
 

Respecte a l’any 2016 s’ha produït un increment de més de 300 milions d’euros  
 

 La central de compres del CSC augmenta fins als 585 
milions d’euros el volum de contractació durant el 2016 

 
 Els centres sanitaris adherits a la central de contractació del SACAC-CSC han 

estalviat gairebé un 20% en les seves compres el darrer any i, a més, s’asseguren 
que compleixen amb la normativa sense necessitat de tramitar els seus propis 
expedients de contractació 

 
 El SACAC-CSC, la central de compres del CSC, ha realitzat 245 expedients a 2016 

 
 El director general del CSC, el doctor José Augusto García Navarro, ha destacat 

la consolidació del SACAC-CSC aquest 2016 que “amb unes xifres que milloren 
cada any, ja és el referent de compra agregada del sector sanitari a Catalunya” 

 
 
Barcelona, 31 de gener del 2017.- El SACAC-CSC és la central de compres del Consorci de 
Salut i Social de Catalunya (CSC), i el referent en aquest àmbit a tot el sector sanitari de 
Catalunya. Ara s’han conegut les seves xifres de l’any 2016, que reflecteixen un volum de 
contractació de 585 milions d’euros i ha suposat pels centres sanitaris que s’han adherit a les 
compres fetes a través del SACAC-CSC un estalvi de mitjana de gairebé el 20%. Per 
aconseguir aquest estalvi, s’utilitza l’acord marc com a instrument de racionalització de la 
contractació al qual s’hi poden adherir tants centres com vulguin, associats al CSC o no. En 
total, al 2016 s’han realitzat 245 expedients que han servit per fer compres de materials 
necessaris pels centres com ara: fàrmacs, sèrums, xeringues, agulles, catèters, fungible no 
sanitari,  roba i vestuari...etc. La cap del SACAC-CSC, Vivian Sans, ha afirmat que “la 
centralització de les contractacions en l’àmbit sanitari és un instrument essencial per a reduir 
els costos de tramitació globals del sector i, per tant, per a aconseguir un sistema més eficient”.  
 
I és que a través del seu servei, el SACAC-CSC genera estalvi en el preu dels productes en 
aglutinar els consums dels diversos centres adherits, seguretat jurídica conforme s’està 
complint amb la normativa de contractació pública  i reducció de costos associats al 
procediment de contractació en la mesura que cadascun dels centres adherits ja no es veu 
obligat a tramitar el seu propi expedient de contractació. “Resulta recomanable la centralització 
de la contractació en estructures institucionalitzades i estables com són les centrals de 
contractació, atesa la necessitat de professionalització de la contractació pública com a 
conseqüència de la creixent complexitat d’aquesta matèria”, ha advertit Sans. A més, el director 
general del CSC, el doctor José Augusto García Navarro, ha explicat que el SACAC-CSC “s’ha 
consolidat aquest 2016 com un referent en el sector sanitari de la compra agregada amb unes 
xifres que milloren cada any” i ha recordat que el “coneixement que s’aglutina al SACAC-CSC 
sobre la informació de les contractacions, proveïdors i qualitat tècnica del sector, és un altre 
dels grans avantatges de la central de contractació que, a més, dota de rigor les licitacions”. 
 
10 anys acreditats amb la ISO 9001 
El SACAC-CSC ha superat enguany, i un cop més, l’auditoria que li atorga l’acreditació ISO 
9001:2008, que reconeix així la seva qualitat i efectivitat en la seva gestió. Aquesta acreditació 
concedeix als centres sanitaris que s’adhereixen en les seves compres al SACAC-CSC la 
tranquil·litat de saber que estan comprant mitjançant un ens que compleix amb aquesta 
normativa internacional i que, per tant, els hi dóna la màxima eficiència. Cal destacar que el 
SACAC-CSC manté aquesta acreditació des de fa 10 anys. 
 
El SACAC-CSC també organitza jornades sobre contractació pública on experts en la matèria 
exposen les novetats i els assistents poden resoldre els seus dubtes. L’any 2016 es va realitzar 
una jornada sobre compra pública innovadora i una altra sobre l’efecte directe de les directives 
de contractació pública, en tots dos casos s’ha comptat amb uns 150 assistents per jornada, 
mostra del gran interès que desperten.  
 
 



 

 
El CSC, referència al sector 
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base 
associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC, 
referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i 
43.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament 
i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara 
vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la 
definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i 
del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de 
lucre. 
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