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

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU i
CORRECTIU EN QUATRE VEHICLES AUTOESCALA DEL COS DE BOMBERS DE LA
GENERALITAT

1. Objecte
Manteniment preventiu i correctiu de l’equip d’alçada de quatre vehicles autoescala del Cos de
Bombers de la Generalitat, durant l’any 2021.

2. Antecedents i justificació de la necessitat
Els bombers de la Generalitat exerceixen les competències que la Generalitat de Catalunya té
atribuïdes en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments en situacions de risc. Per a
una prestació eficaç, segura i eficient d’aquest servei públic ha de disposar d’uns recursos i
mitjans òptims en termes quantitatius i qualitatius, tant humans com tècnics i logístics. Dins
d’aquests recursos i mitjans té extraordinària importància els mitjans terrestres o parc mòbil,
amb unes singulars característiques tècniques i requisits mínims en compliment de les
normatives i legislacions vigents en matèria d’incendis i salvaments, així com de seguretat i
riscos laborals.
Per aconseguir rapidesa i eficiència en la resposta davant la demanda de servei dels bombers
és disposar d’un parc mòbil amb el suficient nombre d’unitats i les característiques tècniques
necessàries per desplaçar-se al lloc on cal actuar en el menor temps possible.
Per tal de garantir el seu correcte funcionament i seguretat, és d’obligat compliment, seguir el
pla de manteniment de l’equip d’alçada marcat pel fabricant, en aquests cas de la marca IvecoMagirus. Aquests treballs necessàriament els ha de dur a terme personal especialitzat i format
per la pròpia empresa fabricant de l’autoescala, i en tallers equipats per a tal efecte.
El parc de vehicles autoescala dels Bombers de la Generalitat està format per 32 unitats,
ubicades en els parcs de bombers. Aquests vehicles donen cobertura als serveis d’alçada com
son, els incendis en edificis i indústries, les assistències tècniques, i els salvaments de
persones.
És un dels vehicles més especialitzats que es disposa al Servei de Bombers i de difícil
substitució. Tant és així, que es prioritzen en tot moment els seus manteniments preventiu i
correctiu, a fi efecte, que el temps d’estada a taller sigui el menor possible i torni a ser operativa
en la seva zona territorial.
Al llarg de l’any 2021, però, a quatre autoescales dels parcs de Manresa, Figueres, L’Hospitalet
de Llobregat i Pineda de Mar, correspondrà realitzar la revisió decennal. Aquesta revisió és la
més completa de totes, amb un temps d’estada a taller d’aproximadament d’un mes, però
també, pel número d’accions a realitzar i per un desmuntatge quasi complet de l’equip d’alçada.
Tant és així que en tot l’històric de revisions decennals, s’han detectat avaries no previstes i
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ocultes, que han generat unes accions de manteniment correctiu difícils d’anticipar, tant en el
seu abast com en el pressupost inicial.
El manteniment d’aquests vehicles s’ha realitzat fins el moment mitjançant el contracte de
servei de manteniment preventiu (vehicles de propietat) i correctiu (vehicles de propietat i
rènting) de la flota de vehicles de la DGPEIS (exp. IT-2019-20092), però no s’han realitzat
aquests treballs específics de les revisions decennals, i no hi ha precedents als darrers 15 anys
de licitacions específiques per treballs de manteniment exclusivament d’aquesta tipologia.

3. Procediment de licitació
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació, es considera adient adjudicar el contracte
mitjançant el procediment obert simplificat (159 LCSP). Es proposa la tramitació urgent de
l’expedient (119 LCSP), atès que el manteniment decennal d’aquests vehicles és
imprescindible que es realitzi durant aquest any per tal de complir els terminis fixats en el pla de
manteniment del fabricant. Aquesta revisió és imprescindible per poder garantir la seguretat
dels bombers que utilitzen aquests vehicles, que poden arribar a situar-se a 30 metres d’alçada
respecte el terra, en el cas dels ocupants de la cistella.

4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
Els licitadors podran acreditar la seva solvència a través dels criteris fixats en el plec tipus de
clàusules administratives particulars. Així la solvència econòmica i financera ha acreditar serà
el volum anual de negocis que referit a l’any de major volum de negoci dels 3 darrers conclosos
sigui igual o superior a 1,5 vegades el pressupost del contracte i, pel que fa a la solvència
tècnica s’estableix un volum de negoci mínim durant els tres darrers anys, per garantir
l’experiència de l’empresa.
Addicionalment en aquest servei, és necessari fixar una mínima adscripció de mitjans
personals. En el servei és essencial una adequada especialització i formació per a la realització
del manteniment de vehicles pesats que incorporen elements molt específics i complexos de
mantenir. En particular, autoescales en els que un manteniment realitzat sense l’adequada
formació pot comportar riscos que no només suposen l’avaria del vehicle sinó que poden posar
en risc la seguretat física dels bombers que hi operen en situacions d’emergència. És per
aquest motiu, que a banda dels requisits classificació o de solvència indicats anteriorment, es
demani d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, una adscripció mínima de personal al contracte
personal adequadament qualificat per a aquesta tasca.

5. Criteris de valoració
Atès que els requisits tècnics s’han definit de manera suficientment precisa en el plec de
prescripcions tècniques, i atenent a la específica naturalesa d’aquest contracte, s’estableix com
a únic criteri el preu (100%).
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6. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials
Per la naturalesa del contracte no es considera adient incorporar cap altra condició especial
d’execució a banda de la que està regulada al plec de clàusules administratives particulars,
relativa al compliment de la normativa sobre seguretat i salut laboral en totes les fases del
contracte.
Com s’indicava anteriorment amb cita de l’article 76.2 de la LCSP, per la naturalesa del
contracte l’adscripció de mitjans humans qualificats esdevé una obligació essencial del
contracte, i el seu incompliment ha de comportar la resolució del contracte.
7. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte
L’objecte del contracte és la realització en el vehicle autoescala, dels treballs del manteniment
preventiu establerts en el plec de prescripcions tècniques, i els treballs de manteniment
correctiu que es puguin derivar de la seva revisió. Pel que fa als treballs de manteniment
preventiu (revisió decennal), s’ha sol·licitat pressupost a dues de les empreses amb capacitació
tècnica per part de la marca Iveco-Magirus per realitzar revisions i treballs de manteniment
correctiu sobre les autoescales de la mateixa marca, i s’ha establert el més alt per tal d’afavorir
la concurrència. Aquestes empreses son Iturri Group i Talleres Sercoin,
Pel que fa als treballs de manteniment correctiu s’ha consultat l’històric de treballs de
manteniment correctiu realitzats en autoescales de bombers i s’ha pres com a referència el
més elevat de tots ells per tal de preveure una quantitat que pugui absorbir tots els danys no
previstos inicialment. Malgrat la base de càlcul és una xifra igual i unitària per autoescala, en el
cas de saldo excedent en alguna d’elles, es podrà utilitzar per d’altres que puguin ser d’import
mes elevat, sense superar la quantitat pressupostada com a límit del manteniment correctiu.
Amb les dades anteriorment esmentades s’ha obtingut el pressupost base de licitador següent,
que, un cop arrodonit, es detalla a continuació:
Concepte
Manteniment decennal per unitat
IVA (21%)
Manteniment decennal per unitat, IVA inclòs
Manteniment decennal per 4 unitats
IVA (21%)
Manteniment decennal per 4 unitats, IVA inclòs
Manteniment correctiu associat per unitat
IVA (21%)
Manteniment correctiu associat per unitat, IVA inclòs
Manteniment correctiu associat per 4 unitats
IVA (21%)
Manteniment correctiu associat per 4 unitats, IVA inclòs

Import
14.350,00 €
3.013,50 €
17.363,50 €
57.400,00 €
12.054,00 €
69.454,00 €
18.200,00 €
3.822,00 €
22.022,00 €
72.800,00 €
15.288,00 €
88.088,00 €

Pressupost total del contracte, sense IVA
IVA (21%)
Pressupost total del contracte, IVA inclòs

130.200,00 €
27.342,00 €
157.542,00 €
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Les baixes seran solament sobre el pressupost de manteniment decennal, no sobre el
pressupost total de manteniment correctiu.
No es preveu la pròrroga ni la modificació del contracte, per la qual cosa el valor estimat
coincideix amb l‘import del contracte sense IVA.
El pressupost assenyalat anteriorment inclou els costos directes i indirectes propis del servei,
els quals, per aquest motiu, no es detallen.

8. Justificació dels lots
A fi de que el nivell tècnic de reparacions sigui homogeni a tots els 4 vehicles, que s’apliquin els
mateixos criteris en el cas de valoracions d’estat del material, i per aconseguir que hi hagi un
únic interlocutor, no es considera convenient dividir el contracte en lots.

El sub-director general tècnic de la DGPEIS

Antonio Ramos Medina
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