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1. Justificació de la necessitat del contracte
Els serveis avançats realitzats gràcies a la utilització de drons també anomenats UAV
(Unmanned Aerial Vehicle) o RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) s’estan
començant a desenvolupar. Es preveu el desenvolupament d’un ventall d’aplicacions
que poden donar resposta a necessitats de diferents àmbits de la Generalitat de
Catalunya.
Els Drons tindran un gran impacte en molt àmbits de la nostra societat mitjançant el
desplegament de serveis smart en àmbits tan diversos com la lluita contra els incendis,
la gestió d’emergències, l’agricultura de precisió, el control aeri, el manteniment
d’instal·lacions, el transport de materials, els serveis audiovisuals i molts altres que
encara hem d’explorar i descobrir.
Des de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, dins del marc de l’estratègia
SmartCatalonia aprovada pel Govern, es pretén desenvolupar un projecte orientat a
l’impuls de nous serveis smart desenvolupats amb tecnologia drons dins dels
Departaments i Organismes de la Generalitat de Catatalunya.
L’article 44.1 del Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de
la Presidència estableix que entre les funcions de la Secretaria de Telecomunicacions,
Ciberseguretat i Societat Digital es troba la de Dirigir la política d'infraestructures digitals,
de telecomunicacions i de sistemes d'informació necessaris per satisfer les necessitats
en aquesta matèria de l'Administració de la Generalitat i de les entitats i organismes que
en depenen per tant correspon a la STCSD facilitar als diferents Departaments de la
Generalitat de Catalunya els coneixements i les eines perquè puguin fer ús de serveis
innovadors mitjançant noves tecnologies com són les tecnologies dron.
L’objectiu es donar suport als diferents Departaments i Organismes de la Generalitat en
la identificació de possibles projectes d’innovació que podrien desplegar-se amb la
utilització de drons i facilitar l’accés a formació, assessorament i entorns de proves on
es puguin definir i validar aquest tipus de solucions prèviament a un potencial
desplegament o implantació.
Aquesta iniciativa impulsada per SmartCatalonia anirà adreçada al conjunt de
Departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya tot i que es preveu una
participació més activa d’aquells Departaments on les solucions actuals de drons poden
tenir una incidència major a curt termini com per exemple: el Departament d’Interior, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Departament de Territori
i Medi Ambient, el Departament de Cultura o el Departament de Empresa i Coneixement.
L’objectiu és facilitar el coneixement i les possibilitats que la tecnologia dron pot oferir
tal com estableix l’article 44.1 del Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del
Departament de la Presidència estableix que entre les funcions de la Secretaria de
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital es troba la de Dirigir la política
d'infraestructures digitals, de telecomunicacions i de sistemes d'informació necessaris
per satisfer les necessitats en aquesta matèria de l'Administració de la Generalitat i de
les entitats i organismes que en depenen. Serà responsabilitat de cadascun dels
departaments participants adaptar i aplicar aquests coneixements en el seu àmbit si
considera oportú desenvolupar projectes o proves pilots fent ús de tecnologia dron.
Per al desenvolupament d’aquesta iniciativa es clau disposar d’infraestructures
adequades per a realitzar proves de drons de tipus civil, tant a nivell tecnològic com a
nivell operatiu simulant possibles escenaris d’utilització per part dels diferents

Departaments ja sigui en l’actualitat o en un futur segons l’evolució de la regulació
d’aquest sector.
Per altra banda, cal formar als responsables i tècnics d’aquests departaments per tal
que coneguin la tecnologia dron i les oportunitats que poden generar per una gestió més
eficient dins dels diferents àmbits d’actuació de la Generalitat de Catalunya.
També és necessari un assessorament per part d’experts que puguin ajudar a conèixer
les possibilitats d’aquesta tecnologia, quins serveis són possibles en l’actualitat i quins
encara falten uns anys per desenvolupar. I orientar-los així en la identificació de
potencials projectes d’innovació a desenvolupar en les seves unitats. Aquest
assessorament va dirigit a necessitats que tinguin els diferents departaments sobre
l’aplicació de tecnologies dron, principalment per avaluar potencials projectes però
també si existeix alguna necessitat específica que requereixi coneixement especialitzat
en les tecnologies vinculades als drons.

2. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de suport per a l’impuls de noves
solucions amb tecnologia dron en els Departaments i organismes de la Generalitat de
Catalunya.
S’estructura el contracte en 3 lots:
-

Lot 1: Access a instal·lacions i serveis per la realització de proves i test de
diferent tipologia que permetin avaluar el resultat de l’aplicació d’aquesta
tecnologia segons el requeriments de les diferents unitats de la Generalitat de
Catalunya.

-

Lot 2: Curs formatiu sobre tecnologia dron i les seves aplicacions a
l’administració dirigits a personal de l’administració de la Generalitat de
Catalunya.

-

Lot 3: Assessorament tecnològic i suport als tècnics de la Generalitat i en la
identificació i definició de possibles escenaris o projectes on utilitzar la tecnologia
dron.

3. Característiques tècniques del contracte
Lot 1: Access a instal·lacions i serveis per la realització de proves i test de diferent
tipologia que permetin avaluar el resultat de l’aplicació d’aquesta tecnologia
segons el requeriments de les diferents unitats de la Generalitat de Catalunya.
Accés a instal·lacions i serveis per la realització de proves i test de diferent tipologia que
permetin avaluar el resultat de l’aplicació d’aquesta tecnologia segons els requeriments
de les diferents unitats de la Generalitat de Catalunya.
El servei consisteix en l’accés i ús de les instal·lacions i d’un espai controlat i diferenciat
on poder fer les proves de vol durant 40 jornades de 8 hores cada una i en 75 hores
d’assessorament, proporcionada per un perfil expert sènior en el sector dron, durant la
realització de les proves de vol.
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Les instal·lacions han de permetre la realització de proves i operacions de vol
experimentals de drons fent ús de nous sistemes i tecnologies, amb les condicions
necessàries de seguretat, per poder desenvolupar simulacions d’escenaris d’operació
definides, en distància, pes i alçada superant les limitacions que imposa la regulació
general vigent (Real Decreto 1036/2017 de 15 de desembre del 2017). A tal efecte serà
necessari disposar d’un espai aeri temporalment segregat (TSA) regulat per l’article 4
del Reglament (CE) 2150/2005 de la Comissió, de 23 de desembre de 2005 i la Llei
21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aérea. El TSA haurà d’aparèixer publicat a les
Publicacions d’Informació Aeronàutica (AIP) de l’entitat pública empresarial ENAIRE i
ha de poder ser activat per a la realització de les proves pertinents.
L’empresa adjudicatària ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil tal
com estableix l’article 26 apartat c) del Real Decreto 1036/2017, de 15 de desembre en
que regula la utilització civil d’aeronaus pilotades per control remot.
Les instal·lacions han de permetre la realització de proves i test de tecnologia dron que
permetin realitzar proves de diferents tipus de drons amb un pes màxim de 150 Kg i
simular diferents escenaris d’operació com per exemple VLOS (Visual Line of Sight),
EVLOS (Enhanced Visual Line of Sight) BLOS (Beyond Visual Line of Sight) i RLO
(Radio Line of Sight) i disposaran de punts de control terrestres.
L’espai aeri ha de ser suficientment ampli perquè no interfereixi amb la resta d’activitat
aèria, en una zona poc poblada on es creïn les mínimes molèsties als habitants de la
zona i es redueixi al màxim la possibilitat de causar danys a tercers.
L’accés a les instal·lacions inclou la utilització d’un taller amb les eines necessàries per
a poder realitzar el calibratge i les adaptacions necessàries de les plataformes dron
durant la realització de les proves i del personal tècnic que conegui les instal·lacions i
doni suport tècnic durant les proves i els serveis bàsics com l’electricitat per poder
desenvolupar les proves (com per exemple la càrrega de bateries) i de connexió a
internet.
Les instal·lacions han de tenir zones que permetin fer reunions i presentacions, on es
puguin realitzar demostracions i proves de vol.
Pel que fa a les tasques d’assessorament i suport durant les proves l’empresa haurà de
disposar de l’autorització com a operador d’aeronaus pilotades per control remot (RPAS)
segons el Reial Decret 1036/2017.
Pel que fa a l’equip tècnic dedicat a la provisió dels serveis, serà necessari, com a mínim
el següent equip tècnic:
-

-

-

Coordinador de projecte. S'encarregarà de controlar el projecte. Tindrà una visió
global de tot el que vagi succeint en el projecte. Ha de tenir un mínim de 3 anys
d’experiència en el sector i en l’organització d’activitats similars a l’objecte
d’aquest lot. Serà també la persona de referència per a la interlocució estratègica
amb els responsables de la STCSD.
Tècnic de projecte. Coordinarà les diferents activitats. S’encarregarà de la
planificació, gestió i organització d’aquestes activitats i contactarà amb els
diferents actors i entitats. Ha de tenir un mínim de 3 anys d’experiència en el
sector i en l’organització d’activitats similars a l’objecte d’aquest lot.
Expert sènior en el sector dron. Persona amb la titulació d’Enginyer Aeronàutic i
la titulació oficinal d’AESA de pilot de drons professionals que assessorarà en
relació a les proves de vol que es duguin a terme. Ha de tenir un mínim de 3
anys d’experiència en el sector i en l’organització d’activitats similars a l’objecte
d’aquest lot.

Lot 2: Curs formatiu sobre tecnologia dron i les seves aplicacions a
l’administració dirigits a personal de l’administració de la Generalitat de
Catalunya.
L’empresa contractista ha de dissenyar i impartir un curs de formació per a responsables
dels diferents Departaments de la Generalitat. El curs ha de tenir una durada de 3 dies,
amb 24 hores lectives i la participació de 24 persones.
Els continguts del curs han de versar sobre les tecnologies vinculades als drons que
permetin explorar el potencial de la tecnologia dron i es mostri el seu encaix en les
necessitats dels diferents Departaments de la Generalitat Catalunya.
Les temàtiques que ha d’incloure el curs són:
-

El marc normatiu que afecta a les operacions amb drons
Tipologia de drons i de sensors utilitzats per capturar informació
Mètodes de teledetecció mitjançant drons inclosa la fotogrametria
Planificació i operació de vols
El mercat dels serveis amb drons
Previsions de futur de l’aplicació dels drons
Aplicacions d’agricultura de precisió amb drons
Aplicacions de topografia amb drons
Aplicacions audiovisuals amb drons
Aplicacions d’inspecció industrial amb drons
Aplicacions de vigilància i rescat amb drons
Aplicacions de gestió del patrimoni natural i cultural
Aplicació dels drons en esdeveniments esportius

El curs ha d’incloure 2 hores de realització de demostracions de vol on es mostrin
diferents tipus de tecnologies dron. Es realitzaran demostracions tant de drons d’ala fixe
com de drons d’ala rotatòria. Les demostracions hauran d’estar relacionades amb el
contingut del curs i mostrar possibles aplicacions de la tecnologia dron..
Les 2 hores de demostracions del vol es podran realitzar en les instal·lacions de
l’empresa, si estan habilitades al respecte, o en altres instal·lacions habilitades que
l’empresa proposi. En el cas de realitzar-se en instal·lacions externes a l’empresa
adjudicatària, serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària el pagament de l’accés a
les instal·lacions.
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar un certificat d’assistència a tots els participants
el curs on consti el nom de la persona, el nom del curs i la data de realització.
Pel que fa a les demostracions de vol l’empresa haurà de disposar de l’autorització com
a operador d’aeronaus pilotades per control remot (RPAS) segons el Reial Decret
1036/2017.
L’empresa adjudicatària ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil tal
com estableix l’article 26 apartat c) del Real Decreto 1036/2017, de 15 de desembre en
que regula la utilització civil d’aeronaus pilotades per control remot.
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar a cada participant en la formació, durant
l’activitat, la documentació i material formatiu necessari per al seguiment de l’activitat.
Aquest material i documentació haurà de ser lliurada al responsable del contracte amb
antelació a l’inici del curs. La Secretària de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat
Digital podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària la substitució o l’ampliació d’aquesta
documentació i material formatiu.
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Pel que fa a l’equip tècnic dedicat a la provisió dels serveis, serà necessari, com a mínim
el següent equip tècnic:
-

-

Coordinador de projecte. S'encarregarà de controlar el projecte. Tindrà una visió
global de tot el que vagi succeint en el projecte. Ha de tenir un mínim de 3 anys
d’experiència en el sector i en l’organització d’activitats similars a l’objecte
d’aquest lot. Serà també la persona de referència per a la interlocució estratègica
amb els responsables de la STCSD.
Tècnic de projecte. Coordinarà les diferents activitats. S’encarregarà de la
planificació, gestió i organització d’aquestes activitats i contactarà amb els
diferents actors i entitats. Ha de tenir un mínim de 3 anys d’experiència en el
sector i en l’organització d’activitats similars a l’objecte d’aquest lot.

L’empresa adjudicatària haurà de presentar al responsable del contracte, un cop iniciada
l’execució del contracte, una relació dels ponents que impartiran el curs, que hauran de
tenir una experiència mínima de tres anys en activitats de docència o en activitats
laborals dins del sector. Juntament amb la relació de ponents, caldrà aportar el
currículum vitae de cada ponent proposat.
La Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital podrà demanar la
substitució dels ponents proposats si no queda acreditada l’experiència dels ponents.
Lot 3: Lot 3: Assessorament tecnològic i suport als tècnics de la Generalitat i en
la identificació i definició de possibles escenaris o projectes on utilitzar la
tecnologia dron.
L’empresa contractista ha de prestar 425 hores d’assessorament sobre tecnologies dron
proporcionades per perfils experts sènior en el sector dron i sobre les seves possibilitats
d’aplicació en l’administració.
Aquestes 425 hores es distribuiran segons les necessitats i demandes de la Secretaria
de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.
L’objecte és l’assessorament sobre:
-

Característiques tècniques i possibilitat que ofereixen els diferents drons
Tecnologies associades, càmeres per captar imatges, sensors, sistemes de
processament de dades i anàlegs.
Escenaris o casos d’ús d’aplicació dels drons prèviament treballats i que es
puguin acabar de desenvolupar dins del marc del contracte en col·laboració amb
les diferents unitats de la Generalitat de Catalunya.

L’empresa adjudicatària haurà de resoldre les qüestions plantejades en un termini
màxim de 15 dies hàbils. En cas que l’assessorament sigui complex, caldrà que el
coordinador del projecte contacti amb el responsable del contracte a efectes de
comunicar aquesta situació.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar un document final amb el resultat de
l’assessorament.
L’empresa adjudicatària i la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat
Digital podran reunir-se sempre que les parts ho considerin oportú. A l’inici de l’execució
del contracte, durant la primera setmana, es realitzarà una reunió d’inici d’activitat.
Pel que fa a l’equip tècnic dedicat a la provisió dels serveis, serà necessari, com a mínim
el següent equip tècnic:
-

Coordinador de projecte. S'encarregarà de controlar el projecte. Tindrà una visió
global de tot el que vagi succeint en el projecte. Ha de tenir un mínim de 3 anys
d’experiència en el sector i en l’organització d’activitats similars a l’objecte

-

-

d’aquest lot. Serà també la persona de referència per a la interlocució estratègica
amb els responsables de la STCSD.
Tècnic de projecte. Coordinarà les diferents activitats. S’encarregarà de la
planificació, gestió i organització d’aquestes activitats i contactarà amb els
diferents actors i entitats. Ha de tenir un mínim de 3 anys d’experiència en el
sector i en l’organització d’activitats similars a l’objecte d’aquest lot.
Expert sènior en el sector dron. Persona amb la titulació d’Enginyer Aeronàutic i
la titulació oficinal d’AESA de pilot de drons professionals que assessorarà en
matèria de drons segons les diferents necessitats que tingui la Generalitat en
aquest àmbit. Ha de tenir un mínim de 3 anys d’experiència en el sector i en
l’organització d’activitats similars a l’objecte d’aquest lot.

4. Identitat corporativa
El contractista, tant pel que fa a la relació amb entitats o persones, com amb la premsa
o amb qualsevol altre mitjà de difusió, haurà de garantir el manteniment de la imatge
corporativa que té el Departament de Polítiques Digital i Administració Pública (des de
la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital) a través de la web
d’identitat corporativa de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa es pot trobar a
l’adreça següent: http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/
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