SA-2021-339

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-339

Unitat promotora

Direcció General de Planificació en Salut

Procediment

Contracte menor

Objecte

Control de qualitat extern ESCA
Import base €

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

Pressupost licitació

14.580,00€

3.061,80€

Valor estimat

14.580,00€

--

Termini d'execució

17.641,80€
--

10 mesos

Justificació de la necessitat de contractar
L'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) és una de les principals fonts d'informació del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu general conèixer l’estat de salut, els
comportaments relacionats amb la salut i la utilització dels serveis sanitaris de la població catalana,
per tal de contribuir a la planificació de les polítiques sanitàries del Departament de Salut.
Per tal d’assegurar aquests objectius, el Departament de Salut encarrega el control de qualitat del
treball de camp a una empresa aliena a l’empresa contractada per a la realització del treball de camp.
Se sol·licita la presentació de pressupost i memòria del control de qualitat a tres professionals amb
expertesa en aquest àmbit:
ENTITATS

PRESSUPOST
(SENSE IVA)

PRESSUPOST
(AMB IVA)

Susana López León

14.580,00€

17.641,80€

Jenniffer Thiers Quintana

14.700,00€

17.787,00€

Miguel Rubiales Pérez

14950,00€

18.089,50€

S'estableixen els següents continguts mínims per al control de qualitat del treball de camp de I'ESCA,
corresponents a l'any 2021:
1) Supervisió del sistema de selecció de les unitats mostrals i control de la representativitat de la
mostra:
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Control de la distribució per quotes de la mostra teòrica (per sexe, edat, estrat municipal i
sector sanitari) amb l'extracció dels efectius a entrevistar i elaboració d'un informe de les
discrepàncies.
Distribució dels efectius a entrevistar en seccions censals dels municipis de més de 20.000
habitants.
Distribució dels efectius a entrevistar en municipis de menys de 1.000 habitants.

2)
3)
4)
5)
6)

Actualització dels manuals de codificació i d'instruccions
Revisió del qüestionari programat en CAPI
Participació en les sessions de formació d'enquestadors
Supervisió del procés de codificació de preguntes obertes
Seguiment de la producció setmanal de l’estat de camp mitjançant l’entrega setmanal d’un
informe que recull:
 El nombre d’enquestes fetes en general i segons regió sanitària i la seva comparació en la
previsió feta per l’empresa de treball de camp
 El nombre d’enquestadors en total i en cada una de les regions sanitàries
 Nombre mitjà d’enquestadors setmanals
7) Seguiment del control de qualitat de la informació recollida
 Revisió d’inconsistències i supervisió del treball dels enquestadors.
 Control continuat de les entrevistes fetes, en grups acumulats de 500 persones, i elaboració
d'un informe per enviar a l'empresa de camp.
 Supervisió de la correcció, veracitat i exhaustivitat de la informació recollida en les entrevistes,
és a dir, controlar que les entrevistes han estat realitzades a les persones adients i que s'han
acomplert els requisits necessaris per procedir a les substitucions de persones titulars.
 Detecció de discrepàncies sistemàtiques en les persones enquestadores.
8) Supervisió de la depuració de la base de dades final.
A nivell metodològic, l’ESCA té dues característiques que la diferencien substantivament de la gran
majoria d’enquestes, oficials i de qualsevol altre tipus. En primer lloc, la població objectiu és el total
de la població no institucionalitzada resident a Catalunya. En segon lloc, el disseny mostral, atès que
es fa per un període de quatre anys amb recollida ininterrompuda de la informació, permet una
recollida exhaustiva de la informació, convertir-la en una eina molt potent a l’hora de reflectir l’estat
de salut objectiu i subjectiu de la població de Catalunya, al mateix temps que facilita la recollida i el
tractament de les dades obtingudes. En aquest sentit, i pel que fa als diferents agents que participen
en el projecte de l’ESCA i les seves funcions principals, cal esmentar que la gestió i el desenvolupament
del projecte requereixen un esforç d’organització no exempt de complexitat, en què cada agent és
responsable d’una part concreta del projecte però alhora comparteix el coneixement de la globalitat.
Així:



El Departament de Salut (DS) promou i dirigeix el projecte i n’és el responsable.
L’Idescat, com a autoritat estadística a Catalunya, atorga a l’ESCA el caràcter d’estadística oficial,
la inclou en el Pla estadístic de Catalunya i selecciona la mostra de les persones a entrevistar a
partir del Registre de població de Catalunya.
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El Departament d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona fa
el disseny mostral del tot el cicle i les mostres específiques de cada onada, així com el càlcul dels
factors de ponderació.
La selecció de continguts i instruments d’anàlisi que es concreten en els qüestionaris va a càrrec
del DS, amb la participació de professionals experts.
L’empresa de treball de camp recull la informació i elabora la base de dades.
L’empresa de control de qualitat extern (que és diferent a l’empresa de treball de camp extern)
s’assegura que es compleixin els continguts mínims descrits anteriorment.
Finalment, el DS explota, analitza i difon els resultats bàsics i sintètics, i respon a les sol·licituds
d’indicadors i cessió de microdades d’acord amb la normativa vigent.

Per realitzar els continguts mínims des del control de qualitat extern, és imprescindible saber, en cada
moment del procés, quina és la tasca corresponent (sense que s’hagi de demanar ni explicar des del
DS) i, alhora, tenir l’autonomia suficient per donar solució als entrebancs que puguin aparèixer.
Aquestes qualitats només es poden adquirir si es disposa d’una expertesa assolida amb el temps.
Comptar amb una persona que conegui perfectament el circuit, les tasques associades i les possibles
solucions en cada moment és imprescindible per al bon funcionament de l’ESCA.
Atesa l’expertesa assolida per la Sra. Susana López i que el seu pressupost és també el més econòmic,
considerem prou justificat adjudicar-li la realització dels serveis objecte del contracte.
Objecte del contracte
L'objecte del contracte menor que es proposa és supervisar i avaluar la qualitat del treball de camp
per a la recollida de dades de l’ESCA durant l’any 2021.
Aquest objecte no s'està alterant per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

Determinació del preu del contracte
14.580,00€ + IVA = 17.641,80€
Proposta d’utilització de procediment de contractació
En aquesta contractació es dona el supòsit de formalització de contractes menors amb idèntic objecte
i destinatari durant tres anys consecutius, regulat 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.
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Anualitats
2021

Import
base €
14.580,00€

IVA €
3.061,80€

Centre
gestor
SA16

Partida
pressupostària
D/227001300/4190/0000

Pilar Saura i Agel
Directora general de Planificació en Salut

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/

4/4

