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DADES CONTRACTACIÓ PÚBLICA GLOBAL EXERCICI 2021 

La contractació global duta a terme al llarg de l’exercici 2021 per la “Fundació Privada de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”, i que consta registrada al perfil del contractant de la FP 
en la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, ascendeix a 
la xifra adjudicada global de 3.526.950,72.-€ IVA exclòs. S’han dut a terme els següents tipus 
de procediments de contractació:  

- Procediments harmonitzats” (procediments de licitació on el valor estimat dels contractes 
supera en les obres la xifra de 5.382.000.-€ IVA exclòs i en el cas de serveis i 
subministraments la xifra de 215.000.-€ IVA exclòs):  
 

o Han representat un 19,98% de l’activitat licitada total de l’entitat.  
o Representen un import total de 704.556,17.-€ IVA exclòs sobre el global dels 

3.526.950,72.-€ IVA exclòs. 
 

- “Procediments No harmonitzats” (procediments de licitació on el valor estimat dels 
contractes no supera en les obres la xifra de 5.382.000.-€ IVA exclòs, i en el cas de serveis 
i subministraments la xifra de 215.000.-€ IVA exclòs):  
 

o Han representat un 76,21% de l’activitat licitada total de l’entitat.  
o Representen un import total de 2.687.818,27.-€ IVA exclòs sobre el global dels 

3.526.950,72.-€ IVA exclòs. 
 

-  “Procediments negociats”: 
o Han representat un 0% de l’activitat licitada total de l’entitat.  
o Representen un import total de 0.-€ IVA exclòs sobre el global dels 3.526.950,72.-€ 

IVA exclòs. 
 

-  “Contractació Menor”: 
o Han representat un 3,81% de l’activitat licitada total de l’entitat.  
o Representen un import total de 134.576,28.-€ IVA exclòs sobre el global dels 

3.526.950,72.-€ IVA exclòs. 
 

Això implica que l’activitat licitada per a l’exercici 2021 en comparativa amb l’activitat licitada 
de l’exercici 2020, s’ha incrementat en 1.851.136,75.-€ IVA exclòs . Si bé, cal tenir en compte 
que una part important de la contractació a l’exercici 2020 estava afectada per la situació creada 
per la COVID-19.  

Contractació any 2020 

Procediment de contractació Import d'adjudicació (€) Percentatge (%) 
 

Oberts no harmonitzat 342.463,66 20,44%  
Oberts harmonitzat 1.240.055,86 74,00%  
Negociat 0,00 0,00%  
Menors 93.294,45 5,56%  
Total 1.675.813,97 100,00%  

 



 
F U N D A C I Ó P R I V A D A

 

Contractació any 2021 

Procediment de contractació Import d'adjudicació (€) Percentatge (%) 
 

Oberts no harmonitzat 2.687.818,27 76,21%  
Oberts harmonitzat 704.556,17 19,98%  
Negociats 0,00 0,00%  
Menors 134.576,28 3,81%  
Total 3.526.950,72 100,00%  

 

De l’anàlisi i comparativa de les dades dels dos exercicis, es pot comprovar que es manté un 
percentatge molt elevat en la tramitació d’expedients “oberts” (tant harmonitzats com no 
harmonitzats). Concretament, s’aconsegueix un augment del 1,75% respecte de l’exercici 
2020, tenint present que a l’exercici 2020 es va aconseguir un 94,44% i a l’exercici 2021 
s’aconsegueix un 96,19%. Aquest elevat percentatge d’expedients oberts, garanteix la màxima 
publicitat i concurrència de possibles empreses licitadores interessades en relació a les obres, 
serveis i subministraments licitats per la FP.   

Respecte dels “negociats sense publicitat”, es manté en un invariable 0%, i en relació a l’ús de 
la figura de la “contractació menor”, s’aconsegueix reduir-la en un 1,75 % respecte de l’exercici 
2020, ja que a l’exercici 2020 s’obtenia un 5,56% i a l’exercici 2021 s’aconsegueix un 3,81%.  

QUADRE FINAL RESUM EXERCICI 2021 
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