DOCUMENT REGULADOR DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT PER A LA
CONTRACTACIÓ D’UN SISTEMA DE LA INFORMACIÓ PER LA GESTIÓ INTEGRAL I EN
XARXA DELS QUATRE LABORATORIS DE SALUT PÚBLICA DEL DEPARTAMENT DE
SALUT, QUE INCLOGUI LES DADES DEL LABORATORI DE L’AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE BARCELONA I QUE ESTIGUI VINCULAT I EN LINIA AMB EL SISTEMA DE
LA INFORMACIÓ DE DADES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT DE L’AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE CATALUNYA.

1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Departament de Salut
2. OBJECTE DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT
La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya té la
necessitat de disposar de forma contínua d’un sistema d’informació que garanteixi
l’accessibilitat, la veracitat i la traçabilitat de les dades analítiques que es generen en l’exercici
de les funcions de control i vigilància de la salut pública.
Aquestes funcions legalment les tenen encomanades els Serveis de Protecció de la Salut, i
els Serveis de Salut Pública de cada territori, així com la Sub-direcció de Seguretat
Alimentària i Protecció de la Salut i els laboratoris de la xarxa de laboratoris de salut pública
de Catalunya, tots dependents de la Secretaria de Salut Pública, així com de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona, en aquest cas el laboratori.
L’objecte de la consulta preliminar al mercat és conèixer la disponibilitat de sistemes que
puguin donar sortida a les necessitats de la Secretaria de Salut Pública que s’ajustin als
condicionants pressupostaris d’aquesta entitat i sense solució de continuïtat amb les
funcionalitats existents. La implementació d’un nou sistema d’informació no ha de
representar cap entrebanc per al desenvolupament de la feina diària dels usuaris.
3. FINALITAT DE LA CONSULTA PRELIMINAR
Per tal d’arribar a una definició completa de la licitació, atesa la complexitat de l’objecte i la
necessitat d’acabar de concretar el seu disseny; així com d’informar els operadors econòmics
que estiguin actius en el mercat, es procedeix a realitzar una consulta preliminar de mercat
(en endavant, CPM), de conformitat amb l’article 115 de la Llei9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (en endavant, LCSP).
En efecte, la finalitat d’aquesta consulta és analitzar la situació del mercat per obtenir un
coneixement més proper del mateix, que permeti ajudar a definir les característiques del
procediment de licitació posterior per a l’adquisició de la solució o solucions més adients per
a les necessitats del projecte.
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4. REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Convocatòria oberta dirigida a totes les persones físiques o jurídiques interessades. En cas
que la proposta es presenti de forma conjunta per un grup d’entitats, el participant haurà
d’identificar concretament la persona o entitat de contacte que actuï com a representant de
grup.
5. METODOLOGIA DE PARTICIPACIÓ
L’objecte de la consulta es publicarà al perfil del contractant allotjat a la Plataforma de serveis
de contractació pública amb el propòsit de què tots els possibles interessats puguin tenir-hi
accés per a poder realitzar aportacions.
Els participants podran fer arribar les seves propostes, amb el contingut del formulari annex
a aquest document.
6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
El termini per participar en aquesta Consulta serà d’un mes natural a partir de la data de la
seva publicació.
Les propostes es podran fer arribar al correu electrònic: contractacions.salut@gencat.cat.
En el correu electrònic s’haurà d’indicar la persona de contacte, telèfon i adreça electrònica.
7. CONDICIONS DEL DESENVOLUPAMENT DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL
MERCAT
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el marc
d’aquesta consulta es garantirà la no restricció de la competència i el compliment dels
principis generals de transparència i publicitat, i d’igualtat de tracte i no discriminació, sens
perjudici de les garanties de confidencialitat.
Per l’anterior, aquesta consulta no comporta cap avantatge respecte de l’adjudicació del
contracte per a les empreses que hi hagin participat. Així mateix, la no participació en aquesta
consulta no suposarà cap desavantatge per a les futures empreses licitadores respecte del
procediment d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti posteriorment.
A través del perfil del contractant del Departament de Salut, allotjat a la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, es donarà publicitat i transparència de les actuacions i dels resultats
d’aquesta consulta, amb el propòsit de que esdevinguin accessibles a tots els operadors
econòmics interessats.
Qualsevol dubte o consulta que vulguin formular els interessats al llarg del procediment de
tramitació de la consulta es pot adreçar per escrit, enviant un correu a la següent adreça
electrònica: contractacions.salut@gencat.cat. En el correu electrònic s’haurà d’indicar la
persona de contacte, telèfon i adreça electrònica.

Pàgina 2 | 9

7.1.-Caràcter informatiu de les propostes
Les propostes presentades pels participants són a títol informatiu, de manera que el
Departament de Salut no adquireix cap compromís sobre aquestes. El caràcter informatiu de
les propostes determina que la seva presentació en aquesta consulta no impedeixi la
presentació d’ofertes en el moment de la licitació que pugui dur-se a terme amb posterioritat,
ni en compromet el contingut.
7.2.-Despeses generades per a la participació en la consulta
La realització de la consulta no generarà cap despesa per al Departament de Salut.

8. TRACTAMENT DELS RESULTATS DE LA CONSULTA : INFORME FINAL DE
RESULTATS
Finalitzat el procediment d’aquesta consulta preliminar de mercat, l’òrgan de contractació
elaborarà un informe final en el qual constaran les actuacions realitzades i s’hi recolliran la
totalitat dels resultats obtinguts. En la seva elaboració, l’òrgan de contractació vetllarà per
l’equilibri adequat entre els principis de publicitat i transparència i el règim de confidencialitat
corresponent.
L’informe final de resultats serà accessible per a tots els interessats a través del perfil del
contractant del Departament de Salut, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública. Així mateix, s’incorporarà a l’expedient en el cas que amb posterioritat s’iniciï el
procediment d’adjudicació del contracte.
9. RÈGIM DE CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL
D’acord amb el que disposa l’article 115.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no revelarà als
participants les solucions proposades pels altres participants, essent les mateixes únicament
conegudes íntegrament per ell.
Finalitzat el procediment de consulta, l’òrgan de contractació podrà divulgar les solucions i la
definició de les especificacions dels projectes, però no podrà revelar cap informació tècnica
o comercial que hagi estat facilitada pels participants i que aquests hagin designat com a
confidencial. A tals efectes, no s’admetran declaracions genèriques de confidencialitat.
Així mateix, es garantirà el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i alhora el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
10. EVENTUAL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Un cop publicat l’informe de resultats de la consulta preliminar del mercat, l’òrgan de
contractació podrà iniciar, si escau, el corresponent procediment de contractació.
Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin els requisits
establerts per l’òrgan de contractació en els plecs de clàusules reguladors del procediment
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d’adjudicació, hagin o no participat en aquesta consulta preliminar del mercat. La participació
en la consulta no constitueix una obligació ni un compromís de participar en la licitació, ni
tampoc un impediment.
En l’elaboració dels plecs de clàusules s’han de tenir en consideració el resultat de la consulta
realitzada; sinó és així, l’informe final de resultats deixarà constància dels motius.
La present consulta no comporta cap compromís ni obligació de licitar per part de l’òrgan de
contractació.
11. CONTEXT DE LA NECESSITAT
A continuació és descriuen els diferents àmbits de treball per tal d’establir el context i les
funcionalitats que ha de tenir el sistema de la informació objecte de la consulta en cadascun
d’aquest àmbits:
11.1. ACTIVITATS ANALÍTIQUES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
11.1.1. Programes de vigilància analítica
Per a portar a terme les seves funcions en matèria de protecció de la salut, la Secretaria
de Salut Pública estableix la realització de programes destinats a monitoritzar l’estat
d’idoneïtat dels elements mediambientals, els aliments i les aigües de consum que poden
tenir incidència sobre la salut de les persones.
Aquests programes es porten a terme mitjançant la recollida de mostres que realitzen els
equips territorials de protecció de la salut i la posterior anàlisi efectuada als laboratoris de
la xarxa de laboratoris de Salut Pública de Catalunya.
11.1.1.1. Utilització dels resultats analítics
El tractament estadístic del conjunt de resultats analítics obtinguts és indispensable per
a establir polítiques de protecció de la salut pública, orientar properes actuacions de
vigilància, donar compliment a requeriments d’informació per part de les autoritats
europees, respondre preguntes parlamentàries, donar informació als mitjans de
comunicació i d’altres activitats que requereixin el tractament de dades.
11.1.1.2. Dades analítiques 2019
Els programes de vigilància analítica en matèria de protecció de la salut que es van
realitzar l’any 2019 van originar l’anàlisi de 5.316 mostres de diferents tipologies:
Productes alimentaris, aigües i elements mediambientals.
Aquestes 5.316 sol·licituds d’anàlisi van comportar la realització de 107.404 proves
analítiques i emissions de resultats.
11.1.2. Programes de control analític
Per a donar compliment a les legislacions europees i estatals relacionades amb les
condicions higiencosanitàries que han de tenir les aigües de consum, els aliments i
productes alimentaris i també les instal·lacions amb risc de dispersió de legionel·la, la
Secretaria de Salut Pública estableix programes de control oficial dirigits i específics en
cada àmbit.
Aquests programes es porten a terme mitjançant la recollida de mostres reglamentàries
que realitzen els equips territorials de protecció de la salut i la posterior anàlisi efectuada
als laboratoris de la xarxa de laboratoris de Salut Pública de Catalunya.
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11.1.2.1. Utilització dels resultats analítics
Els resultats analítics de cada mostra o conjunt de mostres individuals, emesos pels
laboratoris són fonamentals per a prendre decisions de tipus legal, administratiu o de
mesures correctores.
11.1.2.2. Dades analítiques 2019
Les actuacions de control analític en matèria de protecció de la salut que es van realitzar
l’any 2019 van originar l’anàlisi de 17.892 mostres de diferents tipologies: Productes
alimentaris, aigües i elements mediambientals.
Aquestes 17.892 sol·licituds d’anàlisi van comportar la realització de 280.109 proves
analítiques i emissions de resultats.
11.1.3. Investigació de brots i/o toxiinfeccions alimentàries
En el compliment de les seves funcions, la Secretaria de Salut Pública ha de treballar en
la investigació i la resolució d’episodis d’afectació de la salut a persones i col·lectius per
causa d’agents externs, vehiculats per les aigües de consum, els aliments o elements
mediambientals.
Aquestes investigacions es porten a terme mitjançant la recollida de mostres i anàlisis
dels productes presumptament implicats en aquests episodis. La presa de mostres la
realitzen els equips territorials de protecció de la salut i la posterior anàlisi es efectuada
als laboratoris de la xarxa de laboratoris de Salut Pública de Catalunya.
11.1.3.1. Utilització dels resultats analítics
Els resultats analítics obtinguts són imprescindibles per a determinar l’origen del
problema i aturar futures afectacions així com per establir responsabilitats, si és el cas.
11.1.3.2. Dades analítiques 2019
Les investigacions de brots i toxiinfeccions alimentàries que es van realitzar l’any 2019
van originar l’anàlisi de 1.049 mostres de diferents tipologies: Productes alimentaris,
aigües i elements mediambientals.
Aquestes 1.049 sol·licituds d’anàlisi van comportar la realització de 2.776 proves
analítiques i emissions de resultats.
11.1.4. Sistemes d’informació per a les activitats analítiques de Protecció de la
Salut
Per a poder dur a terme totes les activitats exposades, de manera coordinada i eficient,
és indispensable disposar d’un sistema de tractament de la informació que garanteixi que
és compleixen tots els condicionants legals i al mateix temps que faciliti la comunicació
entre els laboratoris i els diferents equips territorials. Aquest sistema de la informació ha
de ser gestionat de forma centralitzada de manera que permeti el tractament global de
dades, sense transcripcions innecessàries i sigui quin sigui el laboratori d’origen.
Amb aquesta finalitat cal disposar de dos sistemes informàtics integrats:
SIAPS: sistema informàtic de desenvolupament propi on es recullen totes les dades i
activitats dels equips territorials de Protecció de la Salut. En relació als programes de
vigilància i control analítics és on queden registrades les dades d’identificació de les
mostres recollides i on s’arxiven els informes de resultats emesos pels laboratoris per a
cada mostra, en format pdf i validació electrònica de manera que són documents amb
validesa legal.
Aquest sistema informàtic disposa d’un mòdul específic (RTM) que el vincula amb el LIMS
dels laboratoris objecte d’aquesta consulta.
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LIMS dels laboratoris: Sistema informàtic per a la gestió integral de les totes les activitats
dels quatre laboratoris de la Secretaria de Salut Pública, tant analítiques com
administraves, com de sistema de la qualitat, que funciona de forma centralitzada i
compartida.
Aquest LIMS ha de contenir el registre de mostres i resultats analítics d’aquests quatre
laboratoris més el laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
11.2. FUNCIONALITATS DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ DELS LABORATORIS (LIMS)
11.2.1. Gestió del funcionament intern dels quatre laboratoris de Salut Pública que
depenen de la Secretaria de Salut Pública.
La instal·lació en xarxa del LIMS dels laboratoris ha de permetre unificar criteris i establir
sistemàtiques de treball per a:
a) Gestió del registre de mostres.
b) Seguiment de la traçabilitat dels resultats analítics.
c) Avaluació de la qualitat analítica.
d) Validació i aprovació dels resultats analítics:
e) Gestió d’informes d’anàlisi: disseny, estructura, requeriments, comentaris, aprovació
i emissió.
f)

Gestió de clients interns i externs

g) Gestió de pressupostos per a clients, taxes i preus públics.
h) Gestió de mètodes d’anàlisi: registre, validació, acreditació, assignació de matrius.
i)

Gestió de l’inventari d’equipaments, així com dels seus programes de manteniment,
verificació i calibratge.

j)

Gestió del material fungible: inventari, gestió d’estocs, gestió de comandes, gestió i
seguiment de la traçabilitat dels reactius i medis preparats al laboratori.

k) Gestió de les fitxes de personal pel que fa a la formació, la capacitació, l’experiència
(currículum) i l’assignació de funcions i responsabilitats.
l)

Gestió i seguiment de les incidències: treballs no conformes, reclamacions, accions
de contenció, accions de millora.

Totes aquestes funcionalitats han de complir amb les directrius del sistema de gestió de
la qualitat segons la norma EN ISO/IEC 17025 i formen part de l’acreditació dels
laboratoris.
11.2.2. Comunicació amb el laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
Dintre del sistema LIMS en xarxa dels laboratoris de la Secretaria de Salut Pública, el
laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, cal que estigui configurat com un
cinquè laboratori de manera que totes les dades corresponents a les anàlisis de mostres
sol·licitades a aquest laboratori per les diferents unitats de la Secretaria de Salut Pública,
s’hi aboquin diàriament de manera automatitzada i siguin tractades conjuntament amb la
resta de dades analítiques.
Aquesta comunicació té tres fases: pre-registre de les mostres, enviament de dades
analítiques, emissió d’informe analític.
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11.2.3. Comunicació amb el Sistema de Informació de Protecció de la Salut (SIAPS)
11.2.3.1. Sol·licituds d’anàlisi
A nivell de SIAPS s’ha desenvolupat una aplicació (RTM) que ha de connectar
directament amb el sistema LIMS dels laboratoris, de manera que en el mateix moment
que es recull la mostra per a analitzar, la sol·licitud d’anàlisi queda pre-enregistrada al
laboratori on s’haurà d’enviar. Quan la mostra recollida arriba físicament al laboratori i
es fan les comprovacions pertinents, el pre-registre passa a ser definitu.
Aquesta funcionalitat de pre-enregistrament, s’ha d’implementar per a tots els
laboratoris, inclòs el de l’ASPB i per a totes les mostres de programes de control i
vigilància analítica
11.2.3.2. Enviament d’informes d’anàlisi
Una altra de les funcionalitats de comunicació entre SIAPS i LIMS ha de permetre que
els informes d’anàlisi generats per tots els laboratoris (inclòs el de l’ASPB), un cop
signats, es carreguin directament a l’Eina Inspectora juntament amb totes les altres
dades relacionades amb la inspecció i siguin accessibles de forma immediata per
l’inspector que ha fet la sol·licitud d’anàlisi.
Aquests informes d’anàlisi són documents pdf signats electrònicament i per tant són els
que tenen validesa legal per a fer qualsevol tipus d’actuació conseqüent.
11.2.4. Enviament de dades analítiques
Amb la finalitat de poder fer tractaments estadístics, elaborar programes o donar
informacions diverses, és necessari disposar de registres de les dades analítiques,
diferent del document pdf de l’informe de resultats. Per aquest motiu, des del LMS dels
laboratoris cal fer un enviament automàtic setmanal de tota la informació analítica a les
bases de dades de SIAPS.
Quan es parla de dades analítiques, es fa referència a totes les dades que acompanyen
a cada resultat individual. Per a cada resultat analític (280.109 resultats l’any 2019) es
registren com a mínim:
a) Identificació unívoca de la mostra en relació a SIAPS.
b) Identificació del paràmetre analitzat.
c) Data d’inici d’anàlisis.
d) Data finalització anàlisis.
e) Data d’emissió de l’informe.
f)

Mètode analític emprat.

g) Resultat numèric.
h) Unitats de mesura.
i)

Incertesa del mètode.

j)

Recuperació del mètode.

k) Observacions al mètode.
l)

Observacions a la mostra.
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12. ALTRES CONSIDERACIONS A PREVEURE: PARAMETRITZACIÓ DEL SISTEMA
D’INFORMACIÓ DELS LABORATORIS
A continuació es faciliten les dades numèriques addicionals a les ja esmentades per a poder
valorar la magnitud del projecte.
12.1. Gestió del funcionament intern dels quatre laboratoris de Salut Pública que
depenen de la Secretaria de Salut Pública.


Nombre d’usuaris del sistema d’informació (llicències): 50



Nombre de laboratoris: 4 laboratoris + servei central administrador



Mostres anuals registrades procedents de clients: 9.000



Mostres anuals internes procedents d’avaluació de la qualitat: 1.100



Catàleg de productes a analitzar: 100 productes



Catàleg de subproductes a analitzar: 700 subproductes (matrius)



Catàleg de paràmetres analítics disponibles: 1000 paràmetres.



Catàleg unitats de mesura/expressió resultats: 150



Catàleg de mètodes d’assaig disponibles: 225 mètodes.



Idiomes per a cada combinació mètode/paràmetre: català, castellà anglès.



Catàleg de taxes i preus públics per a cada mètode: 450



Nombre de paràmetres analitzats anualment: 43.000



Informes d’anàlisis anuals: 9.300



Catàleg de clients (fitxes completes): 360



Catàleg d’equipament de laboratori: 1.700 equips



Catàleg productes fungibles (fitxes completes): 2.550 productes



Catàleg proveïdors de material: 115.

12.2. Comunicació amb el laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.


Configuració com cinquè laboratori al LIMS dels laboratoris de la Secretaria de Salut
Pública.



Catàlegs compartits:
o

Productes

o

Subproductes

o

Paràmetres analítics



Nombre de mostres anuals analitzades procedents de clients de la Secretaria de
Salut Pública: 17.958 l’any 2019



Nombre de paràmetres anuals analitzats per a clients de la Secretaria de Salut
Pública: 330.259 l’any 2019



Dades que acompanyen la informació del paràmetre: 15 per cada paràmetre
(15*330.259)

Pàgina 8 | 9



Nombre d’informes d’anàlisi emesos: 18.000

12.3. Comunicació amb el Sistema de Informació de Protecció de la Salut (SIAPS)
12.3.1. Sol·licituds d’anàlisi (pre-registre de mostres als laboratoris)
 Nombre d’usuaris del SIAPS que poden sol·licitar anàlisis: 300


Nombre de laboratoris que reben sol·licituds: 5



Mostres anuals totals: 27.000



Tipologies de mostres disponibles: 700



Paràmetres analítics disponibles: 1000

12.3.2. Enviament d’informes d’anàlisi


Nombre de laboratoris que envien informe: 5



Informes anuals totals: 27.000

12.3.3. Enviament de dades analítiques
 Periodicitat màxima d’actualització: setmanal


Actualització setmanal de totes les dades: sobre-escriptura



Nombre de dades anuals: 5.000.000

Josep Maria Argimon Pallàs
Secretari de Salut Pública
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