GO/G2024 GO-2019-20012
Informe justificatiu de la celebració d’un contracte

Unitat promotora : Direcció General de
Societat Digital

D. POLITIQUES DIGITALS I ADM.PUB.

Contracte : Contracte Públic

Tipus : Serveis
GO-2019-20012
Procediment :Obert
Expedient :
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol :Suport impuls noves solucions tecnologia dron en Generalitat Catalunya

Valor estimat del
contracte (sense IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :

Nº
lot
1
2
3

Descripció
Lot1
Lot2
Lot3

Import €
IVA €
82.680,00
82.680,00

Import total €

17.362,80

100.042,80

006 Mes/os

Import
base €
40.950,00
13.680,00
28.050,00

IVA € Import total
€
8.599,50
49.549,50
2.872,80
16.552,80
5.890,50
33.940,50

Valor
estimat €
40.950,00
13.680,00
28.050,00

Termini
execució
6 mesos
6 mesos
6 mesos

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.
Es tracta d’un contracte administratiu de serveis, de conformitat amb l’article 17 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
El contracte es divideix en tres lots, atès que de l’experiència de l’any 2018, s’estima que
tècnicament és viable la divisió en lots ja que no es requereix una solució global i és possible
tècnicament la prestació dels serveis de forma independent, doncs l’existència de diversos
contractistes no dificultaria una execució totalment viable de les feines a executar.
-

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.

Es permet l’adjudicació dels tres lots al mateix licitador
Les característiques tècniques de la prestació d’aquests serveis es relacionen en el Plec de
Prescripcions Tècniques (PPT).
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Justificació de la necessitat de contractar
L’article 4.1 del Decret 117/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública estableix que la Secretaria de Telecomunicacions,
Ciberseguretat i Societat Digital (STCSD) manté el rang orgànic, les funcions i l’estructura
previstes al Decret 266/2016, de 5 de juliol; i a l’article 4.2, que també són funcions de
l’STCSD les polítiques de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital, i se li atribueix
la competència en la confecció i la direcció de polítiques d’innovació del sector de les
tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents.
L’article 45.a) del Decret 266/2016 estableix que a la Direcció General de Societat Digital de
l’STCSD li correspon fomentar l’accés i l’ús de les tecnologies digitals per part de la societat
civil, les empreses i les institucions. I l’apartat b) determina que li correspon també promoure
el coneixement de les tecnologies digitals de la informació i la comunicació a través del
foment a la innovació i l’impuls d’accions formatives.
L’estratègia SmartCatalonia, aprovada per l’Acord del Govern el 28 d’octubre del 2014, es
coordinada per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb la col·laboració de tots els
departaments i entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha estructurat les
seves prioritats al voltant de diversos àmbits d’actuació, entre els quals es troba la
col·laboració amb els agents involucrats en la incorporació de noves eines tecnològiques per
tal de disposar a Catalunya d’un entorn tecnològic que afavoreixi el desplegament de
l’arquitectura tecnològica de la Smart Region; el desplegament d’iniciatives “Smart” en el
territori dins dels àmbits de competència i els serveis prestats per la Generalitat de
Catalunya, i en aquelles iniciatives de caràcter supralocal ; la identificació i impuls de les
oportunitats estratègiques relacionades amb les solucions i iniciatives “Smart” que poden
contribuir a enfortir la posició competitiva dels sectors, prioritzats en la RIS3CAT, sobre els
quals Catalunya vol fonamentar el seu creixement industrial, d’acord amb la política
industrial aprovada pel Govern; l’aprofitament de les oportunitats empresarials que genera el
desplegament de la Smart Region a Catalunya i impulsar al nostre país una nova indústria
“de les dades” vinculada als sectors tecnològics emergents del Big Data i el desplegament
de l’estratègia de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya i la seva interrelació amb
d’altres àmbits de l’estratègia SmartCatalonia.
El 13 de desembre del 2016, el Govern va aprovar un nou impuls de l’estratègia
SmartCatalonia reforçant-la mitjançant la posada en marxa de nous àmbits d’actuació, entre
els que s’inclou l’impuls i promoció de les tecnologies digitals avançades en els diferents
àmbits de la societat i especialment dins de l’administració de la generalitat de Catalunya.
En aquest sentit, des de SmartCatalonia, s’ha identificat el sector emergent dels smart drons
com un dels àmbits prioritaris a desenvolupar tant per la capacitat tecnològica existent a
Catalunya com per les oportunitats que tenen actualment les administracions per incorporar
innovacions mitjançant aquesta tecnologia que permetin millorar la seva activitat, optimitzant
tasques actuals i realitzant d’altres que sense l’ús dels drons no eren possibles.
Des de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, dins del marc
de l’estratègia SmartCatalonia, es pretén desenvolupar un projecte orientat a l’impuls de
nous serveis smart desenvolupats amb tecnologia drones dins dels Departaments i
Organismes de la Generalitat de Catatalunya.
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L’objectiu és 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.
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.
Per al desenvolupament d’aquesta iniciativa es clau disposar d’espais adequats 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 drone 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.
La contractació esmentada en el paràgraf anterior està justificada degut a la insuficiència de
mitjans de que disposa el Departament, així com la no conveniència d'ampliació dels mitjans
personals i materials amb que compta per complir les necessitats que es tracta de satisfer a
través d'aquest expedient de contractació.
Determinació del preu del contracte

Pressupost base de licitació
L’article 100 LCSP estableix el pressupost base de licitació com el límit màxim de despesa
que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’IVA.
Import sense IVA

Import 21% IVA

Import total, IVA inclòs

Pressupost Lot 1

40.950,00 €

8.599,50 €

49.549,50 €

Pressupost Lot 2

13.680,00 €

2.872,80 €

16.552,80 €

Pressupost Lot 3

28.050,00 €

5.890,50 €

33.940,50 €

Pressupost base de licitació

82.680,00 €

17.362,80 €

100.042,80 €
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Per al càlcul del cost d’aquest contracte s’ha tingut en compte l’elaboració i producció del
següent volum de feina:
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
40 jornades de 8 hores d’ús d’instal·lacions a 900€ la jornada
75 hores d’assessorament a 66 €/hora

36.000,00 €
4.950,00 €

Subtotal (IVA exclòs)

40.950,00 €

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
1 curs de 24 hores de durada per 24 persones cada curs a 570€ per alumne
Subtotal (IVA exclòs)

13.680,00 €
13.680,00 €

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
425 hores d’assessorament a 66 €/hora

28.050,00 €
Subtotal (IVA exclòs)

28.050,00 €

S’ha estimat, després de fer una consulta prèvia al mercat sobre els costos, que una jornada
d’ús d’instal·lacions per fer proves amb drons té un cost de 900 euros, més IVA. Aquest
import inclou el cost del personal que gestiona les instal·lacions, que suposa
aproximadament un 59%, els costos d’ús de les pròpies instal·lacions, que suposen un 35%,
i els costos indirectes associats, al voltant d’un 6%.
S’ha estimat que l’hora d’assessorament té un cost de 66 euros, més IVA. Aquest import
s’ha calculat per un perfil expert sènior en el sector dron, d’acord amb una consulta
preliminar al mercat en relació amb els costos i salaris d’enginyers aeronàutics que treballen
en el sector dels drons i analitzant el conveni del sector d’empreses d’enginyeria i oficines
d’estudis tècnics, a manca d’un conveni específic del sector.
S’ha estimat, bastant-se en una consulta prèvia al mercat, que un curs formatiu per alumne
té un cost de 570 euros, més IVA. Aquest import inclou el cost de la gestió del curs així com
el cost de contractar experts en les diferents matèries que s’han d’impartir. Aquest últim item
constitueix un 49% del cost total del curs i suposa uns 280€ per hora de curs.
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Desglossat pels costos directes, indirectes i els costos laborals:
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
Costos
Costos
Costos de Total
directes
indirectes
personal
40 jornades de 8 hores d’ús d’instal·lacions a 900€ la
jornada
12.768,00 € 2.112,00 € 21.120,00 € 36.000,00 €
75 hores d’assessorament a 66 €/hora
0,00 €
495,00 € 4.455,00 € 4.950,00 €
Subtotal (IVA exclòs) 12.768,00 €

2.607,00 € 25.575,00 € 40.950,00 €

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
Costos
Costos
Costos de Total
directes
indirectes
personal
1 curs de 24 hores de durada per 24 persones
cada curs a 570€ per alumne
6.710,40 €
633,60 € 6.336,00 € 13.680,00 €
Subtotal (IVA exclòs)

6.710,40 €

633,60 €

6.336,00 € 13.680,00 €

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
Costos
Costos
Costos de Total
directes
indirectes
personal
425 hores d’assessorament a 66 €/hora
0,00 € 2.805,00 € 25.245,00 € 28.050,00 €
Subtotal (IVA exclòs)

0,00 €

2.805,00 € 25.245,00 € 28.050,00 €

Valor estimat del contracte
D’acord amb l’article 101.1 a) LCSP, per als contractes de serveis, el valor estimat del
contracte (VEC) serà determinat per l’òrgan de contractació prenent l’import total sense IVA,
més les modificacions previstes i les eventuals pròrrogues.
El valor estimat del contracte és de 82.680,00 euros, que correspon al pressupost de
licitació, sense IVA, atès que no s’han previst ni modificacions ni pròrrogues per aquest
contracte.
Import sense IVA

Import 21% IVA

Import total, IVA inclòs

Pressupost Lot 1

40.950,00 €

8.599,50 €

49.549,50 €

Pressupost Lot 2

13.680,00 €

2.872,80 €

16.552,80 €

Pressupost Lot 3

28.050,00 €

5.890,50 €

33.940,50 €

Valor estimat del contracte

82.680,00 €
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Es proposa que aquest contracte de serveis s’adjudiqui per procediment obert simplificat.
L’article 159.1 LCSP estableix que l’òrgan de contractació podrà acordar la utilització d’un
procediment obert simplificat en els contractes de serveis si es compleixen que el seu VEC
sigui igual o inferior a 100.000 € i que entre els seus criteris d’adjudicació no hi hagi cap
avaluable mitjançant judici de valor o, si n’hi ha, la seva ponderació no superi el 25% del
total.
Justificació dels criteris de valoració de les ofertes proposades
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en
base a la millor relació qualitat-preu d’acord amb l’article 145 de la LCSP.
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.
Sobre un màxim de 100 punts, la puntuació es distribuirà en dos blocs: Un, que tindrà en
compte criteris d'adjudicació quantificables automàticament, amb un total de 84 punts i, un
altre, que tindrà en compte criteris d’adjudicació la valoració dels quals exigeix un judici de
valor, amb un total de 16 punts.
En relació amb els criteris d’adjudicació quantificables automàticament (total 84 punts):
-

La valoració de l’oferta econòmica (preu), fins a 55 punts.

-

Es valorarà la proximitat d’aquestes instal·lacions als col·lectius de la Generalitat de
Catalunya als que s’adreçarà el servei, fins a un màxim de 8 punts. Es valorarà amb 8
punts si es troben a menys de 100km de distància de Barcelona, amb 4 punts si es troben
entre 100km i 200km i amb 0 punts si es troben a més de 200km.

-

Es valorarà que les instal·lacions estiguin lluny d’aeroports per facilitar la operativa, fins a
un màxim de 8 punts. Es valorarà amb 8 punts si es troben fora de les zones de control
(CTR) de qualsevol aeroport i amb 0 punts si es troben dins.

-

Es valorarà l’espai aeri disponible fins a un màxim de 8 punts. Es valorarà amb 8 punts si
disposa de més de 20 quilòmetres quadrats d’espai aeri, amb 4 punts si disposa d’entre
10 i 20 quilòmetres quadrats.

-

Es valorarà l’experiència del tècnic del projecte i de l’expert sènior en el sector dron que
donaran suport a les proves, fins a un màxim de 5 punts. Es valorarà amb 0,5 punts per
any l’experiència en el sector i en l’organització d’activitats similars, a partir dels 3 anys
requerits en el plec de prescripcions tècniques, del tècnic de projecte i de l’expert sènior
en el sector dron en la matèria objecte de l’assessorament. Caldrà adjuntar els currículum
vitae.
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En relació amb els criteris d’adjudicació la valoració dels quals exigeix un judici de valor
(total 16 punts), es proposen criteris que versen sobre la qualitat de la proposta tècnica i la
proposta de funcionalitats addicionals.
-

Descripció de les instal·lacions (fins a 16 punts):

-

Es valorarà la facilitat d’enlairament i aterratge de les instal·lacions per realitzar
demostracions i proves de vol, fins un màxim de 5 punts.

-

Es valorarà la usabilitat del taller per fer reparacions i modificacions dels aparells de les
instal·lacions per realitzar demostracions i proves de vol, fins un màxim de 5 punts.

-

Es valorarà la idoneïtat i usabilitat de punts de control terrestres de les instal·lacions per
realitzar demostracions i proves de vol, fins un màxim de 3 punts.

-

Es valorarà la confortabilitat de les zones per reunions i presentacions de les
instal·lacions per realitzar demostracions i proves de vol, fins un màxim de 3 punts.

Criteris de desempat: S’aplicarà allò que disposa l’article 147.2 de la LCSP.

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.
Sobre un màxim de 100 punts, la puntuació es distribuirà en dos blocs: Un, que tindrà en
compte criteris d'adjudicació quantificables automàticament, amb un total de 75 punts i, un
altre, que tindrà en compte criteris d’adjudicació la valoració dels quals exigeix un judici de
valor, amb un total de 25 punts.
En relació amb els criteris d’adjudicació quantificables automàticament (total 75 punts):
-

La valoració de l’oferta econòmica (preu), fins a 55 punts.

-

Es valorarà el compromís de l’empresa de que les temàtiques del curs seran impartides
per diferents ponents amb una experiència mínima de 3 anys en activitats de docència o
en activitats laborals dins del sector. Es valorarà amb 2 punts que el curs sigui impartit
per 5 docents, amb 5 punts que el curs sigui impartit per 8 docents, amb 8 punts que el
curs sigui impartit per 10 docents, amb 11 punts que el curs sigui impartit per 12 docents i
amb 15 punts que el curs sigui impartit per 15 o més docents.

-

Proximitat de les instal·lacions on es portaran a terme les 2 hores de realització de
demostracions de vol a les instal·lacions on es realitzarà la resta del curs (fins a 5 punts).
Es valorarà amb 2,5 punts que les instal·lacions on es realitzin les proves de vol estiguin
a 100 o més quilòmetres de distància de les instal·lacions on es farà la resta de curs i
amb 5 punts que les instal·lacions on es realitzin les proves de vol estiguin a menys de
100 quilòmetres de distància de les instal·lacions on es farà la resta del curs.
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En relació amb els criteris d’adjudicació la valoració dels quals exigeix un judici de valor
(total 25 punts), es proposen criteris que versen sobre la qualitat de la proposta tècnica i la
proposta de funcionalitats addicionals.
-

Metodologia del curs (fins a 20 punts):
Es valorarà el format i tipologia de les demostracions de vol incloses en el curs de
formació (fins a un màxim de 6 punts), la varietat de drons utilitzats en les demostracions
de vol incloses en el curs de formació (fins a un màxim de 4 punts), l’estructuració de les
temàtiques que ha d’incloure el curs dins de les jornades formatives i la proposta de
temps a dedicar a cada temàtica (fins a un màxim de 7 punts) i, la usabilitat de la
documentació i material formatiu que l’empresa lliurarà als participants en la formació
(fins a 3 punts).

-

Millora, si s’escau (fins a 5 punts)
Es valorarà fins a 5 punts la proposta de temàtiques addicionals que presenti l’empresa
en relació a les temàtiques que ha d’incloure el curs. Les temàtiques addicionals han de
versar sobre camps d’aplicació de la tecnologia dron que siguin competència de la
Generalitat de Catalunya. Es valorarà fins a un màxim d’1 punt cada temàtica addicional
proposada que sigui d’interès per la Generalitat de Catalunya.

Criteris de desempat: S’aplicarà allò que disposa l’article 147.2 de la LCSP.
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.
Sobre un màxim de 100 punts, la puntuació es distribuirà en dos blocs: Un, que tindrà en
compte criteris d'adjudicació quantificables automàticament, amb un total de 55 punts i, un
altre, que tindrà en compte criteris d’adjudicació la valoració dels quals exigeix un judici de
valor, amb un total de 45 punts.
En relació amb els criteris d’adjudicació quantificables automàticament (total 55 punts):
-

La valoració de l’oferta econòmica (preu), fins a 45 punts.

-

Es valorarà l’experiència addicional del personal que realitzarà l’assessorament, fins
a un màxim de 10 punts. Es valorarà amb un punt per cada any d’experiència
addicional, a banda del mínim de 3 anys requerit, del tècnic de projecte i de l’expert
sènior en el sector dron i en l’organització d’activitats similars a l’objecte d’aquest lot.
Caldrà aportar el currículum vitae del tècnic del projecte i de l’expert sènior en el
sector dron.

En relació amb els criteris d’adjudicació la valoració dels quals exigeix un judici de valor
(total 45 punts), es proposen criteris que versen sobre la qualitat de la prestació.
-

Metodologia (fins a un màxim de 45 punts):
Es valorarà la proposta funcional i organitzativa de com es realitzaran les tasques
d’assessorament (fins a 8 punts), l’ús d’eines o plataformes tecnològiques de suport
o a través de les quals es realitzi l’assessorament (fins a 8 punts), el disseny del
model de document final que l’empresa ha de presentar com a resultat de
l’assessorament (fins a 8 punts), els canals d’atenció que s’ofereixi per a
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Criteris de desempat: S’aplicarà allò que disposa l’article 147.2 de la LCSP.

Altres requisits del contracte

Durada del contracte
La durada del contracte serà d’1 de juliol de 2019 o des de la data de formalització del
contracte, si aquesta fos posterior, fins al 31 de desembre de 2019.
Aquest contracte no preveu cap pròrroga.

Criteris de solvència 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.
Solvència econòmica i financera:
En relació amb la solvència econòmica i financera, d’acord amb el que disposa l’article
87.1.a) de la LCSP, es proposa que aquesta s’acrediti pel volum anual de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, en relació al millor exercici dins dels tres
darrers anys disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats
empresarials i de presentació de les ofertes, per un import igual o superior a 49.549,50 €.
S’estima que aquesta solvència econòmica i financera és suficient per poder desenvolupar
el treball ja que coincideix amb el pressupost base de licitació del lot, sent inferior al llindar
legal d’una vegada i mitjà del valor estimat del contracte.
Solvència tècnica o professional:
En relació amb la solvència tècnica o professional, d’acord amb el que disposa l’article
90.1.a) de la LCSP, es proposa que aquesta s’acrediti amb: Una relació dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui
l’import, la data i el destinatari, públic o privat. L’import en l’any de més execució d’aquest
període haurà de ser, com a mínim, de 49.549,50 €*.
(*) Pel que fa a la solvència tècnica o professional, d’acord amb l’article 90.4 LCSP, en el
cas que l’empresa sigui de nova creació, amb una antiguitat inferior a 5 anys, el nombre
mínim de la plantilla de l’empresa haurà de ser de tres treballadors i d’un directiu.
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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.
Solvència econòmica i financera:
En relació amb la solvència econòmica i financera, d’acord amb el que disposa l’article
87.1.a) de la LCSP, es proposa que aquesta s’acrediti pel volum anual de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, en relació al millor exercici dins dels tres
darrers anys disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats
empresarials i de presentació de les ofertes, per un import igual o superior a 16.552,80 €.
S’estima que aquesta solvència econòmica i financera és suficient per poder desenvolupar
el treball ja que coincideix amb el pressupost base de licitació del lot, sent inferior al llindar
legal d’una vegada i mitjà del valor estimat del contracte.
Solvència tècnica o professional:
En relació amb la solvència tècnica o professional, d’acord amb el que disposa l’article
90.1.a) de la LCSP, es proposa que aquesta s’acrediti amb: Una relació dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui
l’import, la data i el destinatari, públic o privat. L’import en l’any de més execució d’aquest
període haurà de ser, com a mínim, de 16.552,80 €*.
(*) Pel que fa a la solvència tècnica o professional, d’acord amb l’article 90.4 LCSP, en el
cas que l’empresa sigui de nova creació, amb una antiguitat inferior a 5 anys, el nombre
mínim de la plantilla de l’empresa haurà de ser de tres treballadors i d’un directiu.
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.
Solvència econòmica i financera:
En relació amb la solvència econòmica i financera, d’acord amb el que disposa l’article
87.1.a) de la LCSP, es proposa que aquesta s’acrediti pel volum anual de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, en relació al millor exercici dins dels tres
darrers anys disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats
empresarials i de presentació de les ofertes, per un import igual o superior a 33.940,50 €.
S’estima que aquesta solvència econòmica i financera és suficient per poder desenvolupar
el treball ja que coincideix amb el pressupost base de licitació del lot, sent inferior al llindar
legal d’una vegada i mitjà del valor estimat del contracte.
Solvència tècnica o professional:
En relació amb la solvència tècnica o professional, d’acord amb el que disposa l’article
90.1.a) de la LCSP, es proposa que aquesta s’acrediti amb: Una relació dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui
l’import, la data i el destinatari, públic o privat. L’import en l’any de més execució d’aquest
període haurà de ser, com a mínim, de 33.940,50 €*.
(*) Pel que fa a la solvència tècnica o professional, d’acord amb l’article 90.4 LCSP, en el
cas que l’empresa sigui de nova creació, amb una antiguitat inferior a 5 anys, el nombre
mínim de la plantilla de l’empresa haurà de ser de tres treballadors i d’un directiu.
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L’article 159.4.a) LCSP estableix que tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través de procediment simplificat hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en el Registre Oficial de la
corresponent Comunitat Autònoma.

Directora general de Societat Digital

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del
Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura
electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport
informàtic".
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