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Informe justificatiu
Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Expedient

SA-2021-423

Unitat
promotora

Servei de Serveis Analítics

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA142 - Participació dels LASPCAT en els exercicis d'intercomparació del
2021 organitzats per IELAB

Import base €
Pressupost licitació

9.722,30

Valor estimat

9.722,30

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

2.041,68
-

11.763,98
-

9 Mesos
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Justificació de la necessitat de contractar
Els exercicis d’intercomparació són serveis que ofereixen empreses especialitzades i
acreditades a tal fi per l’entitat nacional d’acreditació corresponent, en el cas de l’Estat
Espanyol l’ENAC, per tal que els laboratoris acreditats puguin avaluar, de forma externa, la
qualitat dels seus resultats tal com estableix la norma UNE/EN-ISO/IEC 17025.
Els laboratoris de Salut Pública, com a laboratoris acreditats que són, han de seguir les
directrius establertes a la norma UNE/EN-ISO/IEC 17025 i la política d’ENAC sobre
intercomparacions (NT-03). La tria dels exercicis d’intercomparació és molt important, ja
que a més de complir els requisits de la norma i d’ENAC, es persegueix garantir que es
manté el nivell de qualitat necessari per les exigències del control oficial. Per aquest motiu
aquesta tria no pot estar basada en qüestions pressupostàries si no que s’ha de tenir en
compte el següent:
- Sempre que sigui possible, han de triar exercicis d’intercomparació d’organitzadors
acreditats segons la norma ISO/IEC 17043.
- Que els paràmetres a analitzar siguin els que analitza habitualment el laboratori i estiguin
dins del rang que aquest vol determinar.
- Que les matrius i tipus de mostra de l’assaig coincideixin amb les que habitualment analitza
el laboratori.
- Que el nombre de participants de l’exercici sigui estadísticament adequat i que, a ser
possible, tots utilitzin el mateix mètode d’anàlisi que el laboratori.
Cal tenir en compte que el nombre d’organitzadors d’exercicis acreditats és reduït, a
Catalunya no n’hi ha cap i a Espanya molt pocs (es pot comprovar en la pàgina web d’ENAC,
proveedores programes intercomparación.
Els exercicis d’intercomparació es realitzen un dies concrets, marcats pels organitzadors,
per tal que les condicions de tots els laboratoris participants siguin les mateixes, i és per
això que s’estableix un calendari fixe i exacte. Per altra banda, la logística per l’enviament
de les mostres a tots els laboratoris participants, a la vegada i en condicions estables, és
molt complexa i per aquest motiu les empreses organitzadores necessiten que els
laboratoris participants realitzin les seves inscripcions “en ferm” amb molta antelació i que
el pagament del servei s’hagi fet abans de la realització de l’exercici.
En el cas dels laboratoris públics, fer aquesta inscripció “en ferm” representa que el
contracte ha d’estar adjudicat en el moment de fer la inscripció i que la factura ha d’estar
pagada abans de la realització de l’exercici.
Aquesta sistemàtica de treball és idèntica a totes les empreses organitzadores d’exercicis
d’intercomparació, sigui quina sigui la seva especialitat.
Concretament l’empresa IELAB organitza exercicis d’intercompració en anàlisis
fisicoquímiques i microbiològics en aigües de xarxa, aigües envasades, aigües de bany
(piscines i aigües de mar), i anàlisi de legionel·la en aigües tractades no destinades al
consum humà i de xarxa, està acreditat segons la norma ISO/IEC 17043 i tenen un nombre
de participants prou important com perquè els resultats siguin útils.
L'objecte del contracte menor que es proposa és: Participació dels LASPCAT en els
exercicis d'intercomparació organitzats per IELAB l'any 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
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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. El motiu pel qual s'adjudica al mateix adjudicatari és
que IELAB és l’única empresa organitzadora que compleix els requisits expressats
anteriorment per les necessitats dels laboratoris de Salut Pública i per tant la tria no pot
estar únicament basada en qüestions pressupostàries si no que cal tenir en compte que el
servei sigui adequat i útil pels laboratoris.
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 les tarifes de preu presentades pel proveïdor.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor.

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

9.722,30

2.041,68

SA1420

D/221000500/4140/0000

El Secretari de Salut Pública

Vist-i-plau

Josep Maria Argimon Pallàs

Carme Chacón Villanueva
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