MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
1. Objecte del Contracte

SERVEI CATALA DE TRANSIT

El present contracte té per objecte el servei de noliejament d’un helicòpter biturbina amb sistema de captació,
gravació i transmissió d’imatges pel desenvolupament de les missions del servei català de trànsit durant el
període entre l’1 de gener de 2021, o la data en que es formalitzi el contracte si és posterior, i el 31 de
desembre de 2021.
2. Justificació de la necessitat

Per tal de poder desenvolupar les tasques pròpies de la gestió, la vigilància i la informació del trànsit
vinculades i que són competència del Servei Català de Trànsit (en endavant SCT) al llarg del període de
vigència del contracte i per tal de disposar de la màxima informació de les afectacions viàries en els períodes
de gran intensitat de circulació a les diferents carreteres de la xarxa viaria catalana (operacions especials de
trànsit en fases sortida i retorn, seguiment de dispositius de mesures especials de trànsit en esdeveniments
extraordinaris i proves esportives, inspecció viària, vigilància del trànsit, etc) es considera necessària la
contractació d’un servei de noliejament d’un helicòpter biturbina amb càmera per a la captació, gravació i
transmissió d’imatges en temps real.
Els vols de trànsit mitjançant l’ús d’un helicòpter amb sistema de captació, gravació i transmissió d’imatges
s’han demostrat un sistema eficaç d’informació viària i vigilància del trànsit que es basa en la detecció,
ubicació i seguiment de les afectacions de trànsit a la xarxa viària catalana en els punts on l’accés mitjançant
altres sistemes resulta impossible i en la identificació de les infraccions i conductes antireglamentàries que
constitueixen un risc viari.
Aquesta informació es transmet al Centre d’informació Viària de Catalunya (CIVICAT) i un cop processada,
amb les eines informàtiques adients, forma part de la base de la difusió de la informació viària en temps real i
de la preservació de la seguretat viària en qualsevol tram de la xarxa de carreteres a Catalunya.
Les necessitats per dur a terme aquestes tasques durant el període d’execució del contracte es cobriran amb:
• Un helicòpter tipus BITURBINA (categoria A, mínim performance classe 2) sense tripulació de vol
(disposició de pilot de suport a requeriment del SCT), amb el disseny de colors (blau i taronja fluor
d’alta visibilitat) i logotips de Trànsit (Servei Català de Trànsit) al fusellatge de l’aeronau definits pel
SCT, amb els equips i accessoris definits en l’apartat 1 del plec tècnic amb un nombre previst de VUITCENTES (800) hores de vol.
• Un equip de captació i gravació d’imatges amb les funcions operatives que s’especifiquen en el plec
tècnic.
• Un sistema de càlcul de velocitats (cinemòmetre aerotransportat) d’acord amb les especificacions
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contingudes en el plec de prescripcions tècniques.
• Un sistema alternatiu i complementari de transmissió d’imatges en temps real al CIVICAT amb la xarxa
de comunicacions 4G/5G en funció de la millor cobertura existent al llarg del vol, d’acord amb les
especificacions del plec tècnic.
• Instal·lacions pròpies o alienes pel manteniment i per l’hangaratge, com a mínim per a dos helicòpters i
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espai reservat per a la tripulació del SCT (tripulació de vol i tècnica) i per l’emmagatzematge dels
equips propis del SCT, d’acord amb les especificacions del plec de prescripcions tècniques.

Des del punt del vista del personal, el Servei Català de Trànsit no disposa de personal suficient per
operar l’helicòpter, ja que actualment només compta amb una pilot comandant que, per raó de la
normativa sobre descansos, no pot operar l’aeronau amb la continuïtat que exigeix el servei, ni tampoc
disposa de personal operador propi per gravar i editar els vídeos que siguin d’utilitat per fer
campmanyes de sensibilització i difusió.
L’SCT tampoc disposa del personal suficient per a atendre les tasques de manteniment de les aeronaus,
les quals requereixen d’una habilitació administrativa especial i de personal altament qualificat. Per
aquests tots aquests motius, és necessari contractar el servei del següent personal:
• Un pilot de suport i recolzament a les missions pròpies del SCT per a SCT per a un màxim de

CENT-VUITANTA (180) dies de servei, de 12 hores de guàrdia, llevat que es compleixin les
previsions de modificació previstes en el plec.
• Un operador de càmera per tasques de gravació, transmissió d’imatges i edició de vídeos en les
missions pròpies del SCT per a un màxim de CENT-VINT (120) dies de servei, de 12 hores de

guàrdia, llevat que es compleixin les previsions de modificació que es contemplen en el plec de
prescripcions tècniques del contracte.
• Personal tècnic de manteniment necessari per tal d’evitar temps de baixa operativa de l’helicòpter i els
seus equips de comunicació i transmissió i sistemes accessoris, contemplat dins de les despeses
mensuals fixes.
A més es requereixen:
• Una aeronau de substitució amb característiques tècniques equivalents.
• Un equip de captació i gravació d’imatges de substitució amb característiques equivalents a les del
principal.
• Un sistema de càlcul i detecció de velocitats (cinemòmetre aerotransportat).
• El manteniment complet de l’helicòpter principal i de substitució, tant de les operacions preventives
com de les correctives, cost dels recanvis consumits, substituïts o reparats i combustible consumit en
l’execució de totes les missions desenvolupades al llarg del contracte.
• Manteniment i conservació preventiu i correctiu complet dels equips de captació i gravació d’imatges
principal i de substitució, del sistema complementari de transmissió, i del sistema de càlcul i detecció
de velocitats (cinemòmetre aerotransportat).
• Instal·lació i l’homologació dels equipaments tant propis, com els subministrats (comunicacions àudio i
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de transmissió d’imatges xarxa RESCAT) pel Servei Català de Trànsit.
• Assegurança de tripulació i passatgers d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el plec de
clàusules administratives d’aquest contracte.
• Assegurança de responsabilitat civil, segons la normativa vigent i les condicions que s’especifiquen en
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el plec de clàusules administratives d’aquest contracte.
La durada del contracte serà d’un (1) any més quatre (4) anys de pròrroga. Aquesta durada és motivada per
la necessitat donar estabilitat al servei i que les empreses puguin amortitzar les inversions necessàries en un
temps suficientment llarg que possibiliti la participació de petites i mitjanes empreses.
3. Procediment de licitació
En tractar-se d’un contracte de servei i amb un import superior al límit fixat en l’article 19 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’expedient de contractació ha de seguir els tràmit
corresponents als contractes oberts subjectes a la regulació harmonitzada, mitjançant tramitació anticipada.
4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professionals i econòmica i financera
Els licitadors poden acreditar la seva solvència d’acord amb el criteris fixats amb caràcter general pel Servei
Català de Trànsit ens els seus plecs.
Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis dels tres darrers conclosos.
Requisit mínim.- L’any de més volum ha de ser igual o superior a 1,5 vegades el pressupost del
contracte.
Forma d’acreditació.- Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si l’empresari està inscrit
en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual ha d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el registre mercantil han d’acreditar el seu volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil o en
cas de no estar obligats podran acreditar la solvència amb una declaració indicant el volum de negocis
global de l’empresa en cada anualitat.
Solvència tècnica o professional
D’acord amb el que disposa l’article, 90.1.e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, les empreses acreditaran la seva solvència tècnica pel mitjà següent:
Solvència tècnica: principals contractes realitzats, els darrers tres anys, de naturalesa igual o similar als
que constitueixen l’objecte del contracte.
Requisit mínim: l’import anual acumulat l’any de més volum d’execució ha de ser igual o superior al 70% de
l’anualitat del contracte.
Forma d’acreditació: certificat que indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat, del contracte,
expedit per l’òrgan o entitat competent o, si no hi ha certificat, mitjançant una declaració de l’empresari
acompanyada dels documents en poder d'aquest que acreditin la realització del contracte.
Classificació empresarial
Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la Unió Europea o no
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, poden acreditar, aquesta solvència mitjançant la
classificació empresarial especificada a continuació:
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Classificació anterior al RD 773/2015
Grup: Q
Subgrup: 2
Categoria: D

Classificació segons RD 773/2015
Grup:Q
Subgrup: 2
Categoria: 5

La presentació del certificat de classificació empresarial substitueix la presentació de la resta de
documentació requerida per justificar les solvències.

SERVEI CATALA DE TRANSIT

5. Criteris de valoració
En aquesta licitació no hi ha criteris que requereixin judicis de valors, tots són criteris de valoració automàtica.
Els criteris de valoració que regiran en la resolució del concurs es descriuen a continuació. Les ofertes es
valoraran de 0 a 100 punts d’acord amb els criteris següents:
1. CRITERIS OBJECTIUS .......................................................................................................... 0 a 100 punts
1.1. Oferta econòmica ................................................................................................................. 0 a 76 punts
Es puntuarà fins a un màxim de 76 punts:
La valoració de la proposició econòmica s’efectuarà a partir de la següent fórmula:
P= 76 x (Oe/Ol)
On:
P= puntuació del licitador
Oe= oferta més econòmica
Ol= oferta del licitador.

La baixa resultant s’aplicarà a tots els preus de licitació que figuren en el pressupost.
Les ofertes que superin el pressupost base de licitació seran excloses.
Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes:
En cas que només es presentés una oferta aquesta es podrà considerar que conté valors anormals o
desproporcionats si és inferior en més d’un 25% al pressupost base de licitació.

Si es presentessin únicament dos licitadors es considerarà susceptible de contenir valors desproporcionats o
anormals aquella que sigui inferior en més d’un 20% a l’altra.

A partir de tres ofertes es consideraran susceptibles de contenir valors desproporcionats o anormals aquelles
que siguin inferiors en més d’un 15% respecte a la mitjana de les ofertes, previ nou càlcul de la mitjana
excloent aquelles que siguin superiors en més d’un 10% a la mitjana de totes les ofertes vàlides admeses.

L’òrgan de contractació, però, previs els informes adequats i l’audiència del licitador, podrà apreciar la
proposició presentada com a susceptible de normal compliment, d’acord amb el que disposa l’article 149 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

1.2. Criteris tècnics............................................................................. ........................... .............0 a 24 punts
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1.2.1. Instal·lacions destinades a base principal.................... ......................... .............0 a 10 punts

Es valorarà la proximitat de les instal·lacions de la base principal de l’helicòpter objecte d’aquest
contracte al Centre de Control i Gestió del Trànsit (CIVICAT), aquesta proximitat és primordial per
mantenir el bon nivell de servei en l’operació i execució de les missions aèries, ja que al CIVICAT

SERVEI CATALA DE TRANSIT

s’ubiquen les tripulacions tècniques del Servei que cobreixen les operacions especials de trànsit i
esdeveniments extraordinaris o sobrevinguts i en aquest tipus de missions és important que el temps
de demora per accedir a la base sigui el mínim possible, per tant aquest criteri de valoració és adequat
i proporcionat a l’objecte de la contractació.

Es valorarà que les instal·lacions que s’aporten per a aquest contracte disposin d’autorització
2

aeronàutica per a vols VFR i VFR nocturn i els m de la superfície destinada a l’ús inclusiu pel personal
de l’SCT. El licitador indicarà la data de disponibilitat de d’aquestes instal·lacions destinades al
personal del SCT en l’apartat corresponent de la memòria descriptiva requerida al Títol 9 del plec de
prescripcions tècniques.

1.2.1.1. Proximitat al CIVICAT....................................................... ............................ ....0 a 5 punts
1.2.1.2. Disponibilitat d’autorització per a VFR nocturn............... .......................... ........0 ó 2 punts
2

1.2.1.3. Superfície disponible d’ús exclusiu pel personal de l’SCT, mesurat en m , adjuntant
plànol de la distribució dels espais ............... ...................................... ...........0 a 3 punts

1.2.2. Cinemòmetre

Aerotransportat,

sistema

de

càlcul

de

velocitats

homologat

pel

CEM.................................................................................. .............................. ........fins a 12 punts

Els licitadors hauran de exposar i descriure el sistema de càlcul de velocitats amb aplicació informàtica
i algorisme específic per a la detecció i el càlcul de velocitats homologat i certificat pel CEM del
Ministeri d’Industria.
L’SCT valorarà les qualitats i prestacions d’aquest sistema en relació amb les prestacions i la
descripció tècnica facilitada segons el següents apartats:

1.2.2.1. Cadència o vida útil dels elements funcionals que formen el sistema del cinemòmetre
aerotransportat (mesos)........................ ............................................ .............0 a 2 punts
Es donarà la màxima puntuació al sistema ofert que tingui la vida útil més llarga, és a dir, que
funcioni de forma continuada, durant el màxim període; sense aturades per manteniment o
homologacions.

1.2.2.2. Precisió del sistema a l’hora del càlcul de la velocitat en % sobre el valor de la
velocitat............................................................ .............................. ................0 a 2 punts
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1.2.2.3. Distància màxima de l’aeronau a l’objectiu del qual es mesura la velocitat en el rang de
mínim error (metres)......................... ............................................ ..................0 a 2 punts
1.2.2.4. Rang de mesura de velocitat de l’objectiu, diferència entre la velocitat màxima i mínima
del funcionament del sistema amb mínim error
(km/h)........................................................................ ....................... ..............0 a 2 punts
1.2.2.5. Disponibilitat d’integració del posicionament cartogràfic amb identificació de carretera i
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punts quilomètrics en el moment de realitzar la mesura de la velocitat
............................................................................................................... .........0 ó 2 punts
1.2.2.6. Disponibilitat de càlcul de la velocitat de l’objectiu durant el vol i amb posterioritat
.......................................................................................................... ..............0 ó 2 punts

1.2.3. Autorització

VFR

nocturn

per

a

operació

de

vol

poli-

tripulada.................................................................................... ................................... 0 ó 2 punts

Es donarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que disposi de l’autorització aeronàutica per
operar amb doble tripulació (pilot i copilot) en operacions VFR nocturn.

CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES OFERTES 0 a 100
1 CRITERIS OBJECTIUS

0 a 100
Forma o
unitats de
valoració

1.1 Oferta econòmica (sense IVA)

0 a 76

€

1.2 Criteris tècnics

P= 76 x (Oe / Ol)
P: Puntuació
Oe: Oferta més econòmica
Ol: Oferta del licitador

0 a 10
Forma o
unitats de
valoració

1.2.1.1 Proximitat al CIVICAT

1.2.1.2 Disponibilitat d’autorització per a VFR nocturn

1.2.2

Puntuació licitadors

0 a 24

1.2.1 Instal·lacions destinades a base principal

1.2.1.3

Puntuació

FÒRMULES DE
PUNTUACIÓ DELS
LICITADORS

Superfície disponible d’ús exclusiu pel personal de
l’SCT

Puntuació

Puntuació licitadors

Km

0a5

P= 5 x (Om / Ol)
P: Puntuació
Om: Oferta més avantatjosa
Ol: Oferta del licitador

sí/no

0ó2

P=2, si és ofert
P=0, si no és ofert

m2

0a3

P= 3 x (Om / Ol)
P: Puntuació
Om: Oferta més avantatjosa
Ol: Oferta del licitador

Cinemòmetre Aerotransportat, sistema de càlcul de velocitats
homologat pel CEM
Forma o
unitats de
valoració

0 a 12
Puntuació

Puntuació licitadors
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mesos

0a2

P= 2 x (Om / Ol)
P: Puntuació
Om: Oferta més avantatjosa
Ol: Oferta del licitador

Precisió del sistema a l’hora del càlcul de la velocitat
en % sobre el valor de la velocitat

%

0a2

P= 2 x (Om / Ol)
P: Puntuació
Om: Oferta més avantatjosa
Ol: Oferta del licitador

Distància màxima de l’aeronau a l’objectiu del qual es
mesura la velocitat en el rang de mínim error

metres

0a2

P= 2 x (Om / Ol)
P: Puntuació
Om: Oferta més avantatjosa
Ol: Oferta del licitador

km/h

0a2

P= 2 x (Om / Ol)
P: Puntuació
Om: Oferta més avantatjosa
Ol: Oferta del licitador

1.2.2.1

Cadència o vida útil dels elements funcionals que
formen el sistema del cinemòmetre aerotransportat

1.2.2.2

1.2.2.3

Rang de mesura de velocitat de l’objectiu, velocitat
1.2.2.4 màxima i mínima del funcionament del sistema amb
mínim error

1.2.2.5

Disponibilitat d’integració del posicionament
cartogràfic amb identificació de carretera i punts
quilomètrics en el moment de realitzar la mesura de la
velocitat

sí/no

0ó2

P=2, si és ofert
P=0, si no és ofert

1.2.2.6

Disponibilitat de càlcul de la velocitat de l’objectiu
durant el vol i amb posterioritat

sí/no

0ó2

P=2, si és ofert
P=0, si no és ofert

Forma o
unitats de
valoració

1.2.3

Autorització VFR nocturn per a operació de vol
poli-triputalada

sí/no

Puntuació

0ó2

Puntuació licitadors
P=2, si és ofert
P=0, si no és ofert

6. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials
Per la naturalesa del contracte es considera adient incorporar com a condició especial d’execució el
compliment de la normativa sobre seguretat i salut laboral en totes les fases del contracte.

D’acord amb l’article 202 de la LCSP, també s’inclou com a condició especial de caràcter social per tal de
promoure la presència de dones en plantilles desequilibrades, com és el cas de professions tècniques:
enginyeria, mecànica, pilots i operació de càmera.

En aquest sentit, en el cas que una nova contractació de personal sigui necessària per a l'acompliment del
contracte i l'empresa tingui una representació desequilibrada de dones en la plantilla vinculada a
l'acompliment del contracte, el 50% de les noves contractacions que es realitzin han de ser dones. El
personal desequilibrat significa amb una presència de dones menys del 40% del total de la mateixa.

I com s’indicava anteriorment, amb cita de l’article 76.2 de la LCSP, per la naturalesa del contracte
l’adscripció de mitjans humans i materials esdevé una condició essencial del contracte, i el seu incompliment
ha de comportar la penalitat equivalent a un 10 % del preu del contracte o, a judici de l’òrgan de contractació,
la resolució del contracte.

És també una obligació contractual essencial el manteniment de les condicions de confidencialitat.
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7. Pressupost del contracte
Per determinar el pressupost s’han tingut en compte els preus de mercat per a cada una de les operacions a
realitzar han estat obtinguts mitjançant la prospecció a les empreses del mercat. Els preus unitaris que

SERVEI CATALA DE TRANSIT

faciliten les empreses comprenen ja tant els costos directes (d’adquisició) com indirectes (transport,
assegurança etc.), motiu pel qual no es detallen.

Proposta de contractació i pressupost
D’acord amb els motius esmentats se sol·licita la contractació del servei de noliejament d’un helicòpter
biturbina amb sistema de captació, gravació i transmissió d’imatges i sistema de càlcul i detecció de velocitats
pel desenvolupament de les missions del Servei Català de Transit, per al període de l’1 de gener 2021, o la
data de formalització del contracte si és posterior, fins el 31 de desembre de 2021, amb un pressupost total
d’UN MILIÓ SET-CENTS SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS euros amb NORANTASET cèntims d’euro (1.778.482,97 €), exempt d’IVA, i desglossat en els conceptes que s’especifiquen en la
taula de la pàgina següent:

DESGLOSSAMENT PRESSUPOST NOLIEJAMENT HELICÒPTER

Termini d'execució

Inici

Fi

Dies

Mesos

01/01/2021

31/12/2021

365

12

Import

DESPESES VARIABLES
Mitjana al mes

Unitats (12 mesos)

1.078,00 €

66,67

800,00

862.400,00 €

Dies de guàrdia de pilot de suport

450,00 €

15,00

180,00

81.000,00 €

Dies de guàrdia d'operador de càmera

300,00 €

10,00

120,00

36.000,00 €

Concepte

Preu unitari

Hores de vol

TOTALS DESPESES VARIABLES

DESPESES FIXES MENSUALS

Import mensual

Disponibilitat helicòpter principal

25.000,00 €

Hangaratge aeronaus disponibles

979.400,00 €

3.500,00 €

Despesa mensual de disponibilitat de sistema de captació i gravació d'imatges (càmera geoestabilitzada amb consola de control, suport i aplicació informàtica) amb servei de
manteniment.
Despesa mensual per disponibilitat sistema de complementari i alternatiu de transmissió
d'imatges, targetes SIM i connexió 4G/5G i del sistema d’emmagatzematge i edició de vídeos,
Tablet o similar i impressora amb servei de reposició de tòner i manteniment.
Despesa mensual de disponibilitat del sistema de càlcul de velocitats homologat
(cinemòmetre aerotransportat), la instal·lació, la certificació aeronàutica i els serveis
informàtics d'integració amb el procediment sancionador de Trànsit, i el servei de
manteniment preventiu/correctiu, calibratge, verificacions i renovacions d'homologació
Disponibilitat helicòpter substitució

5.000,00 €

1.200,00 €

4.765,25 €

1.750,00 €

Assegurances tripulació i responsabilitat civil

15.000,00 €

Utilització dependències (oficines tripulacions)

1.500,00 €

Utilització equips informàtics, llum, aigua, telefonia

350,00 €
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Costos d'operacions i manteniment

7.690,00 €

Despeses instal·lació i certificacions equips SCT

835,00 €

SERVEI CATALA DE TRANSIT

TOTAL MENSUAL DESPESES FIXES

66.590,25 €

TOTAL ANUAL DESPESES FIXES

799.082,97 €

TOTAL DESPESES FIXES i VARIABLES

1.778.482,97 €

IVA : EXCLÒS

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST

1.778.482,97 €

Conveni col·lectiu aplicable al personal
Conveni laboral que és d’aplicació al personal que s’adscriu al contracte és el “III CONVENIO COLECTIVO
LABORAL SECTORIAL PARA EL SECTOR DE TRANSPORTE Y TRABAJOS AÉREOS CON
HELICÓPTEROS Y SU MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2020-2023”, es pot accedir a l’enllaç següent:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7675

Duració i Pròrroga
La durada del contracte és de un (1) any i quatre (4) anys de pròrroga, sempre i quan la unitat contractant
estimi que la prestació del servei ha estat satisfactòria i ho consideri adient, de conformitat amb el que
estableix l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Modificacions
Les possibles modificacions del contracte, a causa d’atendre requeriments del servei, actuacions no
programades i emergències, seran com a màxim del 20% del import adjudicat, exceptuant el concepte de
material i despeses generals.

De les 800 hores de vol, dels 180 dies de guàrdia de pilot de suport i dels 120 dies de guàrdia d’operador de
càmera previstos, es podran executar un +/-20% segons els requeriments reals del servei. En cas d’excedirse les hores o dies previstos s’aplicarà sempre el preu unitari d’adjudicació, que sempre serà el preu unitari
de licitació més l’aplicació de la baixa de l’oferta adjudicatària.
Aquest 20% serà d’aplicació a la totalitat del contracte inclosa la possible pròrroga.

Valor estimat
Per tot això, s’ha previst que el contracte s’iniciï l’1 de gener del 2021 fins al 31 de desembre de 2021, amb
possibilitat de prorrogar fins a quatre (4) anys més, així com la possible modificació del contracte en un 20 %
sobre les despeses variables.

D’aquesta forma el valor estimat del contracte queda definit de la forma següent:
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SERVEI CATALA DE TRANSIT

Pressupost contracte principal

1.778.482,97 €

Pressupost possibles pròrrogues (4 anys)
Possibles modificacions contracte principal 20% despeses
variables
Possibles modificacions pròrrogues 20% despeses variables

7.113.931,89 €

VALOR ESTIMAT

9.871.814,86 €

195.880,00 €
783.520,00 €

8. Justificació de la no divisió en lots
El Servei Català de Trànsit ha contractat des de fa més de 10 anys el servei objecte d’aquest contracte amb
la finalitat d’augmentar la capacitat viària i millorar la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària en la xarxa de
carreteres de Catalunya. Aquesta contractació s’ha produït sense solució de continuïtat fins l’any 2016, amb
motiu d’haver estat declarat desert el contracte licitat pel període entre el 3 de juliol i el 31 de desembre de
2016 pel qual es preveia una pròrroga que naturalment tampoc va poder ser formalitzada.
En els plecs del contracte es descriuen els requeriments que han de complir les aeronaus i les pròpies
empreses i aquesta descripció palesa la conveniència de que tots els requeriments i totes les actuacions
necessàries per a complir-los siguin executades per una única empresa o unió temporal si s’escau, sense
perjudici de les possibilitats de subcontractació de determinats aspectes dins els límits legalment permesos.
La descripció de les actuacions avala les conclusions següents:
-

El servei de noliejament que es contracta requereix la realització d’unes tasques relacionades amb el
manteniment de les aeronaus que, al seu torn, requereixen la disponibilitat d’unes habilitacions i unes
instal·lacions que justifiquen la no divisió en lots del contracte, sense perjudici de què l’empresa
adjudicatària pugui subcontractar determinats aspectes dins els límits legalment permesos.

-

D’altra banda l’extensió territorial sobre la que han de ser realitzades les tasques descrites en els
plecs del contracte no és suficient com per justificar que es distribueixi l’execució de les tasques en
lots en funció del territori abastat.

Per tant, no existeixen raons derivades de la distribució territorial dels llocs de realització dels vols ni de les
disponibilitats d’elements i d’habilitacions per l’execució del contracte que emparin una possible divisió en lots
de l’objecte d’aquest sense que això pogués implicar la introducció d’elements distorsionadors en l’execució
de les actuacions planificades.
9. Cessió de dades al contractista
En aquest contracte no hi ha cessió de dades personals al contractista.

Jean Ch. Peña
Responsable de Gestió del Trànsit
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