puntuació mínima exigida per ser considerada apta, aprovant-se 
la classificació de les altres empreses presentades i acceptades.  
 
Es procedeix a la formalització dels documents d’acord marc amb les empreses adjudicatàries 
dels darrers lots esmentats. 
 
En qualsevol cas, la prestació efectiva dels serveis de TRD per part de les empreses 
proveïdores amb qui se subscriuen els acords marc de tots els lots no es podrà efectuar fins 
que es tramitin i subscriguin els contractes basats per part de les entitats titulars dels hospitals 
que formen part de l’acord marc amb les empreses adjudicatàries. 
 
Aquesta situació comporta que no es pugui efectuar de forma immediata la prestació dels 
serveis de TRD en base a la nova contractació. Per tant, és necessari que es pugui donar 
cobertura als tractaments sanitaris que no poden deixar de prestar-se pel greu perill que 
portaria per a la salut i la vida de les persones malaltes. 
 
Es considera justificat declarar d’emergència la contractació dels serveis de TRD per donar 
resposta a les necessitats sanitàries en aquestes teràpies a partir de l’1 de gener de 2021 fins 
al 31 de desembre de 2021 com a màxim, o abans en funció de l’efectivitat dels contractes 
basats en l’acord marc TRD/18. Seria en aplicació de l’article 120 de la LCSP, que regula la 
tramitació d’emergència quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa de 
situacions que suposin un greu perill. 
 
Es proposa que la contractació d’emergència dels serveis de TRD es realitzi amb les mateixes 
empreses proveïdores de la resolució del director del CatSalut de declaració d’emergència de 
19 de desembre de 2020, i que provenen dels procediments de contractació OX/08 i OX/12: 
 
Origen en el procediment de contractació OX/08: 
 
- Air Liquide Healthcare España, SL, abans denominada Grupo Gasmedi, SLU, que es va 

subrogar en el contracte de Gasmedi 2000, SA (lots 3, 4 i 16) i en el contracte d’Air Liquide 
Medicinal, SLU (lot 6). 

 
- Esteve Teijin Healthcare, SL, que es va subrogar en el contracte d’Esteve Teijin Healthcare 

España, SAU, abans denominada Esteve Teijin España, SA, i anteriorment Oximeplus, 
SA (lots 8, 9, 10 i 14) 

 
- Oxigen Salud, SA  (lots 1, 2, 5 i 13) 
 
- Oximesa, SL (Lots 11 i 12). 
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Origen en el procediment de contractació OX/12 (àmbit territorial del Barcelonès): 
 
- Linde Medicinal, SL (lots 1 i 2) 
 
Per a la present contractació d’emergència dels serveis de TRD al 2021, es proposa el mateix 
import anual de 42.271.944,21 euros, que estava previst per a l’any 2020 en l’informe del 
director de l’Àrea de Recursos Econòmics de 19 de desembre de 2019 i que va servir de base 
a la resolució del director del CatSalut de 20 de desembre de 2019.  
 
En dita resolució es va realitzar la declaració d’emergència de la contractació per un import 
total de 49.070.030,65 euros, dels quals 6.798.086,44 euros corresponien al període de 
novembre i desembre de 2019, i 42.271.944,21 euros al període de gener a desembre de 
2020. 
 
De conformitat amb l’exposat, emeto INFORME FAVORABLE justificatiu per a la declaració 
d’emergència de la contractació dels serveis de teràpia respiratòria domiciliària en l’àmbit de 
tot Catalunya, per un import màxim previst de 42.271.944,21 euros (exempt d’IVA), a fi de 
donar resposta als serveis que es prestin a partir de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de 
desembre de 2021 com a màxim, o abans en funció de l’efectivitat dels contractes basats en 
l’acord marc TRD/18. 
 
 
 
 
Directora  
de l’Àrea Assistencial 
  

Signat digitalment per:  

Dra. Xènia Acebes Roldán  

 

2021.01.18
08:27:42
+01'00'
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ANNEX 
 
 

NIF 
 

EMPRESA 
 

LOT (*) PREVISIÓ € 
2021 

SUBTOTAL € 
PER 

EMPRESA 

B84745801 AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, SL 3 
  

2.437.176,02  
 

B84745801 AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, SL 4        812.310,32  
 

B84745801 AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, SL 6 
  

2.768.240,47  
8.371.405,21  

B84745801 AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, SL 16 
  

2.353.678,41  
 

B65039760 ESTEVE TEJIN HEALTHCARE, SL 8 
  

5.077.459,79  
 

B65039760 ESTEVE TEJIN HEALTHCARE, SL 9 
  

3.476.125,48  
 

B65039760 ESTEVE TEJIN HEALTHCARE, SL 10 
  

4.638.518,10  
16.681.173,10 

B65039760 ESTEVE TEJIN HEALTHCARE, SL 14 
  

3.489.069,74  
 

A58573171 OXIGEN SALUD, SA 1 521.832,82 
 

A58573171 OXIGEN SALUD, SA 2 
  

2.361.158,74  
 

A58573171 OXIGEN SALUD, SA 5 
  

4.277.590,11  
8.816.253,48  

A58573171 OXIGEN SALUD, SA 13 
  

1.655.671,82  
 

B18014134 OXIMESA, SL 11 
  

2.578.014,89  
 

B18014134 OXIMESA, SL 12 
  

1.909.948,86  
4.487.963,75 

         

    
LOT 
(**)   

 

B14231070 LINDE MEDICINAL, SL 1 
  

2.399.518,99  
 

B14231070 LINDE MEDICINAL, SL 2 
  

1.515.629,69  
3.915.148,67  

  TOTAL     
42.271.944,21  

 
 

     
 
(*)   origen exp. OX/08 
(**)  origen exp. OX/12 



   

  

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA D’EMERGÈNCIA LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE TERÀPIA RESPIRATÒRIA DOMICILIÀRIA EN L’ÀMBIT DE TOT CATALUNYA  
 
FETS: 
 
I. Durant 2019 i 2020 el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha tramitat el procediment de 
contractació mitjançant acord marc, amb nova licitació, dels serveis sanitaris de Teràpia 
Respiratòria a Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya (exp. TRD/18). 
 
Aquest expedient ha estat objecte de diversos recursos en matèria de contractació, que han 
comportat la suspensió del procediment, amb la consegüent dilació temporal en la seva 
resolució. 
 
II. El director del CatSalut va emetre una resolució en data 20 de desembre de 2019, en què 
declarava d’emergència la contractació dels serveis de teràpia respiratòria a domicili en l’àmbit 
de tot Catalunya, prestats des de l’1 de novembre fins al 31 de desembre de 2019 i de l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2020, o fins a l’efectivitat de la nova contractació TRD/18, per un 
import màxim de 49.070.030,65 euros, dels quals corresponien 42.271.944,21 euros a l’any 
2020, amb fonament en l’article 120 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, article que regula la tramitació 
d’emergència quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa de situacions 
que suposin un greu perill, i està subjecta a un règim excepcional. 
 
III. Quant a l’expedient TRD/18, per la resolució del director del CatSalut d’1 de setembre de 
2020 s’adjudica la contractació mitjançant acord marc amb nova licitació dels serveis sanitaris 
de Teràpia Respiratòria a Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya per als lots 1, 2, 
3, 4, 6, 10 i 14, que no havien estat afectats per la suspensió del procediment acordat pel 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) amb motiu del recurs especial en 
matèria de contractació interposat per una empresa licitadora que no havia superat la 
puntuació mínima per ser considerat apta; posteriorment es procedeix a la formalització dels 
documents d’acord marc amb les empreses adjudicatàries dels lots esmentats. 
 
IV. En relació al mateix expedient TRD/18, per la resolució del director del CatSalut de 9 de 
desembre de 2020 s’adjudica la contractació mitjançant acord marc amb nova licitació dels 
serveis sanitaris de Teràpia Respiratòria a Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya 
per als lots 5, 7, 8, 9, 11, 12 i 13, després que el TCCSP estimés parcialment el recurs 
interposat i instés al CatSalut a retrotreure actes i a tornar a valorar les ofertes presentades 
en els lots 5, 7, 8, 9, 11, 12 i 13, cosa que s’ha fet, quedant l’empresa licitadora exclosa del 
procediment pel que fa als referits lots en no superar la puntuació mínima exigida per ser 
considerada apta, aprovant-se la classificació de les altres empreses presentades i 
acceptades; posteriorment es procedeix a la formalització dels documents d’acord marc amb 
les empreses adjudicatàries dels darrers lots esmentats. 
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V. La prestació efectiva dels serveis de TRD per part de les empreses proveïdores amb qui 
se subscriuen els acords marc de tots els lots no es podrà efectuar fins que es tramitin i 
subscriguin els contractes basats per part de les entitats titulars dels hospitals que formen part 
de l’acord marc amb les empreses adjudicatàries. 
 
Aquesta situació comporta que no es pugui efectuar de forma immediata la prestació dels 
serveis de TRD en base a la nova contractació. Per tant, és necessari que es pugui donar 
cobertura als tractaments sanitaris que no poden deixar de prestar-se pel greu perill que 
portaria per a la salut i la vida de les persones malaltes. 
 
VI. Es considera justificat declarar d’emergència la contractació dels serveis de TRD per donar 
resposta a les necessitats sanitàries en aquestes teràpies a partir de l’1 de gener de 2021 fins 
al 31 de desembre de 2021 com a màxim, o abans en funció de l’efectivitat dels contractes 
basats en l’acord marc TRD/18; i es proposa que la contractació d’emergència dels serveis de 
TRD es realitzi amb les mateixes empreses proveïdores de la resolució del director del 
CatSalut de declaració d’emergència de 19 de desembre de 2020, i que provenen dels 
procediments de contractació OX/08 i OX/12. 
 
Empreses amb origen en el procediment de contractació OX/08: 
 
- Air Liquide Healthcare España, SL (NIF B84745801), abans denominada Grupo Gasmedi, 

SLU, que es va subrogar en el contracte de Gasmedi 2000, SA (lots 3, 4 i 16) i en el 
contracte d’Air Liquide Medicinal, SLU (lot 6). 

 
- Esteve Teijin Healthcare, SL (NIF B65039760), que es va subrogar en el contracte d’Esteve 

Teijin Healthcare España, SAU, abans denominada Esteve Teijin España, SA, i 
anteriorment Oximeplus, SA (lots 8, 9, 10 i 14) 

 
- Oxigen Salud, SA (NIF A58573171) – (lots 1, 2, 5 i 13) 
 
- Oximesa, SL (NIF B18014134) – (Lots 11 i 12). 
 
Empresa amb origen en el procediment de contractació OX/12 (àmbit territorial del 
Barcelonès): 
 
-    Linde Medicinal, SL (NIF B14231070) – (lots 1 i 2) 
 
VII. L’import màxim de la present contractació d’emergència dels serveis de TRD al 2021 serà 
de 42.271.944,21 euros anuals. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I. L’article 120 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, regula la tramitació d’emergència quan l’Administració 
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hagi d’actuar de manera immediata a causa de situacions que suposin un greu perill, i està 
subjecta a un règim excepcional.  
 
II. Atès que l’aturada temporal o el cessament del tractament sanitari de teràpia respiratòria a 
domicili, per no disposar d’una cobertura formal, suposaria un greu perill per a la salut o la 
vida dels pacients que requereixen aquesta atenció sanitària, i és necessari impedir les 
conseqüències que aquesta situació podria comportar, 
 
III. Atès que els tràmits i terminis establerts en la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, 
abans esmentada, que regulen altres procediments, resulten excessivament dilatats per donar 
resposta a la situació referida, 
 
IV. En ús de les facultats que em confereix l’article 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Declarar d’emergència la contractació dels serveis de teràpia respiratòria domiciliària 
en l’àmbit de tot Catalunya. 
 
Segon.- La contractació cobrirà els serveis que es prestin a partir de l’1 de gener de 2021 fins 
al 31 de desembre de 2021 com a màxim, o abans en funció de l’efectivitat dels contractes 
basats en l’acord marc TRD/18, per un import màxim previst de 42.271.944,21 euros (exempt 
d’IVA). 
 
Tercer.-  Donar trasllat de la present resolució a la Intervenció Delegada per al seu 
coneixement. 
 
Quart.- Donar compte de la resolució de la declaració d’emergència al Govern de la 
Generalitat.   
  
 
 
 
Director  
del Servei Català de la Salut 

Adrià 
Comella  
Carnicé 

Fecha:
2021.02.02
09:07:36
+01'00'




