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Exp. 900670/19
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE L’APLICATIU DE CONSULTA I PROMOCIÓ DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT
ECONÒMICA DE L’AGÈNCIA METROPOLITANA DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (d’ara endavant AMB), té establertes, per la llei 31/2010,
competències en l’àmbit del desenvolupament econòmic per tal de fomentar l’activitat
econòmica i la planificació estratègica i promoure l’ocupació i la creació d’empreses. A l’article
14 G, de la llei, s’indiquen com a competències de l’AMB: “Fomentar l’activitat econòmica,
promoure l’ocupació i la creació d’empreses en els camps de la indústria, el comerç, els serveis i
els recursos turístics”, així com “Promoure un Pla estratègic metropolità que, amb la participació
dels agents econòmics, socials i institucionals, afavoreixi la modernització, la recerca i la
innovació”.
El Pacte de Govern de l’AMB de 2015-2019 estableix com a línia d’actuació metropolitana “la
promoció de l’activitat econòmica tot impulsant i coordinant les iniciatives de reactivació
econòmica i les relatives a la captació d’inversió i talent, així com iniciatives de proximitat i del bé
comú”.
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El Pla d’Actuació Metropolitana (PAM) 2015-2019 de l’AMB, a l’objectiu 2.3 estableix: “Crear i
posar en marxa l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic en coordinació amb el
conjunt d’actors que intervenen al territori”.
El Consell Metropolità de l’AMB va aprovar la creació de l’Agència Metropolitana de
Desenvolupament Econòmic (d’ara endavant Agència), de l’Àrea de Desenvolupament Social i
Econòmic (ara en endavant ADSE), el dia 27 de febrer de 2018 i la Presidència de l’AMB en va
assignar les funcions per decret de 14 de març de 2018. Entre les funcions hi ha:




Establiment d’un model metropolità de treball per a la captació d’inversions en tots els
seus aspectes, amb accions de recerca d’inversions, inventari de recursos i actius,
programes d’atracció i retenció d’inversions i propostes consensuades amb els municipis
metropolitans.
Promoció d’accions de reindustrialització i reactivació econòmica al territori metropolità,
millorant les inversions, la definició territorial i gestió dels polígons d’activitat econòmica
(d’ara endavant PAE) i enfortint els sectors amb més potencial industrial i de valor afegit,
apostant per sectors estratègics, punters, generadors d’ocupació i emprenedoria i
creadors de sinergies al territori, entre altres els d’Indústria 4.0 i l’Economia Circular.
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Desenvolupament d’accions de coordinació i suport als serveis locals de promoció
econòmica per tal d’enfortir els serveis actuals a les empreses i a l’emprenedoria,
intercanviar experiències i crear una xarxa de bones pràctiques que ajudin a la
consolidació de les diverses iniciatives municipals.
El manteniment i millora dels sistemes web d’informació d’activitat econòmica a l’àrea
metropolitana, per facilitar dades a inversors, operadors, municipis i ciutadania (web s
immobiliàries, cercador de serveis, caracterització dels PAE i d’altres plataformes que
poguessin sorgir per a aquesta finalitat).
Promoció de la concertació amb els agents socioeconòmics amb compromís de polítiques
actives de promoció econòmica i ocupació a escala metropolitana.

APROVAT



La posada en marxa de l’Agència requereix desenvolupar les funcions assignades amb l’execució
de programes i assignació de recursos humans, tècnics i pressupostaris, i en determinats casos la
contractació de serveis externs per la realització dels programes o d’accions dels programes.
En aquest sentit, és necessari posar en marxa un aplicatiu de consulta i promoció dels PAE de
l’àrea metropolitana.
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JUSTIFICACIÓ
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Complexitat de gestió en termes d’accessibilitat, actualització (en molts casos cal
automatitzar els fluxos de descàrrega creant els vincles necessaris, en d’altres cal
alimentar les dades des del treball de camp, donat que la informació disponible no guarda
una correcta relació amb la realitat dels PAE i el seu estat actual) i heterogeneïtat de
formats.
Duplicitats d’informació en aquells casos on es tenen dades del mateix fenomen
obtingudes de diferents fonts.
Dificultats alhora de processar les dades per fer anàlisi (anàlisi integrat de diferents
variables, agregacions i personalització de les dades).

El context exposat mostra un grau de maduresa important pel que fa a la possibilitat de disposar
d’informació rellevant per a la gestió dels PAE, però també posa de manifest greus dificultats
alhora de gestionar aquesta informació. En aquest context, l’Agència Metropolitana de
Desenvolupament Econòmic de l’AMB, en l’àmbit de les seves competències, vol contractar
mitjançant aquest expedient el desenvolupament d’un portal de consulta i promoció dels PAE
que faciliti la presa de decisions en matèria de promoció dels PAE en base a l’accés a informació
precisa i actualitzada.
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OBJECTIUS DE LA CONTRACTACIÓ

El present contracte té per objecte la contractació d’un sistema d’informació que garanteixi
l’accés a les dades més rellevants i necessàries per a les tasques de promoció dels serveis dels
PAE, així com l’aprovisionament d’analítiques que facilitin la presa de decisions en referència a
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Actualment l’Agència disposa d’informació relativa als PAE metropolitans i dels serveis que
aquests ofereixen. Aquesta informació, obtinguda a partir de la recopilació des de diverses fonts,
permet la generació de documents útils però parcials relatius al conjunt de l’activitat i serveis que
desenvolupa l’Agència als PAE. En provenir de diferents fonts es manifesten problemes com els
que s’enumeren de forma no exhaustiva a continuació:
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les tasques esmentades, atenent a la problemàtica referida al punt anterior i al conjunt de
requeriments tècnics que es recullen en aquest plec tècnic.

DURADA LA CONTRACTACIÓ

La durada del contracte serà de dotze mesos des de la signatura del contracte.
Pel que fa al termini d’execució de les fites 1, 2 i 3 del punt 1.4 dels aspectes a incloure Plec de
Condicions Administratives Particulars, no s'admetran aquelles propostes amb un termini
d'execució superi els quatre (4) mesos, comptats a partir de la data de formalització del contracte.
D’acord amb les fites de facturació recollides al mateix punt 1.4 del Plec de Condicions
Administratives Particulars, és imprescindible que l’assoliment de la fita número 1 es produeixi
dins els 3 primers mesos i que les fites número 2 i 3 es produeixin dins els 4 primers mesos des
de la seva signatura.

5

DESCRIPCIÓ DE L’APLICATIU A REALITZAR

5.1

Arquitectura de l’aplicatiu

2.
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3.

4.

5.
6.

Client: inclou el component programari en el qual s’executa la interfície o interfícies
d'usuari de l'aplicació a desenvolupar.
Servidor Web: conté el component programari de caràcter servidor necessari per
allotjar la interfície o interfícies d'usuari de tipus web, l'estructura de directoris
virtuals que pugui resultar necessària i qualsevol altre aspecte de configuració de la
comunicació amb la capa client.
Servidor de mapes: conté el component programari que encapsula la lògica
necessària per a la publicació dels continguts cartogràfics que ha de gestionar el
sistema. Aquesta publicació es materialitza en forma de serveis Web de caràcter
geogràfic (en endavant geoserveis) que utilitzen protocols REST i OGC (Open
Geospatial Consortium - http://www.opengeospatial.org).
Servidor d’automatització de processos: conté el component programari que
encapsula la lògica necessària per a la publicació de serveis Web de processament de
dades.
Servidor d'aplicacions: conté el component programari que actua com a contenidor
dels components que inclouen la lògica de negoci associada a la capa client.
Servidor de dades: dipositària de totes les dades gestionats pel sistema i orquestrada
al voltant d'una instància d'un gestor de bases de dades relacionals, en la qual s'ha
d'emmagatzemar tota la informació geogràfica i les dades alfanumèriques
associades.

Aquestes cinc capes s'organitzen en quatre nivells, de manera que la capa del servidor web
residirà en un servidor virtual ubicat a la DMZ, la del servidor d'aplicacions en un altre servidor
virtual (aquest ja ubicat a la xarxa interna de l’AMB), la del servidor d’automatització de processos
i del servidor de mapes en un tercer servidor, i la de dades en un nou servidor virtual. En tots els
casos, els entorns virtualitzats no estaran dedicats a aquest projecte i hauran de conviure amb
altres components.
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El sistema a desenvolupar ha de disposar de la típica arquitectura client/servidor en la qual s'han
de diferenciar les següents capes:
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Planejament urbanístic: disponible a partir dels geoserveis que publica l’AMB i que es
poden consultar al Geoportal del Refòs del Planejament Urbanístic
(http://geoportalplanejament.amb.cat).
Delimitació de polígons industrials: disponible a partir del geoservei que publica l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (http://geoserveis.icc.cat/icc_polind/wms/service).
Serveis per a empreses de l’Agència: disponible com a conjunt de dades del catàleg de
dades
obertes
de
l’AMB
(http://opendata.amb.cat/serveis_empreses/explorer#?rows=15&q=emprenedoria).
Dades demogràfiques, socials i econòmiques dels municipis: disponible dins l’aplicació
Hermes de la Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/hg2/menu.asp?mnid=4).
Disponibilitat de naus, solars i oficines a l’àrea metropolitana de Barcelona: centralitzada
a les bases de dades associades a les aplicacions http://nausisolars.amb.cat/ i
htttp://oficinesilocals.amb.cat/ de l’Agència i actualitzades a partir d’uns fluxos de procés
que s’abasteixen de les dades publicades per diferents portals immobiliaris.
Estudis de transport a l’àmbit metropolità: executats per Barcelona Regional i disponibles
a repositoris de dades interns de l’AMB en format ESRI Shapefile.
Cadastre: disponible en el repositori de la Secció de Cartografia de l’AMB. Informació
actualitzada a partir de la Sede del Catastro (https://www.sedecatastro.gob.es/).
Dades empresarials: base de dades empresarial processada per l’AMB i emmagatzemada
dins la base de dades SIG corporativa.
Equipaments de l’AMB: informació dels diferents equipaments localitzats dins de l’àrea
metropolitana de Barcelona emmagatzemada dins de la base de dades SIG corporativa.
Dades de transport i serveis: consultables a partir de geoserveis presents al portal del
Pacte
Industrial
de
la
Regió
Metropolitana
de
Barcelona
(http://www.pacteindustrial.org/SIMAE/visor.html).
Dades d’infraestructures i serveis als polígons: consultables a partir de geoserveis
presents al Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya (https://empresa.extranet.gencat.cat/sipae/mapa.html).

Les següents taules mostren el model de dades corresponent a les diferents capes d’informació
que són necessàries per a la gestió dels PAE i que provenen, entre d’altres, de fonts com les que
s’acaben d’identificar. En tots dos casos es mostra la font de les dades, l'acrònim de l'objecte, la
seva descripció, així com els atributs associats (indicant la tipologia de dades emmagatzemades i
l'existència de dominis de valors admissibles).
Els models de dades contingudes en aquest document són una referència, els models definitius
seran facilitats a l'adjudicatari en el moment de la signatura del contracte. El licitador podrà
proposar alteracions del model que estiguin degudament justificades i que, en tot cas, hauran de
ser aprovades seguint les directrius que es descriuen a l’apartat de requeriments d’execució.

Entitats de Cadastre:
ENTITAT
Parcel·les

ATRIBUT

DESCRIPCIÓ ATRIBUT

TIPUS

OBJECTID

Identificador únic del registre

ID
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La promoció dels serveis del PAE implica disposar de dades provinents de diferents fonts
d’informació, tal i com s’ha introduït a l’apartat d’antecedents. Concretant aquesta
circumstància, es planteja de forma no exhaustiva la següent relació de fonts d’informació:
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5.2

ENTITAT

Construccions

Referència de la parcel·la

Text 14

SUPERFICIE

Superfície de la parcel·la

Long integer

ANY_CONST

Any de construcció del principal
immoble

Short integer

SHAPE

Geometria de la parcel·la

Geom

ATRIBUT

DESCRIPCIÓ ATRIBUT

TIPUS

OBJECTID

Identificador únic del registre

ID

PARCELA

Referència cadastral de la parcel·la

Text 14

DESTINO

Activitat a desenvolupar en l’immoble

Text 2

ANTIGUEDAD

Any de contracció de l’immoble

Short integer

SUPERFICIETOTAL Superfície en m2 de l’immoble
ANYREFORMA

Any de reforma (en el cas que s’hagi
produït)

APROVAT

REFCAT

Long integer
Short integer

Entitats de localitzacions d’activitats econòmiques:
ATRIBUT

DESCRIPCIÓ ATRIBUT

TIPUS

OBJECTID

Identificador únic del registre

ID

CODI_AMBIT

Codi identificador de l'àmbit

Text 3

NOM_AMBIT

Nom de l'àmbit que pertany

Text 100

NP_FFGC
Àmbit

NP_RENFE
NP_TRAM
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NP_BUS

ENTITAT

Municipi

Nombre de parades de metro a menys de
500m dels seus PAE
Nombre de parades de FFGC a menys de
500m dels seus PAE
Nombre de parades de renfe a menys de
500m dels seus PAE
Nombre de parades de tramvia a menys
de 500m dels seus PAE
Nombre de parades de bus a menys de
200m dels seus PAE

Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer

N_PAES

Nombre de PAE

Short integer

SUP_PAES

Sumatori de les superfícies dels PAE

Long integer

SHAPE

Geometria de l'àmbit

Geom

ATRIBUT

DESCRIPCIÓ ATRIBUT

TIPUS

OBJECTID

Identificador únic del registre

ID

CODI_MUN

Codi identificador del municipi

Text 5

NOM_MUN

Nom del municipi

Text 100

N_PAES

Nombre de PAE

Short integer

SUP_PAES

Sumatori de les superfícies dels PAE

Long integer

HOMES
DONES

Nombre d'homes empadronats al
municipi
Nombre de dones empadronades al
municipi
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ENTITAT

D_ESTRANGERS

Nombre de dones empadronades al
municipi amb nacionalitat estrangera

Long integer

RENDA_FD

Renda familiar disponible

Double

PA_HOMES

Població activa - homes

Long integer

PA_DONES

Població activa - dones

Long integer

H_ATUR

Homes en situació d'atur

Long integer

D_ATUR

Dones en situació d'atur

Long integer

H_A_SS

Homes afiliats a la seguretat social

Long integer

D_A_SS

Dones afiliades a la seguretat social

Long integer

RESIDENCIAL

Superficie amb destí residencial

Double

INDUSTRIA

Superfície amb destí industrial

Double

TERCIARI

Superfície amb destí terciari

Double

PARCS

Superfície de parcs

Double

EQUIPAMENTS

Superfície d'equipaments

Double

INFRAESTRU

Superfície d'infraestructures

Double

AGRICOLA

Superfície amb destí agrícola

Double

ESPAI_N

Superfície dels espais naturals

Double

ALTRES

Superfície amb destí "altres"

Double

NP_METRO

Nombre de parades de metro a menys de
Short integer
500m dels seus PAE

NP_FFGC
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NP_RENFE

ENTITAT
PAE_MUNI

Nombre de parades de FFGC a menys de
500m dels seus PAE
Nombre de parades de renfe a menys de
500m dels seus PAE

Short integer
Short integer

NP_TRAM

Nombre de parades de tramvia a menys
de 500m dels seus PAE

Short integer

NP_BUS

Nombre de parades de bus a menys de
200m dels seus PAE

Short integer

A_AGRICULTURA

Activitats econòmiques agricoles

Long integer

A_INDUSTRIA

Activitats econòmiques industrials

Long integer

A_CONSTRUCCIO Activitats econòmiques de la construcció

Long integer

A_SERVEIS

Activitats econòmiques de tipus servei

Long integer

SHAPE

Geometria del municipi

Geom

ATRIBUT

DESCRIPCIÓ ATRIBUT

TIPUS

OBJECTID

Identificador únic del registre

ID
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municipi amb nacionalitat estragera
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H_ESTRAGERS

S_COMERC

S_CONSTR
S_INDUST

Long integer

Long integer
Long integer

Superfície de les construccions amb destí
(segons cadastre) d'activitats logístiques

Long integer

S_RESTOCI

Superfície de les construccions amb destí
(segons cadastre) restauració i oci

Long integer

S_SERVEIS

Superfície de les construccions amb destí
(segons cadastre) sector serveis

Long integer

S_REPARA

Superfície de les construccions amb destí
Long integer
(segons cadastre) a activitats de reparació

E_1976_1995

E_1995

E_NO_DATA
PAR_800
PAR_800_2500
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Superfície de les construccions amb destí
(segons cadastre) d'activitats de
construcció
Superfície de les construccions amb destí
(segons cadastre) d'activitats industrials

Text 6

S_LOGIST

E_1976
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Superfície de les construccions amb destí
(segons cadastre) d'activitats comercials

Text 5

Nombre de construccions amb un any de
contrucció (segons cadastre) anterior a
1976
Nombre de construccions amb un any de
contrucció (segons cadastre) entre 1976 i
1995
Nombre de construccions amb un any de
contrucció (segons cadastre) posterior a
1995
Nombre de construccions amb l'any de
contrucció (segons cadastre) no informat
Nombre de parcel·les amb una superfície
inferior a 800m2
Nombre de parcel·les amb una superfície
entre 800 i 2500 m2

Long integer

Long integer

Long integer

Long integer
Long integer
Long integer

PAR_2500_10K

Nombre de parcel·les amb una superfície
entre 2500 i 10000 m2

Long integer

PAR_10000

Nombre de parcel·les amb una superfície
superior a 10000m2

Long integer

N_NAUS

Nombre de naus al PAE

Long integer

OFER_NAUS

Nombre d'ofertes online de naus

Long integer

NAUS_BUIDES

Nombre de naus buides

Long integer

PREU_N_LL

Preu mitjà de lloguer de les naus

Double

PREU_N_V

Preu mitjà de venda de les naus

Double

OFER_OFI

Nombre d'ofertes online d’oficines

Long integer

PREU_O_LL

Preu mitjà de lloguer de les oficines

Double

PREU_O_V

Preu mitjà de venda de les oficines

Double
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CODI_POL
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CODI_MUN

Codi identificador de l'àmbit al qual
pertany
Codi identificador del municipi al qual
pertany
Codi identificador del polígon al qual
pertany
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CODI_AMBIT

O_SOLARS

Nombre d'ofertes online de solars

Long integer

SOLARS_BUITS

Nombre de solars buides

Long integer

PREU_S_LL

Preu mitjà de lloguer de les solars

Double

PREU_S_V

Preu mitjà de venda de les solars

Double

N_ASSOCI

Nombre d'associacions

Long integer

N_EMPRESES

Nombre d'empreses

Long integer

NE_INDUST

Nombre d'activitats industrial

Long integer

NE_COMERC

Nombre d'activitats comercials

Long integer

NE_LOGIST

Nombre d'activitats logístiques

Long integer

NE_RESTOCI

Nombre d'activitats de restauració i oci

Long integer

NE_SERVEIS

Nombre d'activitats del sector serveis

Long integer

NE_REPARA

Nombre d'activitats de reparació

Long integer

NE_CONTR

Nombre d'activitats de la contrucció

Long integer

E_URBA

Estat de la construcció

Short integer

E_VORERES

Estat de les voreres

Short integer

E_CALCADA

Estat de la calçada

Short integer

E_SENYA_I

Estat de la senyalització interna

Short integer

E_SENYA_S

Estat de la senyalització sortida

Short integer

E_SENYA_E

Estat de la senyalització entrada

Short integer

E_LLUM_PUB

Valoració de l'enllumenat públic

Short integer

APARC_PV
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APARC_VGT
VIGILANCIA
R_RESIDUS

ENTITAT

PAE

Valoració de la facilitat i la disponibilitat
d’estacionament de turismes, motos i
furgonetes.
Valoració facilitat i la disponibilitat
d’estacionament de vehicles de gran
tonatge
Valoració del servei de vigilància i
seguretat del PAE
Valoració del servei de recollida de
residus

Short integer

Short integer
Short integer
Short integer

CLAVAGUERAM

Valoració del clavegueram

Short integer

NETEJA

Valoració del servei de neteja

Short integer

SHAPE

Geometrial de l'entitat

Geom

ATRIBUT

DESCRIPCIÓ ATRIBUT

TIPUS

OBJECTID

Identificador únic del registre

ID

CODI_POL

Codi identificador del polígon al qual
pertany

Text 6

NOM_POL

Nom del polígon

Text 100

NOM_COMARCA

Nom de la comarca

Text 55

NOM_MUNICIPI

Nom del municipi

Text 100
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Nombre de solars al PAE
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N_SOLARS

Relació amb el nucli urbà

Text 55

SUPERFICIE

Superfície del PAE en m2

Long integer

ACCES

Categoria i nom de la principal via d'accès Text 150

NOM_ACCES

Nom de l'entrada al PAE o sortida de la
vía

Text 150

LAT

Latitud

Double

LONG

Longitud

Double

Nombre de benzineres al PAE

Short integer

BENZIELECT

Nombre de benzineres electriques al PAE

Short integer

LLAR_INFANT

Nombre de llars d'infants al PAE

Short integer

CORREUS

Nombre d'oficines de correus al PAE

Short integer

E_FINANCE

Nombre d'entitats financeres al PAE

Short integer

ESTACIONAMENT

Nombre d'estacionaments de gran
tonatge al PAE

Short integer

HOTEL

Nombre d'hotels al PAE

Short integer

C_SANITARI

Nombre de centres sanitaris al PAE

Short integer

P_COMERCIAL

Nombre c.comercial al PAE

Short integer

Z_VERDES

Nombre zones verdes al PAE

Short integer

URL_ASS_PAE

URL de la principal associació del PAE

Short integer

ACCES_BICI

Si té o no accés en carril bici

Short integer

NP_FFGC
NP_RENFE
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Short integer

BENZI

NP_METRO
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Short integer

NP_TRAM
NP_BUS

Nombre de parades de metro a menys de
500m
Nombre de parades de FFGC a menys de
500m
Nombre de parades de renfe a menys de
500m
Nombre de parades de tramvia a menys
de 200m
Nombre de parades de bus a menys de
500m

Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer

X_ELECTRICA

Si disposa o no d'una xarxa electrica amb
altes prestacións (per determinar)

Short integer

NOM_SUMI_E

Empresa principal que ofereix el
suministrament

Text 100

CA_1_E

Caracteristica propia d'aquesta xarxa de
suministrament que pugui ser d'interes
pel usuaris del PAE

Text 150

CA_2_E

Caracteristica propia d'aquesta xarxa de
suministrament que pugui ser d'interes
pel usuaris del PAE

Text 150
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BARREST

Nombre d'equipaments que ofereixen
suport a les empreses
Nombre d'establiments de restauració al
PAE
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S_EMPRESA

APROVAT

R_N_URBA

Text 100

CA_1_G

Caracteristica propia d'aquesta xarxa de
suministrament que pugui ser d'interes
pel usuaris del PAE

Text 150

CA_2_G

Caracteristica propia d'aquesta xarxa de
suministrament que pugui ser d'interes
pel usuaris del PAE

Text 150

X_AIGUA

Si disposa o no de xarxa aigua

Short integer

NOM_SUMI_A

Empresa principal que ofereix el
suministrament

Text 100

CA_1_A

Caracteristica propia d'aquesta xarxa de
suministrament que pugui ser d'interes
pel usuaris del PAE

Text 150

CA_2_A

Caracteristica propia d'aquesta xarxa de
suministrament que pugui ser d'interes
pel usuaris del PAE

Text 150

X_FIBRA

Si disposa o no de xarxa óptica

Short integer

NOM_SUMI_F

Empresa principal que ofereix el
suministrament

Text 100

CA_1_A

Caracteristica propia d'aquesta xarxa de
suministrament que pugui ser d'interes
pel usuaris del PAE

Text 150

CA_2_A

Caracteristica propia d'aquesta xarxa de
suministrament que pugui ser d'interes
pel usuaris del PAE

Text 150

ATRIBUT

DESCRIPCIÓ ATRIBUT

TIPUS

CIF

Codi d’identificació fiscal
Codi identificador del municipi al qual
pertany
Codi identificador del polígon al qual
pertany

Text 10

NOM_EMP

Nom fiscal de l’empresa

Text 255

NOM_COM
ID_EXT

Nom comercial de l’empresa
Text 255
Si es possible la identificació de l’empresa
des de l’exterior
Text 20

TIPUS_C

Tipus de la via on es localitza

Text 50

CARRER

Nom de la via on es localitza

Text 255

NUM

Text 10

NUM_B

Portal on es localitza
Informació addicional del portal on es
localitza

TELEFON

Telèfon de l’empresa

Text 15

MAIL

Correu electrònic de l’empresa

Text 255

Activitats econòmiques:

ROPERO VERGARA, Adrián (1 de 2)
Tècnic/a superior tractament bases dades-Desenv.Econòmic
Data signatura :30/09/2019 13:02:14
HASH:B2CB3AFB38AD48F4E8E3274EE5044083E1A1767C

(2 de 2)
Tècnic/a superior-Desenv.Econòmic
Data signatura :30/09/2019 13:20:12
HASH:B2CB3AFB38AD48F4E8E3274EE5044083E1A1767C

ENTITAT

CODI_MUN
CODI_POL

Empreses
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Text 5
Text 6

Text 255

APROVAT

Short integer
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NOM_SUMI_G

Si disposa o no de xarxa de
sumunistrament de gas
Empresa principal que ofereix el
suministrament
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X_GAS

5.3

Forma jurídica de l’empresa

Text 75

ACT_P

Tipus d’activitat econòmica (IAE)

Text 255

CNAE

Text 10

SEU_SOC

Tipologia d’activitat (Cnae)
Si es tracta de la seu principal o d’una
sucursal

SUCURS

Nombre de sucursals

Short integer

WEB

Portal web de l’empresa

Text 255

ANY DE CONS

Any de constitució de l’empresa

Short integer

N_TREB

Nombre de treballadors (rang)

Text 75

V_NEGOCI

Volum de negoci (rang)

Text 75

IMP_EXP

Si es una empresa que exporta i importa

Text 75

COOR X

Coordenada x (ETRS 89 UTM 31N)

Double

COOR Y

Coordenada y (ETRS 89 UTM 31N)

Double

DATA_EDIT

yyyy-mm-dd

Date

Text 2

APROVAT

FORMA_J

Requeriments de l’aplicatiu
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Permetre disposar d’informació actualitzada sobre els serveis, l’oferta i l’estat dels PAE.
Facilitar la informació a possibles inversors i la nova implantació d’empreses, esdevenint
la principal finestra d’informació per als possibles inversors que cerquen sòl industrial a
l’àrea metropolitana de Barcelona.
Facilitar el coneixement i presa de decisions estratègiques per a la gestió dels PAE.
Actuar com una eina de treball per als tècnics de l’Agència.
Posar a l’abast de tothom la informació sobre els PAE metropolitans. Aquesta informació
es de tipus geogràfic i alfanumèric. Dins la informació alfanumèrica el sistema ha de
permetre la generació d’informes amb informació estadística referent a diferents
variables que es deriven del model de dades.
Servir de porta d’enllaç i de promoció d’altres serveis de l’AMB, ajuntaments i altres
entitats que puguin ser d’interès per al públic en general, com per exemple els serveis a
les empreses, xarxa de transport públic, accessos, oferta de locals, directori d’activitats.
Implantar el lloc web compatible amb els serveis tècnics i informàtics de l’AMB, amb la
possibilitat de migració als servidors de l’AMB.

Partint d’aquestes metes, els apartats següents desglossen els requeriments a què ha de fer front
el sistema, agrupats per tipologia. Aquests requeriments podran ser modificats, seguint els
criteris que s’estableixen a l’apartat 6.4 (manteniment evolutiu).

5.3.1 Funcionals
Conjunt de requeriments que defineixen les capacitats operatives associades a la interfície
d'usuari del sistema a desenvolupar. Diferenciem entre requeriments generals (disponibles per a
tots els perfils d’usuari), de tècnics i d’administració.
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Amb caràcter general, els objectius que ha d’acomplir la interfície d’usuari del sistema són els
següents:

Descripció

RFG01

Aproximació visual a una àrea definida gràficament mitjançant dos punts (zoom in).

RFG02

Aproximació visual segons un factor de zoom per omissió (zoom in), especificant l'usuari al centre de
la nova àrea visualitzada.

RFG03

Allunyament visual segons un factor de zoom per omissió (zoom out), especificant l'usuari al centre
de la nova àrea visualitzada.

RFG04

Desplaçament sobre la base cartogràfica, mantenint el factor d'escala i segons el vector de direcció
definit per l'usuari.

RFG05

Recuperar visualització anterior.

RFG06

Visualització de tota l’extensió de l‘àrea metropolitana, seleccionat per l'usuari gràficament o dins
d'un llistat.

RFG07

Visualització de tota l'extensió d'un municipi, seleccionat per l'usuari gràficament o dins d'un llistat.

RFG08

Visualització de tota l'extensió d'un PAE, seleccionat per l'usuari gràficament o dins d'un llistat.

RFG09

Visualització dels establiments d’una empresa, seleccionada per l’usuari mitjançant un llistat o
cercador.

RFG10

Identificació de qualsevol element representat, seleccionat per l'usuari gràficament de manera
puntual o definint un tancat (en aquest últim cas si el sistema d’accés a les dades ho permet). El
sistema mostrarà tota la informació atributiva emmagatzemada en el model de dades sobre
l'element en qüestió. Aquesta informació ha de poder exportar-se en format Adobe PDF i Microsoft
Excel.

RFG11

Mesura de distàncies i àrees sobre la cartografia.

RFG12

Control de capes visibles, de manera que l'usuari pugui especificar que capes desitja que es
visualitzin en cada moment i, a més, indicar l'ordre de visualització de les mateixes. Les capes a
integrar dins d’aquest control són totes les que formin part del model de dades.

RFG13

Selecció de la base cartogràfica de referència, a partir d'un conjunt d'opcions prèviament
configurades i modificables mitjançant fitxers de configuració de l'aplicació.

RFG14

Realització de càlculs estadístics dels següents indicadors que es deriven del model de dades:


Superfície destinada a comerç



Superfície destinada a construcció



Superfície destinada a industria



Superfície destinada a logística



Superfície destinada a restauració i oci



Superfície destinada a serveis



Superfície destinada a tallers de reparació



Edificis principals anteriors a 1976



Edificis principals del 1976 al 1995



Edificis principals posteriors a 1995
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5.3.1.1



Parcel·les de menys de 800 m2



Parcel·les de 800 a 2.500 m2



Parcel·les de 2.500 a 10.000 m2



Parcel·les de mes de 10.000 m2



Ofertes online de naus



Naus en lloguer



Naus en venda



Preu mig lloguer de naus



Preu mig venda de naus



Ofertes online de solars



Solars en lloguer



Solars en venda



Preu mig lloguer de solars



Preu mig venda de solars



Ofertes online d’oficines



Oficines en lloguer



Oficines en venda



Preu mig lloguer d’oficines



Preu mig venda d’oficines



Nombre de parades de metro a menys de 500m del límit del PAE.



Nombre de parades de FFGC a menys de 500m del límit del PAE.



Nombre de parades de Renfe a menys de 500m del límit del PAE.



Nombre de parades de tramvia a menys de 500m del límit del PAE.



Nombre de parades de bus a menys de 200m del límit del PAE.

Els càlculs estadístics d’aquests indicadors s’han de poder realitzar en referència a diferents àmbits
espacials: PAE, municipis, àrees econòmiques intermunicipals (corredors, eixos, etc.) i àrea
metropolitana. La selecció de l’àmbit concret d’anàlisi s’ha de poder realitzar gràficament o
alfanumèricament.
RFG15

Incorporació de noves capes d'informació geogràfica utilitzant els protocols OGC WMS i WMTS, així
com REST d'ArcGIS Server.

RFG16

Impressió de totes les capes visualitzades gràficament, utilitzant una plantilla a definir per l’Agència.

RFG17

Autenticació d'usuari.

RFG18

Generació d’informes a partir dels càlculs estadístics coberts amb el requeriment funcional anterior.
Els informes s’adaptaran a uns models de maquetació, els quals s’hauran de consensuar amb
l’Agència durant el període d’execució del contracte. El format d’exportació de la informació serà en
PDF (informe maquetat) i en Excel (per poder treballar amb les dades).
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Tècnics

ID

Descripció

RFT01

Actualització automatitzada (assistent d’edició) de les dades presents al servidor de dades a partir de
les fonts d’informació identificades al punt 6.2.

RFT02

Exportacions de les dades emmagatzemades a la BBDD que nodreix el portal en diferents formats,
com a mínim en format Excel.

5.3.1.3

APROVAT

5.3.1.2

Administradors

ID

Descripció

RFA01

Alta d'un nou usuari al sistema.

RFA02

Edició d'un usuari existent.

RFA03

Eliminació d'un usuari del sistema.

RFA04

Definició de la informació descriptiva de cadascun dels elements de cadascuna de les capes
d’informació que nodreixen el sistema que serà visible pels usuaris.

RFA05

Monitorització i control dels usuaris amb rol general i tècnic de l’activitat que realitzen dins del
portal web.

RFA06

Validació de les edicions realitzades sobre les dades de la BBDD per part del usuaris amb rol tècnic.

Descripció

RNF01

La/les interfícies d'usuari ha/n de ser compatible/s amb els principals navegadors web (Google
Chrome, Mozilla Firefox i Internet Explorer) i estar desenvolupada/es en HTML5 i Javascript. El
sistema operatiu serà Windows 7 (entorns PC) i Android i IOS en el cas de dispositius mòbils.

RNF02

El servidor web ha de ser Internet Information Services versió 8 (sobre plataforma Windows Server
2012 Datacenter).

RNF03

Integrar la lògica de negoci aplicable a la informació geogràfica al servidor de mapes ArcGIS Server
versió 10.4 o 10.5 (sobre plataforma Windows Server 2012 Datacenter).

RNF04

Integrar la lògica de negoci no aplicable a informació geogràfica mitjançant el model arquitectònic
JavaEE, implementat sobre Tomcat 8 (sobre plataforma Windows Server 2012 Datacenter).
Alternativament, el licitador pot proposar raonadament un altre entorn diferent.

RNF05

Des d'un punt de vista arquitectònic, la implementació del model de dades resident al servidor ha de
realitzar-se sobre un sistema gestor de bases de dades relacionals Oracle 11g Standard Edition i
seguint l'estructura del format geodatabase del fabricant ESRI, preferiblement, o alternativament
utilitzant el model de geometries d’Oracle Locator. En cas que fos necessari, es deixa a criteri del
licitador l'especificació del sistema gestor de dades en l'entorn client.

RNF06

La interfície d'usuari seguirà l'estil de disseny corporatiu del web de l'AMB, subministrant aquest
organisme les plantilles i documents CSS corresponents.
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5.3.1.4 No funcionals
Els següents requeriments estan directament vinculats amb les característiques de l'entorn de
tecnologies de la informació i de les comunicacions al qual s’ha d'implantar-se la solució.

Tota la configuració del sistema observa estàndards institucionals i industrials de provada eficàcia, a
definir pel departament de TIC de l'AMB.

RNF08

S'ha d'observar la utilització del protocol REST per a la definició de les interfícies de serveis web
necessaris, a excepció dels de caràcter geogràfic, en els quals es podrà optar per la utilització de
qualsevol de les versions ofertes per OGC.

RNF09

L’automatització de processos de dades derivades del RFA01 es realitzarà mitjançant la creació de
serveis Web publicats amb FME Server, partint dels workspaces d’FME Desktop corresponents. El
disseny i la implementació haurà de córrer íntegrament a càrrec de l’adjudicatari. Alternativament,
el licitador pot proposar raonadament una altra manera d’automatitzar els processos, tot i que
haurà de ser compatible amb els sistemes de l’AMB.

APROVAT

RNF07

Totes les llicències de programari recollides als diferents requeriments que s’acaben de presentar
seran proveïdes per l’AMB, així com el maquinari on s’hostatgen aquestes aplicacions.
5.4

Perfils d’usuari

Es planteja la diferenciació dels següents perfils d'usuari:
1.
2.
3.

L’adjudicatari haurà de presentar una proposta d’interfície gràfica que haurà de ser consensuada
i validada. El seguiment i aprovació de la part funcional i de disseny del portal web la farà l’Oficina
d’Innovació de l’AMB en coordinació amb els responsables de l’Agència, de manera que es
garanteixi la coherència en la navegació del web.
En línies generals, la proposta haurà de recollir tres grans components que agrupen els diferents
requeriments de caire funcional:
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Plana web d’inici del projecte que contindrà informació descriptiva dels PAE i del portal
per a la totalitat dels perfils, on s’ubicaran els requeriments RFGXX.
Comparador d’àmbits econòmics que presentarà un doble visor cartogràfic on s’ubicaran
les eines corresponents als requeriments RFGXX per cada àmbit seleccionat.
Espai d’administrador, el qual permetrà importar i editar la informació de la web, realitzar
edicions en els perfils d’usuari i monitoritzar l’ús que es realitza de la web. En aquest
espai s’ubicaran les eines corresponents als requeriments RFTXX i RFAXX.

Aprofundint en el que s’ha referit anteriorment, les diferents peces de la interfície hauran de
respectar els criteris de disseny propis de l’AMB, els quals seran comunicats per l’Oficina
d’Innovació de l’AMB.
A la plana web d’inici i al comparador la informació haurà d’estar disponible en català, castellà i
anglès, sent el català l’idioma per defecte.
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5.5

Consultor: qualsevol persona (de l’AMB o de fora d’aquest organismes) i ha de poder
executar totes les funcions dels requeriments globals (RFGXX).
Tècnic de l'Agència: pot executar totes les funcions englobades en els requeriments
globals (RFGXX) i els propis dels tècnics (RFTXX).
Administrador (Agència): pot executar totes les funcions englobades en els
requeriments globals (RFGXX) i tots els dels tècnics de l’Agència (RFTXX), a més dels
propis d’administració (RFAXX).

FASES D’EXECUCIÓ

6.1

Desenvolupament de l’aplicatiu

El licitador es compromet a la realització de totes les tasques que siguin necessàries per a la
consecució del desenvolupament de tots els components del sistema a proveir, d'acord amb la
metodologia de treball que descrigui en la seva oferta i a les restriccions tècniques i jurídiques
plantejades en la present licitació.
6.2

APROVAT

6

Instal·lació i configuració

El licitador es compromet a prestar els serveis necessaris per al desplegament (instal·lació i
configuració) en els entorns de preproducció i producció dels components a proveir, així com les
tasques que siguin necessàries per implementar els canvis que es requereixin en els components
de base que subministri l'AMB.
Totes les tasques englobades en la fase d'instal·lació i configuració s'han de fer amb la major
agilitat possible i amb el menor impacte possible en les tasques dels diferents usuaris del sistema.

6.3

Capacitació del personal

Amb la finalitat d'assegurar que la transició al nou sistema es realitza de la manera més àgil
possible, l'adjudicatari s'obliga a proporcionar a la seva oferta la descripció de la metodologia que
planteja per a la capacitació tècnica dels diferents perfils d'usuari referits a l'apartat 5.4 i atenent
al següent nombre aproximat de persones implicades:
1.
2.

Durant un període de vuit (8) mesos des de l’assoliment de les fites 1, 2 i 3 del punt 1.4 dels
aspectes a incloure Plec de Condicions Administratives Particulars, l’adjudicatari es compromet a
destinar un conjunt d’hores, concretament dues-centes vint (220) hores, a la realització de
tasques pròpies de noves funcionalitats (evolutius) que determini l’Agència.
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S’ha de tenir en compte que aquestes tasques del manteniment evolutiu no podran superar el
nombre d’hores per perfil que es detallen a continuació:





Cap de projecte: 10 h.
Analista: 40 h.
Programador: 150 h.
Expert en disseny d’interfícies d’usuari: 20 h.

El procediment a seguir per tractar cadascuna de les peticions de canvi corresponents a un
evolutiu del sistema serà el que es descriu a continuació:





La Comissió de Seguiment (en endavant CS) del projecte, nomenada per l’Agència i el
Servei de TIC i amb participació dels responsables del web de l’AMB, posarà en
coneixement del Cap de Projectes de l’empresa adjudicatària la necessitat detectada.
L’adjudicatari avaluarà la magnitud de les tasques derivades d’aquesta petició i pactarà
amb la CS el consum d’hores de cadascun dels perfils.
L’adjudicatari realitzarà les tasques de desenvolupament i implantació a l’entorn de
preproducció i restarà a l’espera de la validació per part de la CS.
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6.4

Tècnics: màxim de 10 persones.
Administrador: màxim de 3 persones.



L’adjudicatari realitzarà les tasques d’implantació a l’entorn de producció i restarà a
l’espera de la validació per part de la CS.
L’adjudicatari donarà per resolta la petició de canvi i actualitzarà el saldo d’hores
disponibles per perfil.

APROVAT



Durant aquest mateix període, l’empresa adjudicatària ha de realitzar les tasques necessàries que
es deriven del manteniment correctiu del sistema sense cap límit d’hores. A causa d’això,
adjudicatari es compromet a dedicar els recursos necessaris per atendre les peticions de servei
que generin l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic o el Servei TIC de l’AMB
com a conseqüència d’incidències i/o funcionaments defectuosos del sistema, així com a
proporcionar suport tècnic al personal de l’Agència i al Servei de TIC.
7

REQUERIMENTS D’EXECUCIÓ

7.1

Planificació, direcció i seguiment dels treballs

Correspon al licitador especificar la metodologia de treball que proposa per a l'execució de les
diferents tasques englobades en aquest contracte, sent aquest un dels aspectes que es valorarà
per part del licitador.



Vetllar pel compliment dels treballs exigits i oferts, coordinant els recursos interns de
l'AMB necessaris.
Emetre les certificacions parcials de recepció.
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Correspon a l'adjudicatari l'execució, direcció i coordinació directa dels mitjans personals que
realitzin les actuacions objecte del contracte. A aquest efecte, l'adjudicatari designarà un Cap de
Projecte que desenvoluparà les següents funcions:



Dirigir els mitjans personals que realitzin les actuacions, impartint a l'efecte les ordres i
instruccions necessàries per a l'execució d'aquestes.
Realitzar les funcions de contacte directe amb els mitjans personals que realitzin les
actuacions.

Excepte acord explícit entre l'Agència i l'empresa adjudicatària, el Cap de Projecte serà l'únic
interlocutor vàlid per a totes les tasques de planificació, direcció i seguiment de les actuacions
previstes en el present plec.
L'Agència, mitjançant la CS, ha de comunicar totes les directrius relatives a la supervisió general
dels treballs objecte del contracte al Cap de Projectes designat per l'adjudicatari i en cap moment
donarà ordres o instruccions directes als mitjans personals que de forma concreta desenvolupin
el treballs.
L'Agència, mitjançant la CS, podrà fixar reunions extraordinàries en cas que ho consideri oportú,
independentment que vinguin recollides en la metodologia de treball presentada per
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Correspon a l’Agència i al Servei TIC de l'AMB, amb la col·laboració de l’Oficina d’Innovació en tot
allò que afecti la interfície d’usuari, la supervisió i planificació general dels treballs, proposar les
modificacions convenients o, si escau, proposar la suspensió dels mateixos si existís causa
suficientment motivada. A aquest efecte, es realitzarà una CS de la qual formaran part el Cap de
Projectes SIG del Servei TIC i les persones que designi l’Agència, actuant tots de forma
mancomunada, i una persona designada per l’Oficina d’Innovació, que intervindrà a l’hora de
consensuar i validar la interfície d’usuari per tal que s’ajusti a la imatge corporativa de la web de
l’AMB. L’objectiu de la CS serà el de:

7.2

Condicions per a la realització dels treballs

L'adjudicatari es compromet a realitzar els treballs d'instal·lació i configuració del sistema que es
recullen en aquest plec preceptivament a les instal·lacions del Servei d'TIC de l'AMB, departament
amb el qual s'haurà de coordinar l'execució. De forma extraordinària i degudament justificada
per part de l'adjudicatari, l'AMB podrà autoritzar la utilització de serveis telemàtics de connexió
remota per implementar alguna d'aquestes tasques.

APROVAT

l'adjudicatari a la seva oferta, amb la finalitat de determinar, analitzar i valorar les incidències
que, si escau, es produeixin durant l'execució del contracte.

L'adjudicatari es compromet a realitzar els treballs de capacitació dels diferents perfils d'usuari
en les instal·lacions de l’AMB. Tots els espais proporcionats per l'AMB disposaran dels mitjans
tècnics audiovisuals oportuns (projector i / o pantalla, així com connexió WiFi) i no es dedicaran
de forma exclusiva a la formació objecte d'aquest contracte.
Excepte indicació específica per a qualsevol de les tasques previstes en l'objecte del contracte,
els treballs d'aquesta contractació quedaran subjectes en horari i calendari a les necessitats de
l'Agència. Amb caràcter general, es prestaran de dilluns a divendres, excepte festius nacionals,
autonòmics o locals, en l'horari que determini la CS, comprès entre les 9 i les 14 hores.
Dit això, en circumstàncies excepcionals, a criteri de l’Agència i quan la urgència de la matèria ho
requereixi, l'adjudicatari haurà de tenir plena disponibilitat, sense que la realització de la feina
fora de l'horari habitual indicat o en dies festius tingui una consideració especial a efectes
econòmics per l'AMB. En qualsevol cas, les despeses de desplaçament i manutenció seran a
càrrec de l'adjudicatari.

Durant l'execució dels treballs objecte del contracte, l'adjudicatari es compromet, en tot
moment, a facilitar als responsables designats per l’Agència la informació i documentació que
aquests sol·licitin per disposar d'un ple coneixement de les circumstàncies amb les que s'estan
desenvolupant els treballs, així com dels eventuals problemes que puguin plantejar-se i de les
tecnologies, mètodes i eines utilitzats per resoldre'ls.
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L'adjudicatari haurà d'informar la CS, amb una periodicitat no superior als quinze dies, dels
diferents aspectes del funcionament i qualitat de les actuacions realitzades. Entre ells serà
necessari presentar un informe, en el format definits per l'Agència, de compliment de les
actuacions objecte del contracte.
Tanmateix, l'adjudicatari estarà obligat a assistir i col·laborar mitjançant el personal que aquest
designi, en les reunions de seguiment del projecte definides per la CS, la qual es compromet a
citar amb suficient antelació al personal de l'adjudicatari, a l'efecte de poder facilitar la seva
assistència.
Com a part de les tasques objecte del contracte, l'adjudicatari es compromet a generar la
documentació dels treballs realitzats que hagi especificat en la metodologia de treball presentada
en la seva oferta, així com aquella altra que pugui establir la CS. Tota aquesta documentació s'ha
de lliurar en suport digital i en els formats i procediments de lliurament acordats amb l'AMB.
L'adjudicatari proporcionarà a l'Agència una còpia en suport informàtic (CD, DVD o USB) de tota
la documentació que es generi durant la prestació de les actuacions objecte del contracte, així
com a la finalització de les mateixes.
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7.3

Estructuració i documentació del codi

L'adjudicatari haurà de subministrar a l'AMB tots els diagrames en format Unified Modelling
Language (UML) generats durant les fases d'anàlisi i disseny pròpies del desenvolupament dels
components de la plataforma tecnològica que hagin de generar de forma expressa per a complir
amb l'objecte d'aquest contracte . Aquests diagrames hauran de caracteritzar de forma clara i
precisa l'estructura estàtica i dinàmica dels components, així com recollir els diferents casos d'ús.

APROVAT

7.4
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El codi font ha de desenvolupar-se seguint el conjunt de bones pràctiques i patrons de disseny
aplicables segons els context (llenguatge de desenvolupament i capa arquitectònica) del
component desenvolupat. El licitador especificarà detalladament en la seva oferta quines bones
pràctiques i patrons de disseny pensa utilitzar per al desenvolupament dels diferents
components, sent aquest un dels factors a valorar per part de l’Agència.

