Expedient: IDES-2020-20026
JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ – ARTICLE 116.4 DE LA LCSP

Objecte del contracte
L'objecte és la contractació del treball de camp corresponent a l’actuació estadística
“Enquesta de Clima Empresarial” de Catalunya per al segon, tercer i quart trimestre de 2020.
La grandària de la mostra serà de 9.000 enquestes anuals (3.000 enquestes per trimestre).
El treball de camp és multicanal, es realitza mitjançant enquesta a través d’Internet (mètode
CAWI) i, també, s’utilitzaran altres sistemes de recollida com el telèfon, el fax o el correu
electrònic.
Necessitat a satisfer i relació amb l’objecte del contracte
L’Institut d’Estadística de Catalunya necessita contractar la realització del treball de camp
corresponent a l’actuació estadística: “Enquesta de Clima Empresarial” de Catalunya per al
segon, tercer i quart trimestre de 2020.
L'Enquesta de Clima empresarial (CLEM) és una actuació estadística recollida en el
Programa anual d'actuació estadística de Catalunya 2020 a càrrec de l'Institut d'Estadística
de Catalunya -amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona-, de periodicitat
trimestral, que recull l'opinió dels representants de les empreses amb activitat a Catalunya
sobre l'evolució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el
desenvolupament econòmic de l'empresa.
L'objectiu primer de l'actuació és detectar els canvis de tendència en el cicle econòmic de
manera àgil i ràpida a partir de la informació facilitada per les empreses.
Presenta resultats -trimestrals- per als sectors industrial, de la construcció, el comerç,
l'hosteleria i la resta de serveis. Proporciona per tant una fotografia exacte de les expectatives
empresarials a Catalunya per al proper mesos, per sectors d'activitat.
L'actuació estadística és especialment important en aquest moment perquè la crisi sanitària
derivada de la COVID-19 donarà pas a una crisi no menys important, l'econòmica, i en aquest
context les administracions públiques i les empreses hauran de redefinir estratègies i
polítiques per impulsar el creixement i la creació de llocs de treball.
Informe d’insuficiència de medis en contractes de serveis
L’Institut d’Estadística de Catalunya no disposa de personal tècnic suficient per realitzar el
servei objecte del contracte.

Justificació de no dividir en lots
La prestació d’aquest servei no pot ser objecte de divisió sense malmetre la seva
funcionalitat.
Per tant, la no divisió en lots es fonamenta en el fet que la realització independent de
cadascuna de les parts compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució
des del punt de vista tècnic tal com estableix l’article 99.3 b) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (d’ara endavant LCSP).
Dades econòmiques
Valor estimat:
39.394,17 euros (no inclou IVA)
Preu sense IVA: 39.394,17 euros
21% d’IVA:
8.272,78 euros
Preu amb IVA: 47.666,95 euros
El valor estimat del contracte inclou els costos salarials dels enquestadors i del personal
tècnic, en el marc del Reial Decret 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim
interprofessional per al 2020 (BOE núm. 31, de 5 de febrer de 2020) i del Conveni col·lectiu
estatal de les empreses de consultoria i estudis de mercat i de l’opinió pública (BOE núm. 57
de 6 de març de 2018) respectivament.
En concret es necessitarà del personal següent:



5 enquestadors: categoria E nivell III –13.300 euros /any.
2 tècnics: categoria B nivell I – 17.715,65 euros /any.

Salari (euros)
Hores anuals segons conveni
Preu hora (euros)
Preu dia - Jornada 8 h (euros)
Dedicació per onada (dies)
Nombre de persones
Despeses de personal per onada (euros)
Despeses de personal any (euros)

ENQUESTADORS

TÈCNICS

13.300,00 €

17.715,65 €

TOTAL

1800 hores/any
7,39 €

9,84 €

59,12 €

78,72 €

15

20

5

2

4.434,00 €

3.148,80 €

7.582,80

13.302,00 €

9.446,40 €

22.748,40 €

137,84 €

Procediment de licitació
Procediment negociat sense publicitat d’acord amb l’article 168 b) 1 de la LCSP.
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Justificació de l’elecció del procediment de licitació
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en la seva disposició addicional
tercera, va suspendre de manera automàtica els termes i interrompre els terminis
administratius en els procediments tramitats per les administracions públiques amb efectes
de mateix dia 14 de març.
Tot i que el mateix Reial decret permetia l’impuls de tràmits procedimentals interns quan
aquesta decisió no afectés drets de tercers, el contracte per a la realització de l’enquesta
Clima empresarial 2020, que ja estava definit en tots els seus extrems i accessible a la
plataforma de contractació, va ser momentàniament retirat de la plataforma perquè es va
observar un error en el procediment per al càlcul dels costos laborals que els licitadors havien
d’identificar en la seva proposta econòmica.
Atesa la necessitat urgent de disposar d'informació per subministrar a administracions
públiques, empreses i altres agents implicats i per tal de superar la suspensió de termes i
interrupció de terminis dels procediments administratius, l'Idescat va resoldre realitzar la
primera de les quatre onades de què consta l'actuació estadística amb mitjans propis, però
aquesta solució no és suficient atesa la manca de recursos. A més, l'èxit del treball de camp
d'una actuació estadística com aquesta exigeix el treball coordinat d'un equip de persones en
estret contacte i la constant presa de decisions correctores sobre el terreny, condicionants
que es donen més difícilment en la modalitat teletreball.
És a partir de la constatació d'aquestes circumstàncies que es decideix contractar les tres
onades restants a una empresa especialitzada, com en anys anteriors. Es tracta de garantir
amb aquesta decisió l'obtenció d'uns resultats qualitatius fonamentals i amb la màxima
puntualitat que permetin el seguiment de la conjuntura econòmica, ara més que mai, atesa la
situació de crisi sanitària i econòmica actual, per tal de disposar dels resultats de la segona
onada del 2020 a finals de juny.
La disposició addicional 8a del Real decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven
mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i
social de la COVID-19, que aixeca la suspensió de termes i la interrupció de terminis en els
procediments contractuals tramitats electrònicament, no altera de fet el fonament de la
proposta que es formula mitjançant aquest informe, ja que els efectes d’aquesta mesura són
de 7 de maig de 2020. Des d’aleshores fins a la data actual s’ha estat analitzant quina havia
de ser la proposta jurídica adient, tenint en compte, a més, que en aquest període s’han
evidenciat dificultats tècniques per gestionar amb agilitat els procediments electrònics.
Per disposar dels resultats en la data esmentada, la recollida de les dades s’ha d’iniciar, com
a molt tard, a mitjans de juny, cosa que no és possible si la licitació es fa amb els
procediments ordinaris o urgents que la legislació de contractes del sector públic preveu.
Només el recurs al procediment negociat sense publicitat previst a la LCSP, permet la
consecució d’aquest objectiu. Efectivament, estableix l’article 168 b) 1 de l’esmentada Llei
que els òrgans de contractació podran adjudicar un contracte administratiu de serveis
mitjançant procediment negociat sense publicitates sempre que, entre altres supòsits, es doni
“una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
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contratación y no imputables al mismo, (que) demande una pronta ejecución del contrato que
no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el articulo
119”.
Classificació exigida als licitadors
La classificació no és exigible d’acord amb el que estableix l’article 77.1 b) de la LCSP, si bé
l’empresari podrà acreditar la seva solvència mitjançant la corresponent classificació.
Criteris de solvència econòmica o financera que haurà de complir l’empresa
proposada com a adjudicatària
D’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit a què es
refereix el contracte, referit al millor exercici dins del tres últims disponibles amb comptes
anuals aprovats, per import que haurà de ser almenys igual o superior al valor estimat del
contracte.
D’acord amb l’article 87.2 de la LCSP, l’acreditació es farà mitjançant la presentació dels
comptes anuals aprovats i la declaració de l’empresari indicant el volum anual de negoci de
l’empresa en l’àmbit específic del contracte.
Justificació de l’elecció del criteri de solvència econòmica o financera
S’ha escollit el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte referit al
millor exercici dins dels tres últims disponibles (article 87.1.a) de la LCSP) que ha de ser
com a mínim igual al valor estimat del contracte. La resta de criteris que figuren a la LCSP
són els següents:



Existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. Aquest
criteri no seria apropiat a aquest tipus de contracte.
Patrimoni net o bé ratio entre actius i passius al tancar l’últim exercici econòmic.
Aquest criteri aportaria informació de la riquesa de l’empresa, però no de la
incidència del volum de negoci en el mercat.

En aquest procediment s’ha escollit el criteri del volum anual de negocis ja que permet tenir
en compte l’impacte quantitatiu del negoci d’aquesta empresa en el mercat.
Criteris de solvència tècnica o professional que haurà de complir l’empresa
proposada com a adjudicatària
1) D’acord amb l’article 90.1.a) de la LCSP, una relació dels principals serveis o treballs
realitzats d’igual o similar naturalesa que els que són objecte del contracte, amb un mínim
de cinc serveis o treballs (almenys un cada any) en l’àmbit de les enquestes dirigides a
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empreses o establiments del sector privat, durant els tres últims anys (2019, 2018 i 2017),
en la que s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.

L’import anual acumulat durant l’any de major execució ha de ser igual o superior al 70% del
valor estimat del contracte
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si falta aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari.
2) D’acord amb l’article 90.1.b) de la LCSP, indicació del personal tècnic o de les unitats
tècniques, integrades o no a l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells
encarregats del control de qualitat.
El personal tècnic no pot ser inferior a dues persones i per cadascuna s’ha d’indicar el
següent:


Formació reglada amb nivell acadèmic equivalent a estudis universitaris (diplomats,
graduats i llicenciats).

Una d’aquestes persones haurà de justificar experiència professional mínima d’un any, dins
dels tres darrers (2019, 2018 i 2017), en el desenvolupament de tasques de coordinació en
l’àmbit estadístic, en com a mínim, dos projectes d’enquestes dirigides a empreses o
establiments del sector privat.
L’altra persona haurà de justificar experiència professional mínima d’un any, dins dels tres
darrers (2019, 2018 i 2017), en el desenvolupament de tasques de direcció tècnica en
l’àmbit informàtic, en com a mínim dos projectes d’enquestes a empreses o establiments del
sector privat.
L’experiència professional d’aquestes persones es justificarà mitjançant una declaració
responsable, on es farà constar la relació dels projectes realitzats (nom, tipus d’enquesta,
població d’estudi, mida de la mostra i unitat informant o d’anàlisi).
Acreditació de la solvència tècnica o professional quan el contractista sigui una empresa de
nova creació
D’acord amb l’article 90.4 de la LCSP, quan el contractista sigui una empresa de nova
creació, entenent per tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, no li serà
d’aplicació el criteri de solvència dels principals treballs o serveis realitzats de l’article 90.1.a)
de la LCSP.
Justificació de l’elecció del criteri de solvència tècnica o professional
Com a criteris hem escollit els dels apartats a) i b) de l’article 90.1 de la LCSP i a més s’ha
establert un criteri de concreció de solvència d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
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Entre la resta de criteris que figuren a la LCSP hi ha els següents:
 Descripció d’instal·lacions tècniques, mesures emprades per garantir la qualitat i
mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.
 Quan es tracti de serveis o treballs complexos control efectuat per l’òrgan de
contractació o en nom seu per un organisme oficial homologat.
 Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particulars, del responsable o responsables de l’execució del contracte.
 En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l’empresari podrà aplicar al executar el contracte.
 Declaració sobre la plantilla mitja anual de l’empresa i del nombre de directius durant
els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
 Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a
l’execució dels treballs o prestacions, a la que se li adjuntarà la documentació
acreditativa pertinent.
 Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.
S’ha escollit una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa que els que són objecte del contracte amb un mínim de vuit serveis o treballs
(almenys un cada any) en l’àmbit de les enquestes a empreses o establiments del sector
privat, durant els tres últims anys (2018, 2017 i 2016), en la que s’indiqui l’import, la data i el
destinatari, públic o privat ja que aquest criteri ens aporta informació econòmica sobre la
incidència en el mercat de les enquestes realitzades al sector privat.
També, s’ha escollit del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a
l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de
qualitat, atès que al tractar-se de la prestació d’un servei tècnic prou qualificat, resulta
necessari que l’empresa adjudicatària disposi de personal amb la capacitat i qualificació
adequades.
Criteris d’adjudicació
D’acord amb l’article 145 de la LCSP, l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una
pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat preu.
La puntuació total serà d’un màxim de 100 punts, dels quals fins a 56 punts
corresponen a criteris objectius (oferta econòmica) i fins a 44 punts, a criteris
subjectius (millores a les prescripcions tècniques).
A. CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE C). FINS A UN MÀXIM DE 56 PUNTS
1. OFERTA ECONÒMICA: FINS A UN MÀXIM DE 56 PUNTS

L’oferta més baixa rebrà la màxima puntuació i l’atorgada a la resta d’ofertes disminuirà
de forma proporcional a l’augment dels respectius preus, sobre la base de la següent
fórmula:
Pv = (Om : Ov) x P

6/9

on Pv és la puntuació obtinguda per l’oferta a valorar, Om és el preu de l’oferta econòmica
més baixa, P és la puntuació màxima que aporta el criteri i Ov és el preu de l’oferta que es
pretén ponderar. El càlcul de les ofertes econòmiques es valorarà sense tenir en compte les
ofertes desproporcionades.
Amb aquesta fórmula s’assigna la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa i la
puntuació de les altres ofertes econòmiques disminuirà segons la ratio entre l’oferta més
econòmica i la que s’està valorant.

B. CRITERIS SUBJECTIUS MILLORES A LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.
PUNTUABLES FINS A 44 PUNTS
1. Descripció d’un programa de treball de camp. Puntuable fins a 34 punts. L’empresa

licitadora exposarà el programa de treball que consideri més adient per a la consecució
dels objectius que es descriuen en aquest plec. Es valoraran específicament els següents
punts:
1.1. Desenvolupament del treball de camp. Puntuable fins a 16 punts. L’empresa

licitadora exposarà les accions que es duran a terme en cada una de les fases del
treball de camp, des del primer contacte amb un establiment fins a la consecució de
la enquesta. Es valorarà la gestió que l’empresa licitadora realitzarà dels diferents
sistemes de recollida així com la integració dels diferents mètodes. A més, proposarà
un sistema de lliurament de resultats (periodicitat, camps continguts a les bases de
dades, etc.) que compleixi els mínims exigits en aquest plec.
Valoracions: 0 punts si no aporta cap informació sobre el desenvolupament del
treball de camp o bé la informació aportada no suposa cap valor afegit en relació
amb allò que es requereix al plec de prescripcions tècniques; 16 punts per a les
propostes que aporten un desenvolupament del treball (fases, integració de sistemes
o mètodes de recollida i sistema de lliurament de resultats) que millor s’adapta a la
consecució de l’objecte del contracte; 12 punts per a les propostes que, tot i que fan
el desenvolupament del treball de camp, no detallen suficientment els ítems que
conformen cadascuna de les fases o bé aporten un valor afegit que no és el que
millor s’adapta a la consecució de l’objecte del contracte; 8 punts per a les propostes
que ometen informació relativa a algun dels tres punts continguts en aquest apartat o
bé la informació d’algun dels tres punts no suposa valor afegit en relació amb allò
que es requereix al plec de prescripcions tècniques.
1.2. Sistemes d’informació i comunicació amb les unitats informants. Puntuable fins

a 8 punts. L’empresa licitadora exposarà els canals de comunicació (telèfon, fax,
correu electrònic, etc.) que utilitzarà durant l’estudi i la cobertura horària d’aquests
serveis, per tal de donar informació i facilitar l’emplenament del qüestionari a les
unitats informants. A més, proposarà un sistema de reclamació per tal de recordar
als establiments l’emplenament del qüestionari. Es valorarà en cada cas qui i com
gestionaran cadascun d’aquests sistemes de comunicació.
Valoracions: 0 punts si no hi aporta cap informació; 8 punts per a les propostes que
aportin la gestió dels sistemes de comunicació més adient per a l’obtenció d’un major
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nombre d’enquestes; 2 punts per a les propostes que no aportin informació en algun
dels punts continguts en aquest apartat (canals de comunicació i sistema de
reclamació); 5 punts per a la resta de propostes.
1.3. Informació i tractament de les incidències produïdes durant el treball de camp.

Puntuable fins a 6 punts. L’empresa licitadora exposarà, per als diferents canals de
recollida, un sistema de les incidències que es poden produir durant l’execució del
treball de camp, el temps de resposta, el tipus de tractament que aplicarà en cada
cas i com informarà a l’Idescat.
Valoracions: 0 punts si no aporta cap informació sobre el tractament de les
incidències o, en cas d’aportar-ne, no suposa un valor afegit en relació amb allò que
es requereix en el plec de prescripcions tècniques pel que fa al procediment emprat;
6 punts per a les propostes amb un sistema d’incidències que permeti identificar de
manera eficient els canvis d’estat de cada registre i, així, agilitzar la consecució de
les entrevistes; 3 punts per a les propostes que suposen un valor afegit pel que fa al
procediment emprat.
1.4. Calendari d’execució. Puntuable fins a 4 punts. L’empresa licitadora aportarà un

calendari d’execució amb la distribució de les tasques a realitzar que s’adapti als
objectius d’aquesta operació i on s’indiqui, a més, la durada de cada tasca i la
distribució o tipus de personal que s’hi dedicarà.
Valoracions: 0 punts si no aporta cap calendari; 4 punts per a les propostes de
calendari que expliquen amb detall les actuacions en cadascuna de les fases
d’execució de l’operació, de manera que s’evidenciï el compliment estricte del termini
de lliurament de l’enquesta; 2 punts per a les ofertes que no desenvolupen prou els
diferents ítems descrits en aquest apartat.
2. Sistemes de control i qualitat de la informació. Puntuable fins a 10 punts. L’empresa

licitadora aportarà els sistemes de qualitat i tractament de la informació que consideri més
adient per a la consecució dels objectius que es descriuen en aquest plec. Es valoraran
específicament els següents punts:
2.1. Qualitat i tractament de la informació. Puntuable fins a 6 punts. L’empresa

licitadora haurà d’exposar de manera clara quines són les mesures de control
utilitzades per afavorir la qualitat de l’operació (realització de pilotatge, especificació
del sistema utilitzat per a la recuperació de respostes negatives a contestar,
enregistrament de la informació, etc.). A més, es valorarà el sistema de depuració i
gravació utilitzats, així com els procediments d’actualització de l’estat de cadascun
dels registres.
Valoracions: 0 punts si no aporta cap informació sobre aquest apartat; 6 punts a les
mesures i procediments més idonis per aconseguir un fitxer de dades de major
qualitat; 2 punts per a les propostes que no aporten informació en algun dels dos
punts d’aquest apartat i 4 punts per a la resta de propostes.
2.2. Sistemes de control de la informació. Puntuable fins a 4 punts. L’empresa

licitadora haurà d’indicar el sistema o aplicació que utilitzarà per subministrar
diàriament informació de l’estat dels registres a l’Idescat. Es valorarà la capacitat
d’obtenir informació detallada de les quotes de les enquestes realitzades i de la
distribució de les incidències, la possibilitat d’obtenir informació procedent de les
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microdades disponibles en un moment determinat i el termini en què la nova
informació estigui disponible per a l’Idescat. A més, es valorarà la capacitat de les
aplicacions d’integrar la informació procedent dels diferents canals i el temps
d’actualització.
Valoracions: 0 punts si no aporta cap informació; 4 punts per a les propostes que
ofereixen informació més idònia sobre les quotes i les incidències, les microdades i
els terminis de disponibilitat; 2 punts per a la resta de propostes.
Condicions especials d’execució
1) D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableix la necessitat que totes les
comunicacions es realitzin electrònicament amb l’objectiu de reduir l’ús de paper i contribuir
a la millora ambiental.
2) L’execució de la prestació d’aquest contracte comportarà que l’empresa contractista
haurà de tractar dades personals per compte de l’Administració contractant, responsable del
tractament.
3) Les dades personals es cediran per tal que l’empresa contractista pugui realitzar l’objecte
del contracte consistent en el treball de camp i l’enregistrament de les entrevistes previstes a
l’estadística Enquesta de clima empresarial de l’any 2020 que porta a terme l’Administració
contractant.
4) L’empresa contractista s’haurà de sotmetre en tot cas a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades.
5) L’empresa contractista haurà de presentar, abans de la formalització del contracte, una
declaració sobre on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis
associats a aquests servidors, d’acord amb el model que s’adjunta en l’annex 6 del plec de
clàusules administratives particulars. Qualsevol canvi que, durant la vigència del contracte,
es produeixi respecte del que s’hagi manifestat en aquesta declaració s’haurà de comunicar a
l’Administració contractant.
6) L’empresa licitadora haurà d’indicar en la seva oferta si té previst subcontractar els
servidors o els serveis associats a aquests servidors, amb indicació del nom o el perfil
empresarial dels subcontractistes que s’ha de definir per referència a les condicions de
solvència professional o tècnica.
Les condicions esmentades tenen caràcter d’obligacions essencials del contracte als
efectes de la seva resolució.

Sub-directora general de Producció i Coordinació
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