R/N: SA/CP00034 SA-2021-493

Informe justificatiu
Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Expedient

SA-2021-493

Unitat
promotora

Servei de Serveis Analítics

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1402 - Realització de les anàlisis de radioactivitat de les aigües de
consum humà, previstes en el Programa de vigilància sanitària de les
aigües de consum humà de 2021

Import base €
Pressupost licitació

14.993,45

Valor estimat

14.993,45

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

3.148,62
-

18.142,07
-

8 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de l’aigua
de consum humà estableix els paràmetres de radioactivitat que cal controlar en les aigües
de consum humà per tal de determinar la seva aptitud per al consum humà. Així mateix
estableix que l’autoritat sanitària té responsabilitat en la vigilància sanitària de l’aigua. D’altra
banda, el Reial decret 314/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret
140/2003 estableix a la disposició addicional novena que, pel que fa al radó, l’administració
sanitària haurà de dur a terme la caracterització de les masses d’aigua subterrània que
s’utilitzin per captar aigua per a consum humà.
Com a administració sanitària i per tal de donar compliment a la normativa vigent, es porta
a terme anualment el Pla de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà a
Catalunya, que contempla la recollida de mostres per a la determinació dels diferents
paràmetres que poden suposar un risc per a la salut, entre els quals s’inclouen els
paràmetres relatius a la radioactivitat.
Pel que fa a l’estudi de la caracterització de les masses d’aigua subterrània, que es va iniciar
el 2017, un cop avaluat l’informe final de caracterització del risc de les masses d’aigua, pel
que fa al radó, va sorgir la necessitat de continuar amb l’estudi amb la qual cosa, per l’any
2021 s’ha programat ampliar els mostrejos de noves captacions.
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Per tal que l’estudi tingui continuat i sigui comparable amb les dades obtingudes al 2019 i
2020 es necessari garantir que les analítiques es portin a terme en les mateixes condicions,
per tant es proposa l’externalització de les analítiques al mateix laboratori que es va
contractar al 2020.
Prèviament, s’han valorat i comparat detalladament els límits de detecció associats a cada
tipus d’assaig entre d’altres laboratoris, i IPROMA S.L. és el que presenta, en el seu abast
d’acreditació, el límit de quantificació més baix i per tant, ens aporta una major sensibilitat
en el càlcul del radó i de la dosi indicativa (DI) en aigües de consum humà, del tot
imprescindibles per donar continuïtat a l’estudi iniciat al 2017.
A més, IPROMA ha col·laborat en la campanya de radioactivitat de l’any 2019 i 2020 i el
servei d'anàlisi de radioactivitat ambiental s’ha complementat amb altres prestacions com
la consulta de resultats on-line i l’assessorament tècnic que , ha permès fer un seguiment
de les mostres i un adequat control de qualitat, de gran utilitat per al Departament de Salut.
Per tot això es proposa contractar amb IPROMA, S.L.
L'objecte del contracte menor que es proposa és: Realització de les anàlisis de radioactivitat
de les aigües de consum humà i els controls de radó de les captacions, previstes en el
Programa de vigilància sanitària de les aigües de consum humà de 2021.
Aquest objecte no s'està alterant per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
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.
La contractació esmentada en el paràgraf anterior està justificada degut a la insuficiència
de mitjans de que disposa el Departament, la falta d'adequació, així com 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.

Determinació del preu del contracte
Segons pressupost del proveïdor i previsió de mostres a realitzar.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor
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Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

14.993,45

3.148,62

SA1402

D/221000500/4140/0000

El Secretari de Salut Pública

Vist-i-plau

Josep Maria Argimon Pallàs

Jaume Bosch Collet
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