
 
 

 
INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT 
D’EMERGÈNCIA DEL SUBMINISTRAMENT DE PROVES D’ANTÍGENS I TEST 
SERÒLOGICS PER LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, 
SA  

 
 
1. OBJECTE DE CONTRACTACIÓ 
 
L’objecte d’aquesta contractació és el subministrament de: 
 

- Proves d’antígens. 
- Tests serològics 
- Material farmacèutic 

 
La codificació corresponent a la  nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV) de la Comissió Europea és la 33000000-0. 
 
 
Classificació professional 
 
Per aquest contracte no es requereix classificació professional. 
 
 
2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE PER A SATISFER-LES 
 
2.1 Antecedents 
 
La declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i 
l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s´adopten 
mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, estableix en l’article 
16, apartats 1 i 2, que està justificada l’actuació de l’òrgan de contractació per atendre 
les necessitats derivades de la protecció de les persones. El citat article disposa que a 
l’empara de l’article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic, 9/2017,  de  8  de  
novembre (LCSP) i només pel cas de la protecció de les persones, resultarà d’aplicació 
el tràmit d’emergència.    
 
L’article 120 LCSP preveu en l’apartat 1 a) que: “L’òrgan de contractació, sense obligació 
de tramitar expedient de contractació, pot ordenar l’execució del que sigui necessari per 
posar remei a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar 
lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals que 
estableix aquesta Llei, fins i tot el de l’existència de crèdit suficient”. 
 
La prevenció en la detecció de nous casos de Covid-19 a les instal·lacions de la CCMA, 
SA a Sant Joan Despí, Barcelona i totes les seves delegacions, i amb la voluntat de 
protegir a les persones que hi treballen diàriament i tenint en compte el gran volum de 
persones que hi entren, han fet imprescindible contractar el subministrament de tests 
d’antígens i tests serològics. 
 
2.2. Necessitats 
 
Es requereix el subministrament per les persones que treballen a les instal·lacions de la 
CCMA, SA a Barcelona, Sant Joan Despí i les seves delegacions tant en el territori de 
Catalunya com a fora. 



 
 

 
 
Les empreses consultades i que han fet propostes són: 
 

- Natasha Lisbeth Rondon Vazquez 
- Laboratorios Menarini, SA 
 

 
L’empresa contractada pel subministraments de test d’antígens i tests serològics és  
BOTIQUIN SANS, SL per la capacitat de subministrar els materials en el termini més 
curt de temps i perquè és un CET (Centre especial de treball) 
 
 
3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  
 
El valor estimat del contractes és de QUARANTA MIL EUROS (40.000€), IVA no inclòs 
 
 
4. DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada del contracte serà d’un any. 
 
 
5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA 
 
Per aquest tipus de procediment s’eximeix els licitadors de l’acreditació de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional. 
 
 
6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
Atès el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
i d’acord amb l’estipulat en l’article 120, el contracte s’adjudicarà pel procediment 
d’emergència. 
 
 
7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
La unitat gestora del contracte ha seleccionat el licitador que ens proporciona tant els 
tests d’antígens i tests serològics de forma eficaç, ràpida i a un preu òptim. 
 
 
8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 
El responsable del contracte és el departament de Servei de Salut Laboral de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
 
 
 
Sant Joan Despí, 25 de març de 2021. 


