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ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E O INSTITUTO
TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA (INTECMAR), PARA
A ANÁLISE DE BIOTOXINAS DENTRO DO CONTROL OFICIL DE MOLUSCOS BIVALVOS.
MEMORIA XUSTIFICATIVA
A secretaria xeral da Consellería de Sanidade, DECLARA:
Que a Consellería de Sanidade e o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de
Galicia (INTECMAR), teñen previsto formalizar o instrumento convencional arriba referido que
producirá efectos desde a data da súa sinatura.
Que o instrumento convencional ten por obxecto,no marco da Rede de laboratorios
constituída o 4 de febreiro de 2016, establecer unha liña específica de colaboración entre a
Consellería de Sanidade e Intecmar, que posibilite a transmisión bidireccional da información
relativa a biotoxinas, criterios microbiolóxicos (salmonella e vibrio), norovirus, dioxinas e
PCB's e metais pesados dos moluscos bivalvos procedentes das rías galegas e a realización
de análises de biotoxinas para o control sanitario dos moluscos bivalvos procedentes de
establecementos da Comunidade Autónoma de Galicia, facilitando o exercicio das
competencias de control sanitario atribuídas á Consellería de Sanidade e á Consellería do
Mar.
Que existe converxencia de intereses entre as entidades asinantes en orde á consecución do
obxecto referido.
Que o instrumento convencional que se pretende asinar se fundamenta no seguinte:
Con data 4/2/2016 as consellerías representadas neste acto, xunto coas competentes en
materia de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, de Medio Rural e de Economía,
Emprego e Industria, asinaron un acordo de colaboración para o establecemento dunha Rede
Integrada de Laboratorios de Interese en Saúde Pública da Comunidade Autónoma de
Galicia. O obxecto do citado acordo de colaboración foi o establecemento dunha Rede
integrada de laboratorios (REDGALICIA), que permitise o uso coordinado dos distintos
laboratorios de que dispoñen os departamentos asinantes, e que xeren datos de interese
para a saúde pública.
Dita rede configúrase como o instrumento de intercambio efectivo de información de carácter
técnico–científico no que participen diversos laboratorios públicos (entre eles o do
INTECMAR), no caso de que a información xerada ou a necesidade da súa intervención
sexan de transcendental importancia para as actuacións a realizar en materia de saúde
pública, xa sexan a realización de análises, a vixilancia ou o control da saúde da poboación
galega, directamente ou a través dos seus factores de risco ou determinantes.
Entre os laboratorios integrantes da Rede atópase o Laboratorio do Instituto Tecnolóxico para
o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) dependente da Consellería do Mar.
A cláusula cuarta do acordo asinado o 4/2/2016 determina os fins da rede, entre os que figura
“a provisión de resultados analíticos fiables para a avaliación e vixilancia dos perigos
relacionados coa saúde ambiental, a seguridade alimentaria e as enfermidades infecciosas,
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transmisibles, crónicas e xenéticas” así como “o impulso e utilización de técnicas novidosas
de detección e identificación de axentes biolóxicos e químicos, e a optimización das
existentes, e calquera outra actividade que resulte de interese para as partes integrantes da
rede”.
Tendo en conta o anterior, é de interese para as dúas institucións ter información puntual da
situación “sanitaria” das augas de produción de moluscos de Galicia, entendendo por tal o
coñecemento dos niveis de biotoxinas; o estatus microbiolóxico e o nivel de contaminantes
químicos que acontezan nas zonas de produción.
A Constitución recolle no artigo 103 que a Administración debe actuar de acordo, entre outros,
cos principios de eficacia e coordinación. Nesa liña, o actual escenario de crise económica
que afecta a todas as Administracións públicas, obriga a impulsar medidas relativas á xestión
eficaz e eficiente dos recursos dispoñibles, co obxecto de prestar os servizos aos cidadáns en
condicións de calidade e minimizar custos, xestionándoos de forma mais eficiente. Neste
senso, é preciso optimizar os recursos económicos das administracións públicas mediante
formulas innovadoras que permitan a xestión compartida na prestación dos servizos públicos,
e que, neste caso, se concretan no presente convenio de colaboración que ten a finalidade
anteriormente indicada.
Que os intereses converxentes das partes asinantes exclúen o ánimo de lucro, e non poden
satisfacerse axeitadamente mediante a celebración dun contrato dos contemplados no Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011,
do 14 de novembro, ou outro instrumento alleo á natureza estritamente convencional.
En atención ao exposto, e a fin de dar cumprimento ao preceptuado no artigo 15.2 da Lei
1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno de Galicia, estímase xustificado o
recurso á sinatura do instrumento convencional que se pretende, con exclusión doutras figuras.
E para que conste, asínase esta memoria, en Santiago de Compostela, a 24 de agosto de 2016.
A secretaria xeral técnica
MONTEAGUDO
ROMERO
JOSEFINA - DNI
33249332A
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