Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Memòria justificativa de la necessitat de contractar
1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és l’adquisició de diversa munició per a la Direcció General de
la Policia i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, distribuït en els 2 lots següents:
Lot 1: 800.000 cartutxos del calibre 9x19 mm amb falsa ogiva i expansió controlada.
Munició de servei per a la Direcció General de la Policia.
Lot 2: 4.000.000 cartutxos del calibre 9x19 mm. Munició per a les pràctiques de tir de
la Direcció General de la Policia i a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
2. Justificació de la necessitat.
La Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (PGME), determina que el cos de Mossos d'Esquadra té el caràcter de policia ordinària i
integral i actua en tot el territori de Catalunya (article 5) i atès el seu caràcter d'institut
armat (article 10), els seus membres han de dur l'armament reglamentari.
Per donar compliment a aquesta normativa reguladora, la Direcció General de la
Policia necessita adquirir diversa munició per a la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra, tant per dotar els agents amb els mitjans materials necessaris per al
desenvolupament de l’activitat policial (munició de servei, lot 1 d’aquest expedient),
com per garantir que puguin portar a terme les pràctiques de tir que regularment
realitzen (munició d’entrenament, lot 2 d’aquest expedient).
Per la seva banda, la Llei 10/2007, del 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, determina que correspon a aquesta entitat autònoma de caràcter
administratiu, programar, organitzar i desenvolupar la formació bàsica, per a la
promoció i el comandament, per a l’especialització i la formació contínua (article 4.j)
dels membres dels cossos de policia de Catalunya (Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra i les policies dels ajuntaments). En el marc d’aquesta funció de formació,
programen o desenvolupen la formació i pràctica de tir dels alumnes a les seves
instal·lacions i, per tant, s’han de dotar de la munició per realitzar aquestes pràctiques
de tir.
La disposició addicional segona.2 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, per tal d’assolir una eficiència
econòmica en la contractació pública, estableix la possibilitat de que els ens i els
organismes del sector públic de Catalunya pugui adjudicar contractes de manera
conjunta sempre que el recurs a aquest instrument no s’efectuï de manera que la
competència es vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
D’acord amb aquesta regulació, la Secretaria General del Departament d’Interior
tramita aquest expedient d’adjudicació de forma conjunta amb l’Institut de Seguretat
Pública, no només com a mesura d’eficiència econòmica sinó també per la complexitat
que té per als proveïdors la gestió d’aquest subministraments, sotmesos a un fort
control administratiu en la importació i importants mesures de seguretat en la logística.
Per tant, en cap cas, aquest mecanisme obstaculitza la competència, restringeix o
falseja la competència.
El material objecte de subministrament que queda definit en el plec de prescripcions
tècniques, és el següent:
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Munició del lot 1: Es tracta de la munició que s’assigna a cada arma curta de dotació
per tal que els agents de la PG-ME puguin desenvolupar les tasques que li són pròpies
amb plena disposició dels recursos materials de dotació.
L’adquisició de la munició de dotació és necessària en previsió de la caducitat de
l’existent actualment. La quantitat de munició a adquirir en aquest procediment pel que
fa aquest lot es basa en els càlculs fets a partir de la necessitat de dotar a tots els
efectius. Així doncs, es parteix de la totalitat d’armes curtes de què disposa actualment
la PG-ME (cadascuna amb dos carregadors) així com de la totalitat de subfusells
(cadascun amb dos carregadors de 30 unitats) i se’ls assigna un nombre de cartutxos
a cadascun d’ells.
Munició del lot 2: Cada semestre els membres de la Policia de la Generalitat- Mossos
d’Esquadra han de realitzar, entre d’altres, les pràctiques corporatives obligatòries
consistents en una pràctica de tir amb arma curta amb diferents situacions. Algunes
unitats més especialitzades realitzen un major volum de pràctiques de tir amb aquesta
munició.
El càlcul de les quantitats a adquirir pel que fa al lot 2 (entrenament) es fonamenta en
el consum anual del total de la plantilla d’agents en la realització de pràctiques de tir
(un mínim de 110 cartutxos per agent). Així mateix, també es té en compte la utilització
de munició d’entrenament per part de les unitats especialitzades. Del que resulta una
estimació de 3.000.000 d’unitats anuals.
Per la seva banda, com s’indicava anteriorment l’Institut de Seguretat Pública, també
realitza pràctiques de tir en els seus programes formatius per als cossos de policia de
Catalunya, estimant-se una necessitat anual per a aquest objecte 1.000.000 d’unitats
anuals
En la quantificació de tots dos lots es preveu un estoc addicional de seguretat.
3. Procediment de licitació.
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació, es considera adient tramitar la
licitació conjunta mitjançant el procediment obert ordinari previst a la Llei 24/2011, d’1
d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i la seguretat.
Com sigui que per fer la valoració subjectiva es demana la presentació de mostres als
possibles licitadors i en tractar-se d’un producte amb forts controls administratius en la
fabricació i transport, es considera necessari ampliar el termini de la licitació per a la
presentació de les mostres en un màxim de 45 dies Pels mateixos motius, s’ha fixat
un termini de lliurament del subministrament de 90 dies, que és, segons la prospecció
de mercat feta, un termini suficient per fer l’entrega del producte en la quantitat
requerida.
Així mateix, per raó de la necessitat d’aportació de mostres físiques i d’acord amb la
disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP), apartat 3c, no és possible la presentació d’ofertes
per mitjans electrònics.
L’adquisició d’aquesta munició requereix l’autorització del Ministeri de l’Interior, que es
concedeix anualment sobre la munició a adquirir. Com sigui que el procediment
d’adjudicació, harmonitzat, amb terminis de presentació d’ofertes i execució llargs i
proves de valoració que requereixen del temps, és necessari licitar el subministrament
de forma anticipada per tal que pugui ser executat dins del pressupost del 2019 i, per
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aquest motiu, es condiciona la seva adjudicació i formalització no només a l’existència
de crèdit adequat i suficient per al pressupost del 2019 sinó també a la concessió de
l’autorització administrativa d’adquisició per part del dit Ministeri.
4. Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera.
No existeix cap circumstància que faci recomanable fixar uns criteris de solvència
superiors als mínims fixats a la llei de la forma com estan concretats als plecs tipus de
clàusules administratives del Departament d’Interior.
5. Criteris de valoració.
El producte a adquirir requereix d’un anàlisi de seguretat important en relació a les
prescripcions tècniques definides. És per aquest motiu, que la valoració es divideix en
dues fases. La primera de comprovació del compliment de les prescripcions tècniques
i una segona pròpiament de valoració.
Al lot 1, la primera fase de verificació del compliment de plec de prescripcions
tècniques es concentra en un aspecte que es considera molt rellevant, que és verificar
què la munició no traspassi les armilles antibales de dotació de la PG-ME. Per tal de
garantir la màxima objectivitat en aquesta valoració i atès que el Departament d’Interior
no disposa dels mitjans adequats, s’opta per encomanar la realització a les proves a
un laboratori extern homologat, l’Institut Tecnològic AITEX, que a més, és el laboratori
que dona suport al Departament en els processos de licitació i execució de les
licitacions d’adquisició de les armilles antibales de la PG-ME. Junt amb aquesta prova,
i ja amb personal intern de la unitat especialitzada d’armes, també es comprova que la
munició presentada a la licitació compleixi els mínims de qualitat definits en els plecs.
Les mostres de les empreses que superin aquesta fase i que, per tant, s’acrediti que
compleixen les prescripcions tècniques, es valoraran en una segona fase mitjançant
criteris per a determinar la millor oferta basats en judicis de valor i en fórmules
automàtiques (segona fase).
Amb els criteris que es basen en judicis de valor es considera necessari mesurar la
qualitat del producte en el seu comportament operatiu, realitzant i valorant el
funcionament amb les armes de dotació (20 punts), que el grau de penetració sigui
limitat (10 punts), el menor component contaminant dels materials amb el que estan
fabricats els productes i el seu disseny en termes d’incorporació d’elements de
seguretat addicional entre d’altres factors (10 punts). Tots aquests apartats es
valoraran mitjançant proves pràctiques realitzades per efectius especialitzats de la
Unitat d’Armes de la PG-ME.
A través de criteris amb fórmules automàtiques a banda del preu amb un màxim de 50
punts, es considera molt important, a efectes d’eficiència econòmica, valorar amb un
màxim de 10 punts el major termini de caducitat del producte. Es té en compte doncs
que en tractar-se de munició de servei no té un elevat consum i com a conseqüència
no s’exhaureix en un curt termini com sí passa amb la munició de pràctiques.
Pel que fa al lot 2 (munició per a pràctiques de tir), i com sigui que el seu ús es realitza
en espais tancats amb mesures de seguretat (galeries de tir), no precisa de proves de
laboratori, a l’Institut Tecnològic AITEX; però si que la munició presentada a la licitació
compleixi uns mínims de qualitat definits en els plecs.
Superada la primera fase, el disseny de la valoració mitjançant criteris subjectius vol
valorar la qualitat de les mostres presentades en el seu funcionament amb les armes
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de dotació (20 punts), dos aspectes directament relacionats amb el fet que les
pràctiques formatives es porten a terme majoritàriament en galeries de tir tancades,
com són la menor quantitat de residus de pólvora que generin i de densitat de fum,
perquè suposen un valor afegit al millor desenvolupament de les pràctiques i
manteniment de les instal·lacions (10 punts respectivament). Finalment, de forma
subjectiva també es valora el grau de seguretat que aporten els components del
cartutx i el seu disseny (10 punts).
Per últim, de forma automàtica es valora el preu amb una puntuació màxima de 60
punts.
6. Condicions especials d’execució.
Per la naturalesa del contracte no es considera adient incorporar cap altra condició
especial d’execució a banda de la que està regulada a la clàusula del plec tipus de
clàusules administratives, relativa al compliment de la normativa sobre seguretat i salut
laboral en tota la fase de producció i lliurament dels béns.
7. Pressupost de licitació i valor estimat de contracte.
7.1 Determinació del pressupost.
Lot 1: En no tractar-se d’un subministrament periòdic i atès que no s’ha fet cap
contracte similar en l’exercici anterior, la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat
de la PG-ME, ha realitzat una prospecció del mercat i ha fixat per garantir la
concurrència el preu unitari més alt de la prospecció, amb un import unitari de 0,50
euros, IVA exclòs.
Lot 2: La darrera licitació que es va publicar per aquest subministrament va ser l’any
2016. L’import d’adjudicació va ser de 0,169 euros, IVA exclòs; tenint en compte el
període de temps transcorregut des de llavors i per la prospecció del mercat també
realitzada l’import unitari que s’estableix és de 0,25 euros, IVA exclòs.
7.2 Concreció dels conceptes que conformen un pressupost
El pressupost pel subministrament de la munició per a cada lot és així, el següent:
Concepte
Cost unitari del bé (sense IVA)
Quantitat requerida
Pressupost
IVA 21%
Pressupost base de licitació

Lot 1
0,50 €
800.000
400.000,00 €
84.000,00 €
484.000,00 €

Lot 2
0,25 €
4.000.000
1.000.000,00 €
210.000,00 €
1.210.000,00 €

Total
1.400.000,00 €
294.000,00 €
1.694.000,00 €

En la prospecció de mercat realitzada, els preus unitaris que faciliten les empreses
comprenen tant els costos directes (d’adquisició) com indirectes (transport,
assegurances, etc..) . En el lot 1, també està inclòs en el preu el cost de la realització
de les proves de compliment del plec de prescripcions tècniques per part l’Institut
Tecnològic AITEX. El preu previst per aquestes proves és aproximadament de 860 €
7.3 Determinació del valor estimat
Per determinar el valor estimat, i com a garantia de seguretat en el subministrament,
es preveu la possibilitat de que el lot 2 sigui objecte de pròrroga, motiu pel qual el
detall d’aquest valor és el següent:
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Pressupost s/IVA contracte inicial
Import de la pròrroga
Total valor estimat

Lot 1
400.000,00 €
0
400.000,00 €

Lot 2
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €

Total
1.400.000,00 €
1.000.000,00 €
2.400.000,00 €

8. Justificació de lots.
Tot i ser del mateix calibre, les municions dels dos lots presenten les diferències
següents:
La munició de servei (lot 1) Es vol adquirir una munició que té una expansió controlada
del projectil amb la finalitat de garantir que no presenti sobre-penetració i així evitar
possibles rebots que podrien ferir a les persones es trobessin al voltant d’una actuació
policial en la que s’empressin armes de foc.
La munició per a pràctiques de tir. (Lot 2). Es vol adquirir una munició blindada,
totalment encapsulada per tal de minimitzar una possible contaminació per plom en
galeries interiors.
Malgrat que tots els fabricants disposen de gammes de munició tant de servei com per
entrenar, es considera adient dividir la licitació en 2 lots per tal d’afavorir la
diversificació d’empreses.

Eusebi del Olmo Ferrús
Sub-director general d’Administració i
Serveis de la Direcció General de la
Policia

Joan Josep Guillem Carrique
Sub-director general d'Administració i
Suport Acadèmic de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya
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