Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis
Forestals i Desenvolupament Agrari

Expedient núm. 2019/16235

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS CONSISTENT
EN LA REALITZACIÓ DE TREBALLS FORESTALS EMMARCATS DINS EL
PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL BCN SMART
RURAL, COFINANÇAT AMB FONS FEDER, PER A LA CREACIÓ
D’INFRAESTRUCTURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS EN ÀREES
DE GESTIÓ PRIORITÀRIA (4 LOTS)

1. Antecedents
Per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de data 23 de novembre de
2016, amb registre de resolucions núm. 11953/16, es va aprovar la participació de la
Diputació de Barcelona a la convocatòria de cofinançament de fons FEDER establerta
per l’ORDRE GAH/95/2016, de 26 d’abril de 2016, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial
(PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020, i s’obre la convocatòria. La Diputació de Barcelona participava amb el
projecte «BCN Smart Rural». Valorització i innovació en la gestió agrosilvopastoral de
la demarcació de Barcelona no metropolitana», elaborada des de la Direcció Territorial
Agrària, i alineada amb els objectius de la Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari.
Per resolució definitiva de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya de data 19 d’abril de 2018 i comunicada a la Diputació de Barcelona el
25 d’abril de 2018, es proposa a la Diputació de Barcelona com a beneficiària definitiva
del cofinançament FEDER en el marc de la RIS3CAT i del Programa operatiu FEDER
de Catalunya 2014-2020, pel projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT)
“BCN Smart Rural». Valorització i innovació en la gestió agrosilvopastoral de la
demarcació de Barcelona no metropolitana”.
El projecte BCN Smart Rural és un projecte cofinançat amb fons FEDER (ORDRE
GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en
la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020).
L’Objectiu estratègic del PECT «BCN Smart Rural» és impulsar i desenvolupar una
estratègia intel·ligent de desenvolupament territorial –rural-, sustentada en la innovació
i el coneixement aplicats, propiciant la producció sistemàtica de nous productes,
serveis i solucions lligats a la valorització i millora del sector agrosilvopastoral.
Aquesta estratègia s’articula en base a una economia verda i circular, i de caràcter
‘local’ (relació de l’activitat econòmica amb el seu entorn) que aportarà beneficis a
nivell econòmic (transferència tecnològica i de coneixement, millora en la
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comercialització, diversificació econòmica), social (generació de llocs de treball,
reducció del risc d’incendis forestals), ambiental (racionalització en l’obtenció de
recursos, manteniment i/o desenvolupament del paisatge en mosaic i de la
biodiversitat), i també al reequilibri territorial. «BCN Smart Rural» té com a segon
objectiu estratègic articular un ‘rural intel·ligent de les ciutats’, mitjançant la millora de
la relació entre el món urbà i el seu entorn.
Aquest objectiu estratègic ha permès establir tres projectes que es desenvolupen en 8
operacions. Totes les operacions van associades als 3 projectes que estructuren el
projecte sencer, i que s’emmarquen dins de les normatives sectorial vigents catalanes,
estatals i europees en matèria de sostenibilitat ambiental, gestió de la biodiversitat i
patrimoni natural així com en els objectius de desenvolupament agrari de la Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari.
El PECT està configurat per 3 entitats sòcies beneficiàries que, des del punt de vista
de la seva naturalesa, esdevenen els integrants més representatius de la quàdruple
hèlix en l’àmbit agrosilvopastoral:
·
·
·

Administració local: Diputació de Barcelona
Entorn d’innovació: Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya (CTFC)
Sector Privat: Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

La col·laboració de Diputació de Barcelona amb aquestes entitats i altres 9 que actuen
com a membres participants del projecte, permet aprofitar l’estructura organitzativa
existent (associacions de propietaris forestals promogudes per la Diputació de
Barcelona, Grups d’Acció Local creats amb el suport dels fons FEDER i consorcis i
agències de desenvolupament econòmic) i els recursos territorials disponibles, per
impulsar un projecte integral agrosilvopastoral capaç de generar sinèrgies que suposin
la creació d’empreses i de llocs de treball, mantinguin els ecosistemes
agrosilvopastorals, contribueixin a la gestió forestal i el manteniment del boscos ‘verds
i vius’, i generin biodiversitat.
Diputació de Barcelona ha establert un conveni de col·laboració amb la resta d’entitats
participants per tal de distribuir l’execució de les diferents operacions, tot i que pertoca
a la Diputació de Barcelona la coordinació general del projecte i actuar com a entitat
representant del mateix. Així, l’execució de les diferents operacions del projecte, sota
la coordinació de Diputació de Barcelona, s’han distribuït de la següent manera:
-

Operació 1.1. Creació d’una xarxa d’incubadores, ARCA
Operació 1.2. Rural Innova, ARCA
Operació 1.3. Hub de la Governança, Diputació de Barcelona
Operació 2.1. Planificació forestal estratègica, Diputació de Barcelona
Operació 2.2. Pla Biomassa Km0, CTFC
Operació 3.2. Rural Equipa’t, ARCA
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Operació 3.3. Bancter en xarxa
Operació 5. Coordinació del projecte, Diputació de Barcelona

Donat l’actual abandonament de les zones agrícoles, amb el conseqüent guany de
terreny forestal no gestionat i que fa que augmenti el risc d’incendis forestals ja sigui
per la manca de gestió com per la continuïtat de les masses forestals, fa que es sigui
necessari actuar des del sector públic per a promoure la dinamització de la gestió
forestal, la recuperació d’antics camps de conreu que han esdevingut espais forestals,
i la incorporació de nous actius al sector agrari que contribueixin a fixar gent al territori i
a mantenir els espais cultivats, evitant així que tornin a esdevenir espais tancats amb
una elevada càrrega de combustible. Només amb una gestió activa del territori (espais
agraris i forestals) es podrà garantir la prevenció dels incendis forestals i l’aparició de
grans incendis forestals.
Per tal de cobrir aquestes necessitats, el projecte PECT «BCN Smart Rural», inclou
quatre operacions encaminades a l’establiment d’un mosaic agroforestal que articuli un
territori discontinu i gestionat, estratègic de cara a la prevenció d’incendis forestals, a
incrementar el valor afegit de les explotacions agràries i de transformació
agroalimentària i també a la producció d’aliments en clau de proximitat. Aquestes tres
operacions són:
1. Gestió forestal intel·ligent. Es desenvoluparan treballs de gestió forestal “per
activar la posada en producció [...] es crearan les condicions per a mantenir les
zones d’actuació prioritària gràcies a l’aprofitament econòmic del bosc per a
biomassa i a la presència de ramaderia extensiva” (p.29 memòria projecte
«BCN Smart Rural»).
2. Banc de terres. L’operació planteja la creació del primer Banc de terres català
que s’orientarà a la identificació, incorporació i cessió a tercers de terres
cultivables, per a facilitar l’accés a la terra a la Nova Pagesia (nous
emprenedors del món rural), i de retruc, promoure la preservació del mosaic
agro-forestal del nostre entorn rural.
3. Creació d’una xarxa d’incubadores de pagesos i petits elaboradors
artesans (espais test). Els espais test ofereixen una ubicació física on portar a
terme l’experimentació de la persona emprenedora i, a més, pretén orientar, i
acompanyar futurs emprenedors, en aquest cas en l’àmbit agrari, ramader,
agroalimentari i/o forestal. A part de l’activitat agroramadera, agroalimentària i
forestal, aquests espais fan èmfasi en la formació i capacitació en gestió
empresarial i de comercialització del producte, per tal d’assegurar la viabilitat
de les noves empreses. La incorporació de nous actius al sector agroramader
permetrà garantir que les noves infraestructures de prevenció d’incendis
forestals (zones ZAP) es puguin mantenir “gràcies a l’aprofitament econòmic
del bosc [...] amb la presència de ramaderia extensiva.”
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Cal adequar aquests espais físics on s’ubicaran els espais test per tal de crear
les condicions idònies per a l’establiment d’un nou projecte d’emprenedoria en
el sector agrosilvopastoral. En aquest sentit, part dels treballs forestals
previstos en el projecte «BCN Smart Rural» aniran destinats a recuperar antics
espais de pastura que han esdevingut espais forestals, per tal de condicionar
els futurs espais test. D’aquesta manera es compleix el doble objectiu
d’”incrementar l’emprenedoria [...] de les noves empreses en el sector agrícola
ramader (p.26 memòria projecte «BCN Smart Rural»)”, i també d’incorporar
“nous actius al sector agroramader permetrà garantir que les noves
infraestructures de prevenció d’incendis forestals (zones ZAP) es puguin
mantenir “gràcies a l’aprofitament econòmic del bosc [...] amb la presència de
ramaderia extensiva.” (p. 29 memòria projecte BCN Smart Rural).
4. Rural equipa’t. La creació de nous equipaments de gestió col·lectiva volen ser
un incentiu per a incrementar el valor afegit d’explotacions agroramaderes que
contribueixen al manteniment del mosaic agroforestal, i de retruc, a la
prevenció d’incendis forestals i a la producció d’aliments km0. L’objectiu és
dotar els territoris rurals “d’equipaments innovadors multiús per a la millora del
valor afegit dels recursos agroalimentaris locals i l’impuls de noves empreses
del sector agroramader, agroalimentari i forestal” (p.31 memòria projecte «BCN
Smart Rural»).
Ambdós tipologies d’espais on es faran les actuacions, tan les Zones d’Actuació
Prioritària (ZAP o AGP) com els Espais tests, són finques incloses dins de les
Associacions de Propietaris Forestals de la Demarcació de Barcelona.
En aquest context, es duu a terme l’actuació Gestió forestal intel·ligent:
infraestructures de prevenció d’incendis forestals per a la protecció dels recursos
naturals i la producció de biomassa, enmarcada dins del «BCN Smart Rural».
Per tot lo exposat anteriorment, i per l’interès públic de garantir un mosaic agroforestal
en l’àmbit rural de la demarcació de Barcelona, es veu necessària la contractació dels
treballs forestals en aquestes Zones d’Actuació Prioritària (ZAP o AGP) i Espais test,
donat que la Diputació de Barcelona no disposa de recursos propis per executar
aquestes actuacions. Les finques en les que s’actuarà per a la recuperació de
pastures, s’inclouran en el banc de terres del projecte «BCN Smart Rural».
L’abast territorial són els municipis de la demarcació de Barcelona que tinguin un
conveni de col·laboració amb una Associació de Propietaris Forestals i la Diputació de
Barcelona, o en els espais on s’implementi un espai test.
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2. Justificació i despesa
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, té programat els treballs forestals
emmarcats dins el projecte d'especialització i competitivitat territorial «BCN SMART
RURAL», que al no disposar de personal i mitjans suficients per a la realització
d’aquests treballs es tindran que contractar a una empresa externa.
El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris,
es fixa en la quantitat anual de DOS-CENTS NORANTA-SET MIL DOS-CENTS
VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (297.286,35 €), més
SEIXANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
(62.430,13 €), en concepte de 21% d’IVA, que fa un import total de TRES-CENTS
CINQUANTA-NOU MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS (359.716,48 €), amb els preus unitaris màxims de licitació, detallats en la
clàusula 1.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) de la
contractació.
Els lots en què es divideix la contractació són els següents:
·
·
·
·

LOT 1: SECTOR BERGUEDÀ VERD
LOT 2: SECTOR GAVARRESA MOIANÈS
LOT 3: SECTOR LLUÇANÈS
LOT 4: SECTOR SERRA DE BELLMUNT

Per afavorir l’accés de diferents empreses al contracte, l’adjudicació dels lots es limita
a un lot per licitador i es realitzarà de la següent manera:
Els lots s’adjudicaran d’acord amb l’ordre següent:
Ordre
1r
2n
3r
4t

LOT
LOT 4
LOT 1
LOT 3
LOT 2

Import del lot IVA exclòs
89.118,01 €
74.843,20 €
69.106,01 €
64.219,13 €

Per cada lot, es calcularà la puntuació obtinguda pels diferents licitadors que hi
concorrin i s’adjudicarà el lot a l’empresa amb major puntuació. Quan una empresa
resulti proposada adjudicatària d’algun lot, no podrà ser adjudicatària dels lots
posteriors, llevat del supòsit del paràgraf següent:
-

Excepcionalment, en el supòsit que la totalitat de licitadors que hagin presentat
proposició a un lot hagin resultat proposats adjudicataris prèviament d’algun
altre lot, podrà adjudicar-se el lot en qüestió al licitador amb major puntuació i
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evitar així que el lot quedi desert (en aquest supòsit excepcional, un licitador
pot resultar adjudicatari de més d’un lot).
En relació amb l’establiment de l’ordre de classificació de les empreses per cada lot,
es tindrà en compte la puntuació obtinguda i si han estat adjudicatàries d’altres lots,
restant aquestes últimes en el darrers llocs de la classificació
En compliment del que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la
LCSP, s’ha seleccionat un procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, i
s’ha escollit una pluralitat de criteris d’adjudicació amb l’objecte que els licitadores
puguin millorar les prestacions a realitzar objecte del contracte.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa, seran els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla:

q

Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)
- Criteri basat en el preu ofert..............................fins a 75 punts
La metodologia per a calcular la puntuació de les ofertes serà la següent:
Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador,
IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions
del Plec de Clàusules Administratives particulars (PCAP). A continuació, es fa
el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la suma és l’oferta del
licitador.
•
•

AxB = C
C1+C2+C3...= Oferta del licitador

Preu de licitació: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA
exclòs (A), pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de
la clàusula 1.3 d’aquest plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els
imports (C) i el resultat de la suma és el preu de licitació.
•
•

AxB = C
C1+C2+C3...= Preu de licitació

La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no
s’assigni la màxima puntuació a cap oferta.
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El procediment d’avaluació de les propostes dels licitadors es realitzarà a partir
del model de proposta econòmica ( Annex 2) indicada en el punt 1.3
Pressupost base de licitació
La valoració de cada empresa licitadora es realitzarà en base al sumatori de la
totalitat de puntuacions de totes les actuacions que es faran per lot.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA
exclòs.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits
següents:
· Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
· Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
· Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà
per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
· Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és
inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol
dels supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més
d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més
baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin
individualment a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els
termes establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà
en compte, únicament, l’oferta més baixa.
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La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera
proporcional.
Cal destacar que s’hauran de rebutjar les ofertes que no compleixin les
obligacions mediambientals, socials o laborals, inclòs l’incompliment del
conveni col·lectiu del sector forestal (Conveni col·lectiu pel sector d’activitats
forestals, publicat al BOE l’11 de juliol de 2019).
Serà obligatori ofertar per la totalitat dels conceptes que integren els preus
unitaris relacionats en els Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) i
Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).
Altres criteris d’adjudicació ........... .fins a 25 punts

q

a) Criteris relatius a la utilització d’elements, productes i mitjans tècnics
respectuosos amb el medi ambient: fins a 6 punts.
a. Per adscripció al contracte de vehicles per al transport del personal
adscrit al contracte que siguin híbrids, elèctrics i/o de gas. 4 punts
per vehicle (màxim 4 punts). Per tal de justificar-ho es presentarà
còpia del distintiu ambiental de la DGT.
b. Per adscripció al contracte de 4 xerracs elèctrics per a les
operacions que requereixin poda: 2 punts/4 xerracs. Màxim 2
punts). Per tal de justificar-ho es presentarà factura o fitxa tècnica.

b) Criteris relatius a la Formació Forestal Especialitzada de les persones
adscrites al contracte: fins a 5 punts.
Taula 1: Formació Forestal Especialitzada dels treballadors adscrits al
contracte
CODI

NOM

AGAR 108

Certificat
forestals

ECC 1 + ECC
2

de

professionalitat

d’Aprofitaments

Títol Manteniment de motoserres i tècnica de
tallada d’arbres bàsics

FONT

PROFESSIÓ

SOC3

Peó forestal

PUNTS

0,5p/
títol (màxim
2 punts)
EFESC1

Peó forestal
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ECC 3

Tècniques de tallada d’arbres avançats

EFESC1

Peó forestal o
Oficial de 1a

CFPM AR30/
CFPS ARA0

Tècnic o tècnica en Aprofitament i Conservació
del Medi Natural

Formació
Professional
(GENCAT2)

Oficial de 1a

1,5p/
títol peó o
oficial de 1a
(màxim
3
punts)

1

EFESC: European Forestry and Environmental Skills Council
GENCAT: Generalitat de Catalunya
3
SOC: Servei d’Ocupació de Catalunya
2

Per tal de justificar-ho es presentaran còpies dels títols corresponents:
Si hi ha més d’un treballador amb el mateix títol, es sumaran, encara que
siguin els mateixos, fins a arribar a un màxim de 5 punts (incloent totes les
tipologies de títols)
c) Disponibilitat de recursos per execució dels treballs amb solvència i
celeritat: fins a 14 punts.
Donat que dintre de cada lot hi haurà varies zones/finques separades, que
permetria executar el servei amb varis equips simultàniament, es considera que
per millorar la celeritat del servei, es poden posar a disposició més recursos
materials i personals.
a. Per cada Oficial de 1a adscrit al contracte que sobrepassi els mínims
establerts en solvència i que permeti l’execució de treballs
simultàniament en 2 zones de treball diferents dins del mateix lot: 2
punts per oficial de 1a. (màxim 2 punts).
b. Per cada peó forestal adscrit al contracte que sobrepassi els mínims
establerts en solvència i que permeti l’execució de treballs
simultàniament en 2 zones de treball diferents dins del mateix lot: 1
punt per peó (màxim de 4 punts).
c. Per cada operari conductor de tractor adscrit al contracte que
sobrepassi els mínims establerts en solvència i que permeti l’execució
de treballs simultàniament en 2 zones de treball diferents dins del
mateix lot: 2 punts per operari conductor de tractor (màxim 2
punts).
d. Per cada motoserra adscrita al contracte que sobrepassi els mínims
establerts en solvència i que permeti l’execució de treballs
simultàniament en 2 zones de treball diferents dins del mateix lot: 0.5
punts per motoserra (màxim de 2 punts).
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e. Per cada desbrossadora adscrita al contracte que sobrepassi els
mínims establerts en solvència i que permeti l’execució de treballs
simultàniament en 2 zones de treball diferents dins del mateix lot: 0,5
punts per desbrossadora (màxim de 2 punts).
f. Per cada tractor forestal amb equip de desbrossadora i/o cabrestant
amb el seu operari adscrit al contracte que sobrepassi els mínims
establerts en solvència i que permeti l’execució de treballs
simultàniament en 2 zones de treball diferents dins del mateix lot: 2
punts per tractor (màxim de 2 punts).

Per tal de justificar-ho es presentaran els contractes dels treballadors i les
factures o fitxes tècniques dels mitjans materials.
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment
baixa, es consideraran globalment (s’han de complir ambdues premisses) els
criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, d’acord amb els
paràmetres objectius per a cadascun dels criteris següents:
·

Quan al criteri referit al preu es doni alguna de les situacions previstes a l’article
85 del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

·

Quan en la suma de puntuacions corresponent a l’apartat Altres criteris
d’adjudicació tingui una puntuació superior a 12 punts.

Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si
escau.
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
que reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses,
d’acord amb els criteris assenyalats, o a declarar-lo desert en el termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.
3. Divisió en lots de l’objecte del contracte
Es considera adient la divisió del contracte en lots, per les característiques
organitzatives de l’objecte del contracte: a les condicions de la convocatòria FEDER es
compta amb un termini d’execució molt curt i per tant es considera adient que el volum
dels treballs no recaigui forçosament en una mateixa empresa.
Dividint en lots també fa augmentar la competència i facilitar la participació de les
PIME.
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Finalment, la divisió en lots respon principalment a la diversitat forestal entre els
territoris que conformen els lots. Cada lot presenta característiques forestals
homogènies. Per tant, es considera que les unitats d’obra dins de cada lot tindran un
preu uniforme i poden diferir entre els lots.
4. Solvència econòmica i tècnica
Degut a l’escassa diferència en els pressuposts de licitació dels diferents lots, es
considera adient de cara a millora de la comprensió de les condicions del contracte i
simplificar l’acreditació de les condicions exigides per part dels contractistes que es
presentin a més d’un lot, igualar els requeriments de solvència tècnica i econòmica.
Això és veu reforçat pel fet que els lots de menor pressupost de licitació corresponen
en actuacions en àrees geogràfiques amb estructures forestals i orogràfiques més
complexes.
Es considera suficient un volum anual de negocis del licitador en algun dels tres últims
anys finalitzats de 50.000 € per lot per acreditar la solvència econòmica i financera. Si
tenim en compte que es pot autoritzar la subcontractació fins el 40 % del pressupost
de licitació, l’empresa adjudicatària ja acreditaria haver realitzat un volum d’actuacions
equivalent al mínim necessari per realitzar per si mateix les obres no subcontractables
objecte de contracte.
Es considera suficient un volum anual de negocis del licitador en serveis d’igual o
similar naturalesa en algun dels tres últims anys finalitzats de 30.000 € per lot per
acreditar la solvència tècnica. La tipologia d’unitats d’obra objecte de contracte son
equivalents a un ampli ventall de serveis i obres que les empreses incloses dins la
calcificació empresarial exigida poden prestar. A la vegada, per l’escassa dificultat
tècnica intrínseca de les unitats d’obra objecte del contracte considerem que amb
30.000 € de serveis d’igual o similar naturalesa s’acredita la professionalitat i la
capacitat tècnica.
5. Conclusió
Per tot això, el tècnic sotasignat informa de la necessitat d’efectuar els tràmits oportuns
per a l’esmentada contractació.
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