R/N: SA/CP00034 SA-2021-429

Informe justificatiu
Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Expedient

SA-2021-429

Unitat
promotora

Servei de Serveis Analítics

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1402 - Servei logístic i tècnic per a la organització de les
intercomparacions de l'any 2021de l'assaig de detecció de Trichinel·la per
part dels laboratoris ubicats als escorxadors i sales de tractament de caça
a Catalunya (47 laboratoris).

Import base €
Pressupost licitació

11.177,75

Valor estimat

11.177,75

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

2.347,33
-

13.525,08
-

9 Mesos
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Justificació de la necessitat de contractar
"El Departament de Salut necessita contractar un servei extern per a la organització i la
logística de distribució d’exercicis d’intercomparació, per a donar compliment a les
exigències de la normativa europea pel que fa als laboratoris situats en els escorxadors de
bestiar porcí i equí que fan anàlisis de triquina així com pels de les sales de tractament de
caça.
El control oficial de triquina es troba regulat sota el Reglament d'execució (UE) 2015/1375
de la Comissió de 10 d'agost de 2015 pel qual s'estableixen normes específiques per als
controls oficials de la presència de triquines a la carn, modificat pel Reglament d’execució
(UE) 2020/1478 de la Comissió de 14 d’octubre de 2020 pel que fa al mostreig, al mètode
de referència per a la detecció i les condicions d’importació respecte al control de les
triquines.
Actualment està en vigor el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell,
de 15 de març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per garantir
l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels
animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris (...). Aquest Reglament exigeix que els
laboratoris de control oficial de triquina ubicats als escorxadors i sales de tractament de
caça, participin regularment i amb resultats satisfactoris en assajos d’intercomparació.
Segons els requisits de la reglamentació, de la guia europea i del procediment nacional, els
laboratoris d’escorxadors i de sales d’especejament de productes de la caça (laboratoris
satèl·lit) que realitzin l’anàlisi de triquina han d’estar designats i han de participar amb
resultats satisfactoris en assajos d’intercomparació organitzats pels laboratoris nacionals de
referència. L’AECOSAN ha proposat un sistema on els laboratoris satèl·lits realitzin assajos
d'intercomparació coordinats pels laboratoris acreditats per a l’anàlisi de triquina de cada
comunitat autònoma, de manera que es garanteixi que s'obtenen resultats similars en tots
els laboratoris que realitzen els assajos.
El nombre de laboratoris satèl·lits existents a Catalunya és aproximadament de cinquanta,
de manera que l'organització d'un exercici d'aquestes característiques, suposa l'ús d'un
conjunt de recursos important, tenint en compte que un assaig d'intercomparació és un
procés complexe.
La contractació d’un servei extern per a realitzar aquests treballs està justificada per la
insuficiència de mitjans humans i materials de que disposa el Departament, la falta
d'adequació dels espais per a realitzar aquestes tasques, i la no conveniència d'ampliació
dels mitjans personals i materials amb que compta per complir les necessitats que es tracta
de satisfer a través d'aquest expedient de contractació.
L'objecte del contracte menor que es proposa és: Servei logístic i tècnic per a la organització
de les intercomparacions de l'any 2021de l'assaig de detecció de Trichinel·la per part dels
laboratoris ubicats als escorxadors i sales de tractament de caça a Catalunya (47
laboratoris).
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S’ha escollit l’empresa Gabinete de Servicios para la Calidad per a realitzar aquest servei
per tractar-se d’una empresa acreditada per ENAC segons la norma UNE-EN ISO 17043
per a l’organització d’exercicis d’intercomparació i que és la única empresa de l’estat
espanyol acreditada en l’organització d’exercicis d’intercomparació de triquina (Trichinella
spp.) en la matriu productes carnis, segons consta en l’annex tècnic d’acreditació
Nº 6/PPI011 Rev./Ed. 15 de data 13/03/2020.
En aquesta contractació no 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 pressupost del proveïdor

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

11.177,75

2.347,33

SA1402

D/227001300/4140/0000

El Secretari de Salut Pública

Vist-i-plau

Josep Maria Argimon Pallàs

Carme Chacón Villanueva
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