R/N: SA/CP00037 SA-2021-566

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-566

Unitat
promotora

Subdirecció General de Drogodependències

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1404_Compra de 4000 test ràpids d'hepatitis C per als centres de
reducció de danys de Catalunya i pel programa d'Immigració.

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

5.840,00

Valor estimat

5.840,00

Termini d'execució

Contracte Públic

Subministraments

IVA €

Import amb IVA €

1.226,40
-

7.066,40
-

6 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
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 i el motiu pel qual es repeteix és perquè tenint en
compte que un dels objectius de la Secretaria de Salut Pública és garantir les prestacions
necessàries per preservar, protegir i promoure la salut de les persones, en l'àmbit individual i
col·lectiu, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública.
Donada l’aprovació del Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les
Hepatitis Víriques i com a estratègia de sensibilització i estimulació del cribratge, s’ofereix la
prova ràpida VHC als col·lectius sensibles on hi ha les prevalences d’infecció més altes com
ara: els homes que tenen sexe amb homes, les persones que s’injecten drogues,
treballadors/es del sexe i els immigrants de països amb altes prevalences d’infecció.
Població que per altra banda no sol utilitzar els circuits assistencials convencionals
establerts. Actualment, i des de l’any 2015 el tractament amb els nous antivirals d’acció
directa, que tenen un índex de curació del 96%, amb pocs efectes secundaris i de curta
durada, fa que a totes aquelles persones que es comprovi que pateixen hepatitis C crònica
se’ls hi ofereixi el tractament. És imprescindible cribar aquesta població i derivar-la a
l’especialista per tal d’iniciar el tractament i així complir amb els objectius de la OMS
d’eliminar aquesta malaltia al 2030. És especialment important que aquest cribratge es doni
de manera precoç per evitar l’evolució a malaltia crònica. Els test ràpids d’hepatitis C són
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una de les maneres d’aconseguir identificar a les persones infectades, i representa la
principal eina que tenim a la comunitat, on de manera ràpida es pot saber si una persona
presenta anticossos contra el virus de l’hepatitis C. Per aquest motiu, no podem deixar de
proporcionar aquests tests de detecció ràpida contra l’hepatitis C, i actualment R és la única
empresa a l’Estat que distribueix els test dels laboratoris Turklab, què és actualment la
única prova ràpida d’anticossos de la hepatitis C que permet amb dues gotes de sang
dactilar en 14 minuts obtenir l’estat seroprevalent de la persona amb una sensibilitat i
especificitat del 100%, essent la més fiable del mercat.

Determinació del preu del contracte
Segons preu de mercat.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor en exclusivitat.

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

5.840,00

1.226,40

SA1404

D/221000500/4140/0000

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

Barcelona, 11 de maig de 2020
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