Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments

INFORME EN RELACIÓ A LES CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT EN
RELACIÓ A LA PREPARACIÓ D’UNA NOVA LICITACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DELS VEHICLES DE LA FLOTA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS DEL DEPARTAMENT
D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Antecedents.
En data 27 de gener de 2022 es va publicar a la plataforma de contractació de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya l’anunci de consultes preliminars de mercat
sobre el Servei de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles propietat de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i dels cedits al Cos de bombers de
la Generalitat de Catalunya per una altra administració o institució, donant un termini als
diferents actors interessats fins a data 11 de febrer de 2022.
L’àmbit de la consulta i recepció de propostes era el següent:
a) Optimització de la distribució en lots territorialitzats o per característiques dels vehicles
del servei de manteniment dels vehicles lleugers i pesants per Regions d’Emergències.
b) Costos dels manteniments preventius de les diferents tipologies de vehicles.
c) Freqüència de
transformacions.
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d) Distància màxima d’un taller de reparació mecànica i dels elements de transformació a
qualsevol parc de Catalunya.
e) Necessitat de trasllat de vehicles transformats a fàbrica o a tallers especialitzats fora de
Catalunya i d’Espanya.
f) Durada òptima del contracte de la propera licitació.
Es van rebre un total de 3 respostes a l’anunci de consultes preliminars que corresponen
a les següents empreses:
- INJECCIÓ AMAC, Automotive Services.
- FRAIKIN, Alquiler de vehículos S.A.
- Grup RODI, Motor Services.
Un cop rebudes les consultes i analitzades les propostes es va convocar en data 7 de
març de 2022 per separat a cada empresa interessada a una reunió presencial amb el o
els representants que cada empresa haguera designat en la resposta a la consulta, per tal
d’aclarir les qüestions plantejades pels representants del Departament d’Interior.
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Qüestions plantejades.
a) Respecte la proposta de distribució de futurs lots en la propera licitació d’aquest
servei de manteniment, les diferents empreses consultades manifesten que a major
quantitat de lots hi ha menys volum de vehicles a realitzar el servei i tenint en
compte la dispersió territorial de parcs arreu de Catalunya seria més eficient
distribuir el servei per tipologia de vehicles i agrupació territorialitzada de diverses
Regions d’Emergències. En aquest sentit, l’atomització excessiva en lots regionals
podria comportar el risc que algun dels lots quedés desert per la poca quantitat de
vehicles i el nombre de centres de treball a cobrir. D’altra banda i per optimitzar els
recursos l’agrupació d’algunes regions d’emergències establiria sinèrgies de treball
en xarxa i de millora qualitativa que agruparia zones d’actuació més àmplies que la
circumscrita a la proximitat d’un parc en concret. Tanmateix, la distinció entre
vehicles lleugers i pesants i en àmbits territorials limitats pot traduir-se en una major
concurrència d’empreses en la futura licitació.
b) Respecte als possibles costos dels manteniments preventius de les diferents
tipologies de vehicles les empreses manifesten que cal disposar de la màxima
informació pública de cada vehicle, atès que els costos previsibles depenen de
l’antiguitat del vehicle, actuacions que s’hi han realitzat en un determinat període,
quilometratge promig i acumulat o també de les marques i models dels elements de
transformació.
c) Respecte la freqüència en la realització dels manteniments preventius i a banda del
recomanat pels fabricants, les empreses manifesten que en ser vehicles
d’emergència s’aconsella incrementar el nombre de revisions preventives més enllà
de l’anual, amb la finalitat d’evitar més actuacions correctives de futur i fer-les més
previsibles i tenint en compte que a més dels quilòmetres s’ha de valorar en els
casos dels vehicles pesants les hores de funcionament de motor en parat. En
aquest sentit, dues empreses proposaven la realització de com a mínim una revisió
preventiva anual i una altra fins a 4 anuals.
d) Distància màxima d’un taller de reparació mecànica i dels elements de
transformació a qualsevol parc de Catalunya. En aquest punt, les empreses
manifesten que atesa la dispersió territorial dels parcs és molt difícil i en alguns
casos no és viable, posar a disposició un taller que pugui fer totes les tasques de
mecànica i transformació d’autobombes en un radi molt limitat en tots els parcs del
territori, per la qual cosa manifesten que establir-ho com a requisit restringiria la
concurrència en la licitació. No obstant, es proposaria que a través de vehicles
taller les empreses puguin desplaçar als parcs l’assistència mecànica suficient per
cobrir un 80 % de les actuacions preventives i correctives que necessitaran els
diferents vehicles de la flota de la DGPEIS, havent de desplaçar en actuacions
concretes i molt determinades els vehicles a centres molt especialitzats o
directament a fàbrica en altres casos.
e) Respecte la necessitat de traslladar vehicles transformats fora de Catalunya, les
empreses manifesten que determinades operacions s’han de fer necessàriament a
fàbrica, sobretot pel que fa referència als calibratges dels vehicles d’alçada.
Respecte els manteniments preventius restants tots es poden realitzar en el
territori.
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f) Finalment, sobre la durada òptima d’una nova licitació, les 3 empreses coincideixen
en que seria òptima una durada de 3 o 4 anys de contracte, que permetria a les
empreses poder assumir els costos d’inversió de la seva activitat en aquest
contracte i les seves especificitats ( estocatge de material, contractació de
treballadors per dedicació específica no exclusiva, ampliació d’estructura
organitzativa, disponibilitat d’un servei d’urgència específic per determinades
circumstàncies sobrevingudes...)
Retorn de les propostes.
Un cop rebudes les diferents propostes es van realitzar les reunions específiques amb
cada empresa presentada per tal d’aclarir i aprofundir en les aportacions realitzades.

Conclusions.
De les consultes preliminars establertes i amb la finalitat d’incrementar l concurrència i
possibilitar la participació d’empreses del sector més generalistes i més especialitzades
s’arriba a les següents conclusions:
a) Per optimització de recursos sembla més recomanable establir lots amb agregació
de diferents Regions d’Emergències i distinció entre vehicles lleugers i pesants.
b) Els vehicles d’alçada tenen unes particularitats molt específiques i es podrien
mantenir en la distribució dels pesants o fer un lot a banda que abasti tota
Catalunya.
c) El servei de disponibilitat per qüestions excepcionals comporta per les empreses
l’establiment d’uns recursos quasi d’exclusivitat per aquest servei.
d) És necessari disposar d’un sistema integral de gestió i control del servei de
manteniment que garanteixi la informació de tota la traçabilitat des de l’inici de la
incidència, la validació del servei, el pressupost d’actuació, l’autorització
pressupostària, l’inici i final de la reparació i la verificació de la mateixa.
e) No es pot establir com a requisit posar a disposició mínima el nombre de tallers que
garanteixin que cap parc està a més de 40 o 50 quilòmetres de distància. Atenent
que moltes de les actuacions es faran en vehicles taller, es pot establir com a
obligació contractual que aquells vehicles que hagin d’anar necessàriament a un
taller especialitzat el desplaçament i recollida vagi a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
f) La durada del nou contracte sembla recomanable fer-la a 4 o 5 anys.
g) Pel que fa a les freqüències de revisions preventives, sembla raonable establir, per
aquells vehicles amb una antiguitat superior als 15 anys, un nombre superior de
revisions a les recomanades pels fabricants.
h) En els futurs criteris de valoració cal estudiar i analitzar la viabilitat d’introduir
paràmetres de valoració objectiva que no siguin directament relacionades amb el
preu i tinguin a veure amb qüestions qualitatives i de serveis o prestacions
addicionals.
Barcelona, 9 de març de 2022.
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Joan Navarro Isern

Subdirector General d’Administració i Recursos Humans
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