Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de la Policia

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR UN
SERVEI D’ASSESSORAMENT EXTERN PER DONAR SUPORT TÈCNIC A
LA PG-ME , MITJANÇANT L’ELABORACIÓ D’UN ESTUDI PARAMÈTRIC
DE LA PROPAGACIÓ DEL SO. ANY 2021
1. Objecte del contracte.
L’objecte és l´elaboració d’un estudi acústic que determini els possibles canvis en la
propagació del so i la percepció auditiva de l’origen d’una font acústica tenint en
compte factors ambientals. Any 2021.
2. Justificació de la necessitat.
La PG-ME, necessita elaborar un informe pericial en el qual es determini quines
variacions poden experimentar els resultats d’una prova de sonometria. Per a
l’elaboració d’aquest estudi , es necessiten uns coneixements molt tècnics així com
disposar d’un instrumental específic. Tanmateix, el Departament d’Interior, no disposa
dels recursos humans amb el coneixement expert necessari ni amb capacitat per
practicar les proves referides a un estudi acústic per determinar els possibles canvis
en la propagació del so i la percepció auditiva de l’origen d’una font acústica tenint en
compte factors ambientals. Així mateix tampoc disposa de l’instrumental necessari.
Així doncs, atès que el Departament d’Interior no disposa del coneixement expert ni de
l’instrumental necessari, necessita contractar experts externs per donar compliment a
l’objecte del contracte.
Atesa la naturalesa del servei a realitzar en aquests licitació, una part del plec tècnic
es considera confidencial, motiu pel qual , es considera adient no donar publicitat
d’aquelles característiques tècniques que podrien posar en risc la confidencialitat i/o
seguretat de l’estudi. Només es donarà accés als licitadors d’aquesta part confidencial,
prèvia signatura d’un compromís de confidencialitat.
3. Procediment de licitació.
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació, es considera adient tramitar la
licitació mitjançant un procediment obert simplificat abreujat.
Per tal de no limitar la concurrència, es considera adient exceptuar l’obligació
d’inscripció als registres de licitadors.
4. Criteris de valoració.
Els criteris per determinar la millor relació qualitat-preu de les ofertes es basen, en la
seva totalitat, en paràmetres objectius.
En la licitació es volen valorar, a banda de l’oferta econòmica (70 punts) , altres criteris
objectius que incideixin en la qualitat professional dels membres de l’equip que
executaran les tasques descrites en el plec de prescripcions. Així doncs, s’han definit
com a criteris objectius, millores en l’experiència dels treballadors adscrits al contracte
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(15 punts); així com les Publicacions del cap de l’equip que executarà el servei (fins a
15 punts).
La fórmula matemàtica que s’aplica en la valoració del preu és la que s’estableix
a la directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública.
5 .Condicions especials d’execució
Per la naturalesa del contracte es considera condició especial d’execució la que està
regulada a la clàusula del plec de clàusules administratives, relativa al compliment
sobre la normativa sobre seguretat i salut en el treball dels treballadors de les
empreses licitadores en totes les fases del contracte.

6. Pressupost de licitació i valor estimat de contracte.
6.1 Determinació del pressupost.
Atès que es tracta d’un servei únic del qual no tenim antecedents, s’ha demanat
pressupost a l´única empresa de la que es té coneixement que està capacitada per a
realitzar aquest estudi acústic.
El pressupost de l’empresa està format per 3 conceptes:
-

Treball de laboratori

-

Treball de camp

-

Anàlisis, simulacions i informes

A partir d’aquest pressupost, s’ha establert l’import de licitació de cada concepte i que
és el següent:
Concepte
Treball de laboratori
Treball de camp
Anàlisis, simulacions i informes
TOTAL

Import licitació
(IVA exclòs)
2.515,00€
3.696,00€
35.111,00€
41.322,00€

Import licitació
(IVA inclòs)
3.043,15€
4.472,16€
42.484,31€
49.999,62€

Dins del concepte del treball de camp estan incloses totes les despeses que es puguin
produir per dietes i manutenció durant l’execució del servei.

6.2 Concreció dels conceptes que conformen un pressupost
El pressupost per al servei d’assessorament extern per donar suport tècnic a la PG-ME
mitjançant l’elaboració d’un estudi paramètric de la propagació del so és el següent:
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Servei d’Assessorament
Total cost del servei
Període en el que s’apliquen els costos

Total pressupost
IVA 21%
Pressupost base de la licitació

41.322,00€
El termini
d’execució
del
contracte
41.322,00€
8.677,62€
49.999,62€

Els preus incorporen tots els costos indirectes.

6.3 Determinació del valor estimat

Pressupost sense IVA contracte inicial
Total valor estimat

41.322,00€
41.322,00€

L’import del pressupost sense IVA coincideix amb l’import del valor estimat ja que no
es preveuen pròrrogues ni modificacions.
7. Justificació de no fer lots
L’objecte del contracte cal ser executat per una mateixa empresa, ja que requereix un
conjunt de tasques correlacionades que finalitzen en l’elaboració d’unes conclusions
úniques. La divisió de l’objecte del contracte en lots, podria posar en risc l’adequada
execució del mateix.

Eusebi del Olmo Ferrús
Sub-director General d’Administració i Serveis
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