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REUNIÓ HOMOLOGACIÓ PLACES SAUV (novembre 2021) 
 
Partida de 12.364.935,73€  
Data màxima entrega documentació: 3 de desembre 2021  
Es poden presentar totes les residències de Catalunya.  
Durada dos anys + 2 més possible pròrroga (durada màxima 2026) 
S’ha de presentar telemàticament. 
 
Objectiu: Homologació de residències com a proveïdores de places per SAUV. 
(no hi ha un topall màxim de serveis homologats) 
 
Superat el procés d’homologació, el servei estarà acreditat per rebre usuaris 
SAUV. A diferència de l’anterior convocatòria (2017), el servei, sempre que tingui 
places privades disponibles, està obligat a prestar UNA plaça de les disponibles.   
 
Després de ser homologat s’estableix un rànquing de serveis. 
 
No hi ha una data de sortida de l’usuari/a preestablerta. Però es treballarà 
conjuntament amb els serveis socials de referència perquè la sortida sigui al més 
aviat possible amb una solució per a la persona usuària. El temps d’estada 
mitjana és de 3 mesos i s’intenta no superar-lo (però hi ha casos excepcionals)  
Es tindran en compte aquells centres que actualment estan acollint usuaris 
SAUV. Res a veure amb la convocatòria del 2017 que es va exhaurir el passat 
2020. 
 
Un correu electrònic on podeu dirigir les preguntes concretes fins al diumenge 
21 de novembre de 2021 és l’adreça contractacioimss@bcn.cat   
  
Les respostes a les preguntes plantejades s’aniran penjant periòdicament al 
portal de contractació per tal de garantir la transparència i l’accés de tothom a 
les respostes facilitades.  
 
Solvència només s’haurà d’acreditar a aquells que passin el procés 
d’homologació. 
 
Sobre A (entitat) Sobre B i C (serveis). Per tant, una entitat amb diversos centres 
només ha de presentar un sobre A i tants B i C com centres vulgui homologar. 
 
 
Sobre A: 

1. El document DEUC (Document Europeu Únic de Contractació). 
2. Declaració responsable manifestant alternativament (annex 1) 
3. La declaració responsable (Annex 2 Drets Humans) on s’estableix que 

l’empresa contractista i/o la subcontractista 
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4. Declaració de l’empresa licitadora si liciten empreses estrangeres i el 
contracte s'executa en territori espanyol. 

5. Cada empresa licitadora haurà d’indicar el nombre de centres residencials 
que presenta per a la seva homologació. 

 
Sobre B (judici de valor): 
Aquest sobre electrònic ha de contenir la documentació per a la ponderació dels 
criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la 
clàusula 10 “Criteris de valoració de les ofertes” del present plec. 
 
Aquesta documentació ha d’anar signada amb signatura digital reconeguda per 
l’empresa licitadora o persona que el representi. 
 
Sobre C (Criteris automàtics):  
Aquest sobre electrònic ha de contenir l’oferta econòmica, signada per l’empresa 
licitadora o persona que el representi, i la documentació acreditativa de les 
referències tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables de forma 
automàtica assenyalats en la clàusula 10, “Criteris de valoració de les ofertes” 
del present plec. L’oferta econòmica desglossarà els costos directes i indirectes 
precisant el benefici industrial i les despeses generals i s’imputarà l’IVA amb 
partida independent. En l’annex 4 s’adjunta el model. 
 
Kit acollida: per aquells casos d’emergència en què la persona usuària de plaça 
SAUV necessita el servei de manera precipitada i no disposa d’estris personals 
ni roba X. 
 
Les autoritats sanitàries tindran l’última paraula, és a dir, per molt que el centre 
estigui homologat, si Salut diu que no es pot ingressar en X residència no es farà. 
 
Previsió de finalització del procés per homologar serveis: acabar al primer 
trimestre de 2022. 
 
 
Barcelona, 10 de novembre de 2021 


