PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DEL CENS D’EMPRESES ALS
POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DEL VALLÈS OCCIDENTAL 2018 I 2019
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Contractació administrativa: cens empreses als polígons 2018 i 2019
Informe justificatiu per a la contractació de serveis
Àrea Desenvolupament Econòmic Local
343/2018
2.10.1 Polígons industrials
G-1032

1.- CONTEXT
El Plenari del Pacte per la Reindustrializació del Vallès Occidental, en la seva sessió
plenària del dia 7 de juny de 2018, va aprovar l’acord “Desplegament del Pla d’acció 20182019” que incorpora la mesura Preservació i dinamització espais productius. L’objectiu
principal de la mesura avançar cap a un nou model d’espais productius i dinamitzar,
promocionar i renovar el parc industrial.
La mesura Preservació i dinamització espais productius preveu un seguit d’actuacions
essent un dels aspectes més rellevants és disposar d’una radiografia de l’oferta industrial
disponible, per tal de poder dinamitzar els polígons i facilitar la localització d’activitats
econòmiques. A tal efecte, esdevé imprescindible realitzar un treball constant d’actualitzar,
depurar, geolocalitzar i revisar les ofertes de naus i solars industrials disponibles als
polígons de la comarca.
Aquesta actuació forma part del Programa d’Actuació comarcal 2016-2020, dins del
programa 2.10.1. Polígons industrials de la línia 10 Per impulsar la reindustrialització de
l’eix 2.Desenvolupament econòmic i social, que contempla el desenvolupament de
l’actuació servei de localització i informació industrial.
El Consell Comarcal ve treballant de forma continuada per a la millora dels polígons
d’activitat econòmica de la comarca implementant actuacions de diversa índole. Entre
aquestes, destaca la millora del coneixement, la informació i la divulgació dels espais
industrials, elaborant productes i publicant informació a través del web
www.poligons.ccvoc.cat
Una de les principals problemàtiques detectades en el desenvolupament d’aquests treballs
és la disponibilitat d’un cens d’empreses als polígons actualitzat, de qualitat i disponible
pels municipis de la comarca del Vallès Occidental.
Per tal de donar resposta a aquesta situació, el Consell Comarcal ha aprovat un conveni
marc de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca interessats en disposar d’un cens
dels seus polígons per tal de desenvolupar de forma conjunta aquests treballs.

2.- OBJECTE DE LA LICITACIÓ
L’objecte dels treballs és l’estructuració, elaboració i depuració del cens d’empreses dels
polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental, de 2018 i 2019.
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Els cens d’empreses es defineix com l’inventari dels establiments amb activitats
econòmiques actives de persones físiques i/o jurídiques localitzades als polígons d’activitat
econòmica al tancament de l’anualitat. El cens és un aspecte fonamental per la millora
permanent del sistema d’informació territorial de polígons, i s’obté amb les dades que es
recullen del formular 036 i 037 de l’AEAT d’hisenda corresponent a l’anualitat anterior al
cens, en aquest cas les corresponents a l’any 2017 i 2018.
Àmbit d’actuació: municipis i polígons
L’àmbit territorial per a la realització del cens anual 2018 i 2019 són els següents municipis:
Barberà del Vallès, Castellbisbal, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà,
Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès,
Sentmenat, Terrassa, Vacarisses I Viladecavalls.
Activitats a realitzar:
-

Elaborar la base de dades del cens d’empreses dels anys

-

Estructurar la informació dels indicadors que configuren la base de les empreses,
detallant per establiments i activitats econòmiques ubicades als polígons d’activitat
econòmica dels municipis identificats amb, com a mínim, les següents variables:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CIF
Nom empresa
Forma jurídica
Adreça establiment
Municipi
Codi Postal
Adreça principal (si/no)
Anagrama o Nom comercial
CCAE
Codi IAE a 5 dígits
Data de constitució
Adreça social
Adreça activitat
Tram Empleats
Tram Facturació
Nombre de sucursals
Polígon
Nombre activitats
Dada de contacte

-

Geolocalitzar tots els establiments inventariats ubicats en els polígons amb el màxim
detall possible, proporcionant la coordenada longitud i latitud.

-

Facilitar el codi de referència cadastral de la parcel·la a on s’ha geo-localitzat
l’establiment de l’empresa.

-

Depurar, sistematitzar i vincular la informació de les diferents variables obtingudes a
través de la font o fonts d’informació que siguin pertinents.

-

Incorporar mecanismes tecnològics que permetin gestionar i fer consultes a la base de
dades dels cens d’empreses.
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Criteris metodològics generals
-

Identificar totes les activitats donades d’alta als polígons d’activitat econòmica,
independentment de la seva forma jurídica.

-

Disponibilitat d’informació precisa sobre les característiques jurídiques, financeres i del
tipus d’activitats que desenvolupen.

-

Possibilitat de comparar i agregar la informació obtinguda entre polígons i municipis de
la comarca.

-

Possibilitat d’actualitzar la informació de forma periòdica a partir dels mateixos
procediments a l’hora d’obtenir la informació.

3.- CALENDARI DELS TREBALLS
D’acord amb la naturalesa dels treballs tècnics a realitzar previstos en les prescripcions
tècniques particulars, el calendari de durada del contracte i finalització dels treballs serà
des de la seva adjudicació i fins a 15 de juliol de 2019.
La previsió del calendari per a cada cens requerit és el següent:
-

Cens 2018. Inici: data adjudicació. Finalització: 4 mesos després
Cens 2019. Inici: 15 de maig 2019. Finalització: 15 juliol 2019

4.- PRODUCTES I DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’ADJUDICATARI
A continuació es detallen els productes a lliurar per part de l’adjudicatari per a cadascun
dels 2 censos anuals a realitzar:
-

-

Arxiu degudament estructurat per camps i taules amb les dades de la informació
quantitativa recollida que es pugui visualitzar mitjançant un sistema obert i de fàcil
accés per a diferents usuaris.
Arxiu shape de la informació geolocalitzada en el cens

L’adjudicatari, si s’escau, serà requerit pel Consell Comarcal a una presentació pública dels
treballs objecte del contracte.

Vallès Occidental, 23 de gener de 2019
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