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Informe justificatiu

Modalitat

Contracte Públic

Expedient

AG-2021-122

Núm. de lots

AG-2021-122-1
AG-2021-122-2
AG-2021-122-3
AG-2021-122-4
AG-2021-122-5
AG-2021-122-6
AG-2021-122-7
AG-2021-122-8

Unitat
promotora

Servei de Coordinació Administrativa

Procediment

Obert

Objecte

Subministrament de vestuari per al Cos d'Agents Rurals durant l'exercici
2021

Tipus

Import base €

Subministraments

IVA €

Pressupost licitació

201.300,00

42.273,00

Valor estimat

201.300,00

-

Termini d'execució

Import amb IVA €
243.573,00
-

3 Mesos

Nº lot

Descripció

Import
base €

IVA €

Import
total €

Valor
estimat €

Termini
execució

1

Jerseis

12.000,00

2.520,00

14.520,00

12.000,00

3 Mesos

45.000,00

9.450,00

54.450,00

45.000,00

3 Mesos

10.800,00

2.268,00

13.068,00

10.800,00

3 Mesos

22.000,00

4.620,00

26.620,00

22.000,00

3 Mesos

2
3
4

Jaqueta
tècnica
Samarreta
interior
Pantaló
d'estiu

5

Gorres d'estiu

3.750,00

787,50

4.537,50

3.750,00

3 Mesos

6

Bota alta

29.750,00

6.247,50

35.997,50

29.750,00

3 Mesos
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7

Bota baixa

33.000,00

6.930,00

39.930,00

33.000,00

3 Mesos

8

Bota de
muntanya

45.000,00

9.450,00

54.450,00

45.000,00

3 Mesos

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

12.000,00
45.000,00
10.800,00
22.000,00
3.750,00
29.750,00
33.000,00
45.000,00

2.520,00
9.450,00
2.268,00
4.620,00
787,50
6.247,50
6.930,00
9.450,00

AG09
AG09
AG09
AG09
AG09
AG09
AG09
AG09

D/221000300/5510/0000
D/221000300/5510/0000
D/221000300/5510/0000
D/221000300/5510/0000
D/221000300/5510/0000
D/221000300/5510/0000
D/221000300/5510/0000
D/221000300/5510/0000

1. OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament del vestuari necessari per al Cos d’Agent
Rurals (CAR) durant l’exercici 2021.
El preu unitari establert ve donat per la relació de preus de mercat de les diferents empreses
del sector per aquest concepte i està en relació amb les ofertes dels licitadors d’anteriors
contractes de subministrament.

2. JUSTIFICACIÓ
L’article 20 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, especifica en el seu
punt 1: “Els membres del CAR que estan de servei han de portar l’uniforme reglamentari en
condicions correctes”.
El Decret 391/2011, de 13 de setembre, pel qual s’estableix l’uniforme, l’equipament, els
distintius, els elements d’acreditació i la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals, té per
finalitat determinar els elements que permetin identificar les persones membres del Cos
d’Agents Rurals i la seva estructura jeràrquica davant la ciutadania, i alhora garantir que
aquests elements els permetin el compliment de les funcions que tenen encomanades amb
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eficàcia i eficiència. El Decret indica en el Capítol 2 Uniforme d’equipament, Article 7 Tipus
d’uniforme, tres tipologies d’uniforme:




Uniforme de representació
Uniforme de treball bàsic
Uniforme de treballs especials

De la mateixa manera, l’Article 11, en el seu punt 11.1 estableix els tipus d’equipaments del
Cos d’Agents Rurals:
 Equipament individual
 Equipament mòbil
 Equipament de l’Àrea funcional i territorial
 Equipament específic necessari en funció de les tasques atribuïdes i l’especialitat
assignada
Així, l’annex 4 de l’esmentat decret de Descripció de la uniformitat, especifica en el seu punt
2 que l’uniforme de treball bàsic de totes les escales es compon de les peces següents:
-

2.1 Jaqueta tècnica
2.2 Pantaló tècnic
2.3 Pantalons de treball
2.4 Samarreta 1a capa tèrmica
2.5 Malles 1a capa tèrmica
2.6 Camises d’estiu i d’hivern
2.7 Folre polar
2.8 Jersei
2.9 Polo de màniga curta
2.10 Samarreta de cotó
2.11 Bota de treball
2.12 Cinturó de treball

Cal dir que s’està treballant en la modificació del Decret 391/2011, per tal d’adaptar-lo als
canvis que s’han anat produint en la uniformitat, en part fruit dels acords presos en el marc
del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Cos d’Agents Rurals, i també per l’evolució de la
tècnica en els materials i els dissenys.
En l’expedient que ens ocupa, l’objecte de contractació és el de subministrament de vestuari
per al Cos d’Agents Rurals durant l’exercici 2021 que s’especifica en la tabla inicial de
l’informe.
Es fa necessària la fabricació i el subministrament d’aquestes peces de vestuari per tal de
mantenir la uniformitat en les condicions òptimes, mantenir els estocs mínims per a la seva
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reposició i poder atendre totes les peticions en cas de deteriorament d’aquest vestuari,
efectuades pels membres del Cos d’Agents Rurals.
Així, amb la finalitat de comptar amb el vestuari del Cos d’Agents Rurals per a l’any 2021,
s’inicia la tramitació d’un contracte de subministrament de vestuari amb crèdit avançat.
En aquest sentit a continuació es descriu la situació concreta pel que fa a cada un dels
productes detallats en els lots d’aquest expedient.
LOT 1 Jerseis
Article previst a l’Annex 4 (art.7) punt 2.8 de l’Uniforme de treball bàsic, Jersei del Decret
391/2011, de 13 de setembre, pel qual s’estableix l’uniforme, l’equipament, els distintius, els
elements d’acreditació i la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals.
Durant l’exercici 2020 es va tramitar un expedient de contractació mitjançant el procediment
obert, on l’objecte del contracte era la compra de vestuari corresponent a la uniformitat del
Cos d’Agents Rurals i es van adquirir 600 unitats.
Per tal de mantenir l’estoc al magatzem de la Direcció general dels Agents Rurals, reposar les
talles i poder garantir-ne la reposició establerta es fa necessària l’adquisició de 300 noves
unitats de jerseis.
LOT 2 Jaqueta tècnica
Article previst a l’annex 4 (art.7), punt 2.1 de l’Uniforme de treball bàsic, Jaqueta tècnica del
Decret 391/2011, de 13 de setembre, pel qual s’estableix l’uniforme, l’equipament, els
distintius, els elements d’acreditació i la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals.
Durant l’exercici 2020 es va tramitar un expedient de contractació mitjançant el procediment
obert, on l’objecte del contracte era la compra de vestuari corresponent a la uniformitat del
Cos d’Agents Rurals i es van adquirir 450 unitats.
Per tal de mantenir l’estoc al magatzem de la Direcció general dels Agents Rurals, reposar
les talles i poder garantir-ne la reposició es fa necessària l’adquisició de 300 noves jaquetes.
LOT 3 Samarreta de cotó
Article previst a l’annex 4 (art.7), punt 2.10 de l’Uniforme de treball bàsic, Samarreta de cotó
del Decret 391/2011, de 13 de setembre, pel qual s’estableix l’uniforme, l’equipament, els
distintius, els elements d’acreditació i la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals.
Aquest article no es subministra des de l’any 2015.
Per tal de mantenir l’estoc al magatzem de la Direcció general dels Agents Rurals, reposar
les talles i poder garantir-ne la reposició es fa necessària l’adquisició de 600 samarretes de
cotó

R/N: AG/CP00037 AG-2021-122

LOT 4 Pantaló d’estiu
Article no previst entre la uniformitat de treball regulada al Decret 391/2011, però incorporat
recentment en base als acords presos al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Cos
d’Agents Rurals, durant l’any 2015.
Durant l’exercici 2018 es va tramitar un expedient de contractació mitjançant el procediment
obert, on l’objecte del contracte era la compra de vestuari corresponent a la uniformitat del
Cos d’Agents Rurals i es van adquirir 400 unitats.
Per tal de mantenir un mínim estoc al magatzem de la Direcció general dels Agents Rurals,
reposar les talles i poder garantir-ne la reposició es fa necessària l’adquisició de 400 unitats.
LOT 5 Gorres d’estiu
Aquest article està regulat a l’Annex 4 (art.7) com a complement de l’uniforme de treball bàsic
(2.14) del Decret 391/2011.
Durant l’exercici 2019 es va tramitar un expedient de contractació mitjançant el procediment
obert, on l’objecte del contracte era la compra de vestuari corresponent a la uniformitat del
Cos d’Agents Rurals. En els cas de les gorres d’estiu es van adquirir 500 unitats.
Per tal de mantenir un mínim estoc al magatzem de la Direcció general dels Agents Rurals,
reposar les talles i poder garantir-ne la reposició es fa necessària l’adquisició de 250 unitats.
LOT 6 Bota alta
Article previst a l’Annex 4 (art.7), punt 2 d’Uniforme de treball bàsic, 2.11 Bota de treball del
Decret 391/2011, de 13 de setembre, pel qual s’estableix l’uniforme, l’equipament, els
distintius, els elements d’acreditació i la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals.
Durant l’exercici 2019 s’ha tramitat un expedient de contractació mitjançant procediment obert
on l’objecte del contracte era el subministrament de vestuari necessari per al Cos d’Agents
Rurals. En el cas de les botes de treball altes es van licitar 200 parells, número que anualment
cal reposar per poder disposar de l’estoc necessari.
Per tal de mantenir un mínim estoc al magatzem de la Direcció general dels Agents Rurals,
reposar les numeracions concretes que s’han esgotat i poder garantir la reposició anual
d’aquest calçat que està considerat Equip de Protecció Individual, cal adquirir 350 nous
parells.
LOT 7 Bota Baixa
Aquest article no està previst entre la uniformitat de treball regulada al Decret 391/2011, però
s’ha incorporat en base als acords presos al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Cos
d’Agents Rurals, l’any 2014.
Durant l’exercici 2019 s’ha tramitat un expedient de contractació mitjançant el procediment
obert, on l’objecte del contracte era la compra de vestuari corresponent a la uniformitat del
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Cos d’Agents Rurals. En el cas de les botes de treball baixes es van licitar 150 parells, número
que anualment cal reposar per disposar de l’estoc necessari.
Per tal de mantenir un mínim estoc al magatzem de la Direcció general dels Agents Rurals,
reposar les numeracions, i poder garantir la reposició d’aquest calçat, cal adquirir 550 nous
parells.
LOT 8 Bota de muntanya
Article previst a l’annex 4 (art.7), punt 3 d’Uniformes especials, punt f) Comarques de
muntanya. Bota especial comarques de muntanya del Decret 391/2011, de 13 de setembre,
pel qual s’estableix l’uniforme, l’equipament, els distintius, els elements d’acreditació i la
imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals.
En els darrers anys no ha calgut adquirir aquest producte, per al seva alta durabilitat, i pel fet
que al ser part de la modalitat d’uniformitat especial, el fan servir un número més reduït
d’agents. No obstant, és un article que té un ús intensiu a les comarques de muntanya
definides al Decret 391/2011. Durant l’exercici 2018 es va tramitar un expedient de
contractació mitjançant el procediment obert, on el lot corresponent a aquest article va quedar
desert.
Durant l’exercici 2019 s’ha tramitat un expedient de contractació mitjançant el procediment
obert, on l’objecte del contracte era la compra de vestuari corresponent a la uniformitat del
Cos d’Agents Rurals. En el cas de les botes de muntanya es van licitar 100 parells, número
que anualment cal reposar per disposar de l’estoc necessari.
Per tal de mantenir un mínim estoc al magatzem de la Direcció general dels Agents Rurals,
reposar les talles i poder garantir-ne la reposició es fa necessària l’adquisició de 250 nous
parells de botes de muntanya
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost de licitació del present contracte és de 243.573,00.-€, dels quals 201.300,00.-€
corresponent al preu del contracte i 42.273,00.-€ corresponent al 21% IVA, que anirà a càrrec
de la partida AG09/221000300/5510/0000 Vestuari del pressupost del DARP, sempre que
existeixi disponibilitat pressupostària en l’exercici pressupostari 2021, ja que aquest expedient
s’inicia amb crèdit avançat.
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Aquest pressupost de licitació es divideix per lots de la manera següent:.
LOT

Tipus de roba

Unitats

Import unitari
sense IVA

1
2
3
4
5
6
7
8

Jersei
300
40
Jaqueta tècnica
300
150
Samarreta cotó
600
18
Pantaló estiu
400
55
Gorra d’estiu
250
15
Bota alta
350
85
Bota baixa
550
60
Bota muntanya
250
180
TOTAL DESPESA VESTUARI 2020

Import per lot
sense IVA

21% IVA (€)

Import
total
amb IVA 21%

12.000
45.000
10.800
22.000
3.750
29.750
33.000
45.000
201.300

2.520
9.450
2.268
4.620
787,5
6.247,5
6.930
9.450
42.273

14.520
54.450
13.068
26.620
4.537,5
35.997,5
39.930
54.450
243.573

TERMINI, LLOC DE LLIURAMENT


Lots 1, 2, 3, 4 i 5 (fabricació): termini de 3 mesos a partir de la data de formalització
del contracte.



Lots 6, 7 i 8 (subministrament): el 50% de les peces tindran un termini de lliurament de
2 mesos, i el 50% restant tindran un termini de lliurament de 3 mesos, a partir de la
data de formalització del contracte.

El vestuari objecte de tots els lots es lliurarà a les dependències de la Direcció general dels
Agents Rurals, ubicada a la finca Torreferrussa, ctra. de Sabadell a Sta. Perpètua de Mogoda,
km. 4,5 de la localitat de Santa Perpètua de Mogoda.
REQUERIMENTS DE SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
Els requeriments de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional que
han de complir i acreditar els licitadors es recullen en Annex 1 al present informe.
CRITERIS DE VALORACIÓ I ADJUDICACIÓ
Els criteris de valoració que regiran per a l’adjudicació del subministrament del vestuari per al
Cos d’Agents Rurals es recullen en Annex 2 al present informe.
OBLIGACIÓ ESPECÍFICA
SUBMINISTRATS

DEL

CONTRACTISTA:

ANÀLISI

DELS

MATERIALS

7.1 Sobre una mostra del producte, el responsable del contracte haurà d’autoritzar la confecció
de totes les peces restants. Aquesta conformitat constarà en un model de conformitat per
escrit que restarà en poder del CAR. Sense aquesta conformitat no es podrà efectuar la
confecció de la resta del producte. Es preveu el termini de 15 dies per tenir tal aprovació i que
si aquesta és negativa per causa imputable al contractista, es pugui resoldre el contracte.
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7.2 En el moment en què s’efectuï la recepció del vestuari, el responsable del contracte per
part del DARP podrà retirar, de forma aleatòria, una peça de cadascun dels productes
adquirits, que introduirà en sobres / bosses individuals, tancats i precintats.
La peça, en cas que el responsable del contracte consideri oportuna l’acreditació de la qualitat
del producte, es podrà trametre, en un termini màxim de 15 dies, al laboratori que el DARP
designi a tal efecte, per tal que s’analitzi i es dictamini si els materials i les peces acompleixen
els requisits establerts en el plec de prescripcions tècniques particulars.
Per a acreditar que es compleix aquest termini de 15 dies, el DARP notificarà a l’empresa la
petició de l’analítica en el moment en què l’enviï al laboratori.
7.3 Quan les analítiques practicades en els termes anteriors demostrin que el material
incompleix els requeriments del plec de prescripcions tècniques particulars, es procedirà a la
resolució del contracte, amb els efectes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
7.4 En cas que del resultat de les anteriors analítiques es desprengui l’incompliment del plec
de prescripcions tècniques particulars, el cost de totes les analítiques anirà a càrrec de
l’empresa adjudicatària del lot corresponent, responent la garantia definitiva dipositada del
pagament de les factures emeses pel laboratori que hagués realitzat les anàlisis. En la resta
de casos, serà el DARP qui n’assumirà el cost.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
El plec de prescripcions tècniques recull la clàusula per la qual l’Article 202 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, indica l’obligació d’incloure una condició
especial d’execució del contracte, ja sigui de caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre
ordre.
Així, s’especifica que els productes subministrats en cadascú dels lots del concurs, han de
tenir el mínim d’embalatges i aquests han de ser de material reciclat plàstic o cartró.
Les empreses licitadores hauran de presentar una descripció de l’embalatge realitzada pel
fabricant o pel subministrador.
RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Als efectes previstos en l’art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es proposa com a responsable del contracte per part del DARP el Director General
dels Agents Rurals.

Marc Costa Trachsel
Director general dels Agents Rurals

