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Informe justificatiu per la contractació del subministrament i 

instal·lació de l’equipament necessari per la protecció davant atacs 

DDoS de les aplicacions de Salut relacionades amb COVID 

mitjançant tramitació d’Emergència per motiu del context generat 

per la pandèmia del coronavirus COVID-19. 

1. Objecte de l’expedient d’emergència 

Subministrament i instal·lació de l’equipament necessari per la protecció davant atacs 

DDoS de les aplicacions de Salut relacionades amb COVID. 

Codi CPV. 32420000-3 Equips de xarxa 

 

2. Necessitat de la contractació per emergència i context 

Segons el “MODEL DE CONTRACTACIÓ TIC PER LA GESTIÓ DE LA PANDEMIA DE 

LA COVID19 I LA UTILITZACIÓ DEL PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA”, signat en data 

1 de setembre de 2020, i atesa la regulació que el   Decret llei 26/2020, de 23 de juny, fa 

dels procediments d’emergència, considera que el CTTI ha d’estar habilitat per utilitzar el 

procediment d’emergència, de manera excepcional, per donar cobertura a les necessitats 

del Departament de Salut.  

Atenent l’INFORME DE NECESSITAT D’UN SERVEI TIC VINCULAT A COVID del 

Departament de Salut i de l’Àrea de Sistemes d’Informació del Servei Català de la Salut, 

signat en data 18 de febrer de 2022, és necessari i imprescindible el subministrament i 

instal·lació de l’equipament que ha de permetre la protecció davant atacs DDoS de les 

aplicacions de Salut relacionades amb COVID. 

Concretament és necessari l’equipament següent: 

 Equipament DDoS per dos CPDs 

 Equipament Bypass de DDoS per dos CPDs 

 Equip d’interconexió DDoS per dos CPDs 

 

Un cop revisat l’informe de necessitat del subministrament, la temporalitat definida i els 

motius d’emergència que es relacionen s’ha identificat que l’única manera de disposar el 

subministrament en les condicions necessàries és el procediment d’emergència pels 

següents motius: 

 El CTTI no disposa de cap canal de contractació per poder garantir el 

subministrament i instal·lació de l’equipament necessari per la protecció davant 

atacs DDoS de les aplicacions de Salut relacionades amb COVID. 
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 La necessitat de disposar d’aquests equipaments requerits a febrer del 2022 

tampoc permet la tramitació d’urgència d’acord amb el procediment previst a 

l’article 119 LCSP perquè no seria possible finalitzar la contractació amb temps 

suficient  

 Tampoc podem arribar amb els terminis d’un negociat per imperiosa urgència 

d’acord amb l’art. 168 b)1. 

 Per motius d’import no es pot fer un procediment menor. 

En data 2 de febrer de 2022, l’Agencia Catalana de Ciberseguretat ha fet arribar al Centre 

de Telecomunicacions el seu informe en relació a les INICIATIVES ASSOCIADES AL PLA 

DE PROTECCIÓ DE L’ENTORN SANITARI ANTIDDoS.  

En aquest informe, l’Agencia de Ciberseguretat de Catalunya identifica que per tal de fer 

front a aquestes amenaces presents en matèria de ciberseguretat, és necessari i 

imprescindible disposar d’eines i solucions per la protecció dels serveis digitals de la 

Generalitat de Catalunya (especialment aquells que siguin essencials com per exemple 

els serveis de Salut).  

Aquestes solucions han de garantir les capacitats adequades per poder mantenir la 

prestació dels serveis públics de la Generalitat de Catalunya en cas que l’amenaça 

d’aquests ciberatacs es materialitzi.  

En aquest sentit, l’Agència de Catalunya de Ciberseguretat ha identificat la necessitat de 

disposar d’eines adequades per a fer front als nous requeriments que el context actual 

suposa per tal d’adaptar-nos de forma ràpida a les principals amenaces que puguin posar 

en risc els entorns que gestionen els processos crítics per la ciutadania, com és el cas 

dels serveis de Salut o la resta de serveis crítics.    

En concret, i com a un dels entorns més sensibles i vulnerables davant aquest tipus 

d’atacs, destaca la necessitat de protegir els entorns sanitaris. És indispensable doncs, 

tenir l’equipament necessari per a la protecció de les aplicacions de Salut relacionades 

amb la COVID, davant atacs de denegació de servei (DDoS). 

Per tal de fer front a aquesta situació, és necessari i imprescindible iniciar els tràmits per 

subministrar i instal·lar, amb la màxima celeritat, això és, durant el mes de febrer de 2022, 

els equipaments que controlen la protecció davant atacs DDoS les aplicacions de Salut 

relacionades amb COVID. 

 

Atenent  que cal garantir el subministrament de l’equipament, en un temps molt reduït i 

amb exigències de qualitat altes, s’ha escollit l’integrador SIRT que ha realitzat els darrers 

subministraments (subministrament, instal·lació i implantació de maquinari i programari de 

xarxa i seguretat per al nus de comunicacions de la generalitat de Catalunya CTTI-2017-

201 Lot 1,2 i 4), incloent els d’emergència anteriors (Subministrament de l'equipament 

necessari per ampliar i dotar els edificis actuals del Departament de Salut per la millora de 

l'atenció als pacients de COVID, CTTI-2021-127;  subministrament d'equipament de xarxa 

LAN per dotar els nous edificis que s'estan construint per suport als Centres d'Atenció 
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Primària en temes de COVID, CTTI-2021-85; Serveis per les millores de seguretat del 

DNS, el filtratge de contingut web i per permetre la utilització segura del núvol per atendre 

l'emergència provocada per la COVID-19, CTTI-2020-198; subministrament de servidors 

per DA i FW per a diversos Hospitals per tal de gestionar l'emergència del COVID-19. 

Sorgeix de la necessitat de garantir la protecció dels actius (SI, equips, dades i personals) 

vinculats a la lluita contra el COVID-19 i per la seva utilització compartida pels diferents 

perfils assistencials encara que estiguin ubicats físicament a l'hospital o a altres dispositius 

o nivells assistencials, CTTI-2020-171; Subministrament d'elements, projecte i llicències 

de xarxa és necessari per augmentar la capacitat de connexió remota (VPN), per permetre 

el teletreball dels treballadors públics, que realitzen els serveis essencials previstos als 

plans de contingència dels departaments de de la Generalitat de Catalunya, i garantir el 

funcionament de la Generalitat de Catalunya en el context generat per la pandèmia del 

coronavirus COVID-19, CTTI-2020-82), amb alts nivells de qualitat i rapidesa.  

 

En conseqüència, es conclou que l’empresa que té la capacitat d’executar el 

subministrament requerit, donat el seu coneixement d’anteriors subministraments 

d’emergència, en tractar-se d’un proveïdor habitual en el subministrament d’equipaments 

de xarxa i seguretat de Nus, és l’empresa Sistemas Integrales de Redes y 

Telecomunicaciones, S.L. (SIRT). amb NIF B61588737.  

 

3. Pressupost base de licitació i VEC 

El valor estimat del contracte és de 1.598.959,64 € euros IVA exclòs, i és igual al 

Pressupost base de licitació sense IVA. 

El pressupost base d’aquesta licitació és de 1.934.741,16 € euros IVA inclòs, 

corresponent 1.598.959,64 € euros a la base imposable i 335.781,52 € euros a la partida 

d’IVA (21%). 

 

Dades finançament fons contingència COVID19 

 

Actuació 
 

Compte Comptable 
 

Font Finançament 
Sol. Solucions 

associada 
 

TLC1801 
 

601720 
 

FF008 
 

985PDA20PE.000 

 

4. Termini estimat de durada del contracte 

S’estableix la vigència des del 02 de febrer de 2022 fins el 02 de agost de 2022. 
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5. Dades del licitador 

L’empresa adjudicatària que es proposa al contracte d’emergència compleix els requisits 

de capacitat i solvència tècniques necessàries atès que es tracta d’un proveïdor habitual 

de l’objecte del present expedient. 

 Nom: Sistemas Integrales de Redes y Telecomunicaciones, S.L. (SIRT) 

 NIF : B61588737 

 Dades de contacte:  

o Nom: Oriol Oltra Ustrell  

o Mòbil: +34  628 70 64 49 

o Correu electrònic: ooltra@sirt.com 

 Nom Apoderat: 

o Nom: David Garriga Carrera  

o NIF: 44005805C 

 

Signat digitalment a L’Hospitalet de Llobregat. 

 

 

 

 

Esteve Ribera Rios 

Director Infraestructures 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya 




