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Informe relatiu al subministrament de divers materi al i Equips de Protecció Individual  l’empara 
dels Decrets d’Alcaldia número 2508 de data 12 de m arç i 2629 de data 14 d'abril pel que es 
declara la tramitació d’emergència per a la contrac tació de serveis, subministraments i obres 
de l’Ajuntament de Terrassa, destinats a preveure o  pal·liar els efectes i contagis del 
coronavirus Covid-19.  

 

Fets  

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març (ampliat pel RD 465/2020), pel qual es declara l’estat 
l’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19, declara l’estat 
d’alarma a tot el territori nacional amb la finalitat d’afrontar la situació d’emergència sanitària 
provocada pel coronavirus COVID-19. 

Mitjançant el Decret d’Alcaldia número 2508 de data 12 de març i 2629 de data 14 d'abril es declara la 
tramitació d’emergència per a la contractació dels serveis i subministraments i, si s’escau, d’obres de 
l’Ajuntament de Terrassa, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del coronavirus COVID-
19, així com també d’aquells que per mutacions d’aquest comportin problemes de salut a les 
persones que necessitin d’una ràpida resposta per a la seva prevenció, tractament o eliminació. 

Dins els subministraments que preveu el Decret 2508 es troben, entre d’altres, els materials 
farmacèutics o mèdics per a la detecció, prevenció o cura de contagis com ara detectors, 
medicaments, mascaretes, guants, sabó higiènic i dispensadors; també inclou qualsevol altre element 
complementari dels equips de prevenció individual, així com els serveis per a la seva instal·lació, 
transport i, si s’escau, formació. 

El servei de Patrimoni i Manteniment ha contactat amb les següents empreses  pel subministrament 
del material necessari destinat a preveure o pal.liar els efectes i contagis del coronavirus COVID-19. 

 

Núm. 
registre  
comptable  

Tipus de producte  Proveïdor  
 

Import 
Total  
 

12020013094 Mascaretes d'un sol ús NETYA PROP, SL 15.000,00 € 

12020013129 Mascaretes KN-95 FFP2 OFFICAT SUBMINISTRAMENTS PER A 
L'OFICINA, S.L. 

10.800,00 € 

12020013138 Mascaretes KN-95 FFP2 EVMOBE AUTOPARTS, S.L. 8.500,00 € 

12020015603 Papereres 40 l. i 25 l. NETYA PROP, SL 6.023,32 € 

12020015926 Lloguer mòduls prefabricats ALQUIBALAT 326,70 € 
 

 

Fonaments de Dret  

1. Decret 463/2020, de 14 de març (ampliat pel RD 465/2020), pel qual es declara l’estat l’alarma per 
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19 

2. Decret d’Alcaldia-Presidència número 2508 de 12 de març de 2020, pel que es declara la tramitació 
d’emergència per a la contractació dels serveis i subministraments i, si s’escau, d’obres de 
l’Ajuntament de Terrassa, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del coronavirus Covid-
19. 

3. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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Conclusió  

Tenint en compte tot el que ha quedat exposat, la sotasignant proposa validar les actuacions 
executades i degudament justificades pel subministrament de material necessari destinat a preveure 
o pal.liar els efectes i contagis del coronavirus COVID-19 , així com que s'autoritzi, es disposi i es 
reconegui l’obligació de les factures derivades de les mateixes, per un import total de QUARANTA 
MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS (40.650,02 €) d'acord amb el detall 
següent: 

 

Núm. 
registre  
comptable  

Tipus de producte  Proveïdor  
 

Import 
Total  
 

12020013094 Mascaretes d'un sol ús NETYA PROP, SL 15.000,00 € 

12020013129 Mascaretes KN-95 FFP2 OFFICAT SUBMINISTRAMENTS PER A 
L'OFICINA, S.L. 

10.800,00 € 

12020013138 Mascaretes KN-95 FFP2 EVMOBE AUTOPARTS, S.L. 8.500,00 € 

12020015603 Papereres 40 l. i 25 l. NETYA PROP, SL 6.023,32 € 

12020015926 Lloguer mòduls prefabricats ALQUIBALAT 326,70 € 
 

 

 

 

 

 

 

Mercè Peralvo Ferrer 

Cap del servei de Patrimoni i Manteniment 
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