R/N: SA/CP00034 SA-2021-443

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-443

Unitat
promotora

Subdirecció General de Drogodependències

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1404_Análisi de subatàncies d'abús en mostres d'aigua residual
d'entrada a les EDARs de Lleida i Barcelona

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

9.940,00

Valor estimat

9.940,00

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

2.087,40
-

12.027,40
-

9 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
L’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) de l’Agència Estatal Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) realitza anàlisis de les aigües residuals a
Catalunya. L'Observatori Europeu aconsella l'anàlisi de les aigües residuals com un
indicador més del consum poblacional. En aquest sentit, es pretén recollir informació de les
aigües residuals de dues zones geogràfiques de Catalunya, a les EDARs (Estació
depuradora d’aigües Residual) del Prat i de Lleida com EDARs sentinelles per estimar el
consum a Catalunya. Per poder disposar d’aquest indicador, necessitem encarregar a
l’IDAEA la recollida de mostres i el seu anàlisi posterior, atès que és la única empresa que té
la capacitat, recursos tecnològics i metodològics per fer aquest tipus d’anàlisi de drogues a
les estacions d’aigües residuals.
En aquesta contractació es dona el supòsit de formalització de contractes menors amb
idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius previst en l'article 159.1.3 de la Llei
5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i
de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i
sobre emissions de diòxid de carboni
Determinació del preu del contracte
Segons preu de mercat.
Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor en exclusivitat.
Travessera de les Corts, 131 - 159.Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Telèfon 93 227 29 00
Telefax 93 227 29 51
E-mail: contractacio.salut@gencat.cat
Web: http://www.gencat.cat/salut/
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Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

9.940,00

2.087,40

SA1404

D/227001300/4140/2019

Vist-i-plau

Signatura

Joan Colom i Farran
Sub-director general de Drogodependències
Sub-direcció General de Drogodependències

Josep Maria Argimon Pallàs
Secretari de Salut Pública

Travessera de les Corts, 131 - 159.Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Telèfon 93 227 29 00
Telefax 93 227 29 51
E-mail: contractacio.salut@gencat.cat
Web: http://www.gencat.cat/salut/
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