R/N: SA/CP00034 SA-2021-671

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-671

Unitat
promotora

Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques

Procediment

Contracte menor

Objecte

Edició de talonaris oficials de vals d'estupefaents per a oficines de
farmàcia, magatzems de distribució i laboratoris.

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

11.460,00

Valor estimat

11.460,00

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

2.406,60
-

13.866,60
-

2 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
Per poder atendre les necessitats d’adquisició de medicaments estupefaents de les oficines
de farmàcia, serveis de farmàcia, magatzems de distribució i laboratoris farmacèutics de
Catalunya cal disposar de talonaris de vals d’estupefaents.
Sense aquests talonaris, els pacients, les oficines de farmàcia, serveis de farmàcia,
magatzems de distribució i laboratoris farmacèutics de Catalunya no poden adquirir
medicaments estupefaents.
La normativa que recull l’obligatorietat d’aquests vals d’estupefaents és d’àmbit estatal i és el
Reial decret 1675/2012, de 14 de desembre, pel qual es regulen les receptes oficials i els
requisits especials de prescripció i dispensació d’estupefaents per a ús humà i veterinari.
Aquest Reial Decret, en relació amb l’edició, elaboració i distribució dels talonaris de les
receptes oficials d’estupefaents per a emplenament manual i dels vals d’estupefaents, diu que
les ha de fer l’òrgan competent de la comunitat autònoma que correspongui, el qual també
s’ha de responsabilitzar de la gestió, el control i la inspecció de la impressió, així com del seu
lliurament.
A Catalunya l’òrgan competent és la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i
Farmacèutiques de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de
Salut.
En relació amb l’edició tenim que l’Ordre PRE/2436/2013, de 26 de desembre, introdueix, per
als talonaris de vals d’estupefaents, mesures especifiques i completes per evitar les
falsificacions, que fan difícil que qualsevol impremta les compleixi al 100%.
Com exemple, tenim que les especificacions dels talonaris de vals d’estupefaents són:
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Mida: 220x127 mm.
Cada talonari ha d’estar numerat i ha de constar de:
Coberta impresa a 1/0 tintes (P-2925 U), sobre suport estucat de 150 g
Full d’apertura: Ubicat darrera la coberta amb núm. de talonari i codi de barres. Imprès a 1/0
tintes, en paper offset blanc de 90 g, per a diligència de lliurament i rebut.
100 vals numerats i amb codi de barres impresos en paper offset de 90 g de color blanc.
Nombre de tintes del val: 3/0.
Numeració doble en tots els vals (a la matriu i al val), impresa en negre.
Enquadernació: Tot el bloc encolat i grapat al marge esquerra. El cos del val ha de portar
una línia de trepat per facilitar la separació de la matriu.
Mesures de seguretat: Tintes luminiscents i anticòpia amb microimpressió.
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. El motiu pel qual es repeteix és per complir amb els requisits de seguretat
—per evitar la falsificació— i de mida dels vals fixats en Ordre Ministerial. Són d’obligat
compliment i de moment només hi ha una empresa que compleixi tots els requisits esmentats
i que ens ofereix el millor preu — ja que concentra les comandes de totes les Comunitats
Autònomes—, és la que s’ocupa de les publicacions de l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE) i aquesta empresa és IMPAORSA.
La contractació esmentada 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.
Les comandes de talonaris d’estupefaents per a les oficines de farmàcia i serveis de farmàcia
de tot Catalunya, fins que no disposem de vals electrònics, seran anuals.
Determinació del preu del contracte
Segons el pressupost adjuntat.
Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor.
Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

11.460,00

2.406,60

SA1703

D/220000100/4190/0000

Aurora Jover Avalos
sub-directora general d’Avaluació
i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques
(vist i plau unitat promotora)
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/

Maria Sardà Raventós
directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària
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