R/N: SA/CP00034 SA-2021-52

Informe justificatiu
Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Expedient

SA-2021-52

Unitat
promotora

Servei de Serveis Analítics

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1402 - Recollida i gestió dels residus perillosos generats l'any 2021 als
laboratoris de Salut Pública

Import base €
Pressupost licitació

13.598,12

Valor estimat

13.598,12

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

1.378,66
-

14.976,78
-

12 Mesos
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Justificació de la necessitat de contractar
Els laboratoris de Salut Pública realitzen anàlisis, generalment manuals, d’aliments, aigües
i elements mediambientals, que tenen com a finalitat la identificació i/o quantificació de
possibles perills per a la salut, tant químics com biològics, que hi siguin presents.
Per a realitzar les analítiques s’utilitzen productes químics que, per la seva composició i
perillositat, no es poden llençar pel desguàs urbà. En el cas de les anàlisis microbiològiques,
a més d’utilitzar productes químics perillosos, s’obtenen cultius de microorganismes
patògens que podrien resultar perjudicials per a la salut si s’assimilessin a residus urbans.
És el mateix cas dels materials punxants i/o tallants d’un sol us que es fan servir per a
desenvolupar les tècniques d’anàlisi.
Per aquest motiu és necessari que aquests residus siguin retirats per empreses
especialitzades i autoritzades a tal efecte amb personal especialitzat i en possessió del
carnet de manipulador de matèries tòxiques i perilloses (ADR). Després de la retirada els
residus cal que siguin tractats en plantes altament especialitzades, on reben tractaments
físics/químics en funció de les seves característiques.
A més els contenidors i els envasos on es dipositen els residus, tant líquids com sòlids, per
al seu transport, han de complir uns requisits molt específics, tal com indica la legislació
vigent de residus sanitaris, com ara que siguin hermètics i d’un sol ús, i per aquest motiu
han de ser facilitats per la mateixa empresa que en fa la recollida i tractament.
Per totes aquestes raons és imprescindible la contractació d’un servei extern i especialitzat
que s’encarregui del subministrament dels contenidors necessaris per a les diferents
categories de residus, la recollida periòdica d’aquests contenidors un cop plens i el
tractament d’aquests materials en plantes autoritzades que compleixin la legislació vigent.
L'objecte del contracte menor que es proposa és: Recollida i gestió dels residus perillosos
generats l'any 2021 als laboratoris de Salut Pública. Aquest objecte no s'està alterant per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
En aquesta contractació es dóna 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 s'adjudica a CESPA GESTION DE
RESIDUOS, S.A. és perquè té el preu més baix.
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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Determinació del preu del contracte
S’ha fet una estimació de consum anual i aplicat els preus unitaris presentats pels
proveïdors
G.R.S., SL 18.806,05 €
SRCL CONSENUR, S.L. 17.497,20€
CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.A. 13.598,12 €
S’ha escollit al proveïdor CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.A. perquè és el que té el
preu més baix.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

13.598,12

1.378,66

SA1402

D/227001100/4140/0000

El Secretari de Salut Pública

Vist‐i‐plau

Josep Maria Argimon Pallàs

La Cap del Servei de Serveis Analítics
Montserrat Albet Tetas
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