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

Memòria justificativa del contracte de subministrament de 92 vehicles pesats, tipus BRP,
per a la DGPEIS, dividit en dos lots

1. Objecte
Contracte de subministrament de 92 vehicles pesats, tipus bomba rural pesada (BRP), per a la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, dividit en dos lots.
Lot 1: 46 vehicles pesats.
Lot 2: 46 vehicles pesats.
2. 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.
En aquest marc, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (en
endavant, DGPEIS), dins de l’objectiu de substitució periòdica dels vehicles de major antiguitat
que van quedant obsolets i de la millora de la flota de vehicles, proposa aquesta contractació,
la qual es planteja des d’un doble vessant: com una reposició, perquè no s’incrementarà el
parc mòbil, ja que amb l’entrada dels nous BRP se’n donaran de baixa entre els més antics i
pitjor estat de conservació, i com a millora, perquè les característiques tècniques dels vehicles
a subministrar són superiors a les dels vehicles a substituir, d’acord a les necessitats
plantejades des de la Divisió Operativa de la DGPEIS, donant especial importància a tot el que
impliqui una major comoditat per viatjar (cabines amples i ben climatitzades...), així com
seguretat i protecció als ocupants, en cas d’accident (sistemes complementaris de frenades,
sistemes de seguretat passiva...).
Amb aquesta nova incorporació a la flota de vehicles de la DGPEIS la voluntat és doncs,
substituir BRP antigues o en pitjor estat, tenint en compte que la flota de BRP ha estat
pràcticament la mateixa durant el període del 2011 fins al 2017, sense entrades de vehicles
nous i pràcticament sense baixes per accidents.
Cal tenir present, doncs, l’envelliment progressiu durant aquests darrers anys dels vehicles
pesats de la DGPEIS i la finalització continuada dels expedients de contractació més antics
d’arrendament d’aquesta tipologia de vehicles. Així, en data 16 de juny de de 2016 va finalitzar
la vigència del contracte núm. 45/2004 amb el Banco Santander del rènting de 56 camions de
Bombers. Les quotes mensuals (amb IVA inclòs) per vehicle eren de 4.059,61 pels BRP i de
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4.787,60 € pels BFL. Es va executar l’opció de compra de tots els vehicles a un preu unitari de
1.815 € (amb IVA inclòs).
Durant l’any 2017 va finalitzar la vigència del contracte 104/2005 amb el Banco Santander del
rènting de 90 camions de bombers. Les quotes mensuals amb IVA inclòs eren de 3.867,70 €
els BRP i de 3.410,25 els BFP. Es va executar l’opció de compra de tots els vehicles per un
preu unitari de 3.630 € amb IVA inclòs.
El 31 de desembre de 2017 va finalitzar la vigència del contracte 85/2000 amb CaixaBank del
rènting de 16 camions, 1 autoescala i 2 furgons de bombers. Les quotes mensuals amb IVA
eren de 2.234,95 € els BRP, 3.889,71 € la Autoescala i 1.937,17 € els furgons. Es va executar
l’opció de compra de tots els vehicles als preus unitaris de 1.210 € els camions i els furgons i
de 1.815 € l’autoescala.
El 31 de desembre de 2017 va finalitzar la vigència del contracte 103/2001 amb CaixaBank del
rènting de 24 camions, 3 autoescales i 3 furgons de bombers. Les quotes mensuals amb IVA
eren de 2.024,69 € els BRP, 3913,87 € la Autoescala i 1.972,36 € els furgons. Es va executar
l’opció de compra de tots els vehicles als preus unitaris de 1.210 € els camions i els furgons i
de 1.815 € l’autoescala.
Així, actualment en el parc mòbil de la DGPEIS hi ha 193 BRP (160 en propietat i cedits i 33 de
rènting) i el contracte més recent on es contempli l’arrendament d’aquest tipus de vehicle és el
71/2009 amb CaixaBank (16 unitats BRP d’un total de 32 vehicles) essent la quota mensual per
BRP de 3.147,71 €, IVA inclòs.
L’objectiu d’aquesta adquisició és renovar almenys una part dels vehicles BRP de la DGPEIS,
no tots, tenint en compte que la immensa majoria excedeixen amb escreix els 15 anys
considerats com a període d’amortització d’aquests vehicles. Així, aquest subministrament
permetrà donar de baixa 92 camions molt antics, d’entre els quals 6 van ser matriculats l’any
1987, i 49 ho van ser durant la dècada dels noranta.
*Un altre motiu per iniciar aquest nou contracte és la situació existent fruit de diversos
requeriments de la Inspecció de Treball per modificar vehicles ja existents al Cos de Bombers
de la Generalitat. Són exemples d’això, el requeriment de la Inspecció de Treball de data 15 de
setembre del 2016, en relació a l’ordre de servei 8/0034358/15 que s’instal·lin cinturons als
seients posteriors del vehicle 4.13.48 del parc de bombers de Rubí. També, el dia 30 de juny
del 2017, la Inspecció de Treball va requerir el calendari i mesures per accelerar el redactat
dels nous plecs d’adquisició de vehicles, arran de la falta de cinturons al seient posterior del
vehicle amb matrícula B-4768-UN del parc de bombers de Pineda. Un altre exemple és quan
en data 5 de desembre del 2017, la Inspecció de Treball va requerir, en relació a l’ordre de
servei 25-005633/17 que s’instal·lin elements de protecció davant el risc d’inclinació del vehicle
amb matrícula 1889 BVH del parc de bombers de Balaguer. En aquest sentit, el Departament
d’Interior treballa per adequar els seus vehicles pesats a aquesta nova situació, però aquesta
situació és una mostra de la necessitat de renovació de molts dels seus vehicles pesats de
bombers.
El contracte esta dividit en dos lots i entre els successius lliuraments de vehicles de cada lot hi
haurà tres mesos de termini, donat que cada lliurament implica moviments interns de vehicles,
comprovacions de material, eventuals problemes de fabricació, motiu pel qual cal un període
suficient per poder garantir que es solucionen les incidències, etc. Es dona molta importància al
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fet de poder detectar, a fàbrica, defectes i incidències dels vehicles, ja que és més fàcil poder
solucionar aquests problemes durant el període de construcció, i no quan ja estan als parcs.
Aquests nous vehicles incorporen nombroses millores tècniques i tecnològiques: el sistema de
canvi, de frenada, millores en la seguretat integral de la cabina etc. Aquestes milloren suposen
un sensible augment de l’import del preu dels vehicles, però es consideren necessàries perquè
permeten millorar substancialment la seguretat dels ocupants, la seva eficàcia des d’un punt de
vista operatiu i també incrementar la seguretat en la conducció.
La renovació de la flota de vehicles està recollida a l’acord de Govern (GOV/126/2016, de 27
de setembre) pel qual s’aprova el Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior per al període 2017-2022. En concret, en el
Pla s’indica que els criteris de substitució consisteixen en la renovació d’un vehicle quan ha
passat un cert nombre d’anys des de la seva matriculació, i s’especifica que el nombre d’anys
per a la renovació depèn de la tipologia del vehicle, fixant-se en 15 anys el termini pel cas dels
BRP, xifra àmpliament superada en la pràctica totalitat dels BRP dels què disposa la DGPEIS.
La renovació parcial dels BRP objecte de l’actual contracte està prevista en el Pla Estratègic
esmentat, si bé en una quantitat de només 57 vehicles. Tot i això, la DGPEIS considera, fruit
d’un nou anàlisi operatiu i tècnic de la situació en la què es troba la flota de vehicles, que
convindria adquirir-ne 92 vehicles d’aquesta tipologia, atesa la seva polivalència i adaptabilitat a
tots els parcs de Catalunya. Cal tenir en compte, en aquest sentit, que el propi Pla estratègic
també preveia la renovació de diversa tipologia de vehicles durant aquests anys, no només de
vehicles BRP, la qual no s’ha produït a causa de les dificultats econòmic-financeres existents,
per la qual cosa ha calgut redefinir els objectius de renovació previstos inicialment. En concret,
durant el període comprès entre el 2017-2019, el Pla Estratègic preveia la incorporació de 2
bombes forestals pesades (BFP), 5 bombers rurals lleugeres (BRL), 24 bombes rurals pesades
(BRP), 6 bombes urbanes lleugeres (BUL), 6 bombes urbanes pesades (BUP), 7 furgons de
salvaments varis (FSV), 4 unitats de càrrega (UCA), 1 unitat especial (UE), 38 unitats de
personal i càrrega (UPC), 3 unitats de personal i càrrega logística (UPCL), 3 unitats punt de
trànsit (UPT), 6 unitats de suport logístic (USL) i 1 unitat de transport de personal (UTP). De
tots aquests vehicles, 106 en total, només s’han incorporat 32 vehicles UPC.
Un altre aspecte a considerar en aquest sentit, és la superació amb escreix dels 15 anys
d’antiguitat de la pràctica totalitat dels vehicles BRP de la DGPEIS i la previsió de donar de
baixa 92 BRP, escollits segons la seva antiguitat i/o estat de conservació, al mateix temps que
es van incorporant els nous camions objecte de l’actual procediment.
En resum, la flota que es proposa adquirir permetrà, d’es del punt de vista operatiu del cos de
Bombers de la Generalitat millorar substancialment la seva capacitat de resposta.
3. Procediment de licitació
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació, es considera adient tramitar la licitació
mitjançant el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
En aquest procediment és convenient, per poder realitzar una adequada valoració de les
ofertes dels licitadors, que aportin mostres físiques de les cabines, i per aquest motius és
convenient fixar un termini de licitació superior als 30 dies que fixa la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, respecte al procediment obert harmonitzat.
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Atesa la complexitat del contracte, el termini de presentació d’ofertes s’estableix en 45 dies
naturals per permetre que els licitadors puguin confeccionar adequadament les seves ofertes i
aportar la mostra sol·licitada.
Per tant, en aquest procediment de licitació es sol·licita disposar d’un xassís de mostra per tal
de realitzar les proves ergonòmiques i funcionals de la cabina. S’admet que la mostra
presentada sigui nova o ja utilitzada, i també que el xassís estigui sense transformar o que es
presenti com a mostra un vehicle ja transformat. El motiu d’aquesta flexibilitat es justifica per
l’especial tipologia de la mostra que es sol·licita, ja que la valoració de la cabina es pot fer
indistintament amb un xassís sense transformar o amb el vehicle ja transformat. D’aquesta
manera, també s’evita un sobre cost a les empreses licitadores sense provocar cap perjudici
per a la correcta realització de les proves.
Finalment, el lliurament dels vehicles serà progressiu, per tal de permetre un adequat lliurament
per part dels adjudicataris.
4. Classificació i 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
De la puntuació total, el 43% de la puntuació comprèn criteris avaluables mitjançant un judici de
valor. El motius que expliquen aquest alt percentatge són diversos: la gran importància que
existeix en avaluar el treball de transformació, que aquest vehicles no existeixen de sèrie en el
mercat, i el gran nombre d’aspectes tècnics que es consideren importants valorar des d’un punt
de vista tècnic.
Es considera molt adient en aquesta tipologia de licitacions testar els béns en condicions
ordinàries de treball similars a les dutes a terme pel cos de Bombers de la Generalitat. Per
aquest motiu, es proposa un criteri d’adjudicació, avaluable mitjançant un judici de valor que
consisteix en que un determinat grup de bombers realitzarà amb les mostres de les cabines
dels vehicles que presentin les empreses una sèrie de maniobres operatives sobre les que
emeten una valoració mesurada en 5 variables (de molt dolenta a molt bona). D’aquesta forma,
s’obté una valoració netament operativa, de l’adaptabilitat de cada un dels vehicles presentats
pels licitadors a la operativa dels bombers.
Atès que una valoració molt negativa d’un producte afecta molt a la operativa dels bombers i,
sobre tot, a la seva seguretat, s’ha fixat un llindar per poder passar a la fase següent (valoració
automàtica). Aquest llindar és el 50% de la nota màxima possible.
La descripció tècnica del sistema de protecció de la cabina contra bolcada o impacte és
important a fi de tenir un vehicle més segur en cas d’accident.
La seguretat dels ocupants i l’existència de mecanismes existents front situacions d’atrapament
és un aspecte que es valora atès que els camions actuals no incorporen solucions
específiques, i en de vegades es produeixen situacions que fan evident la seva conveniència.
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Valorant els sistemes de seguretat passiva es pretén analitzar els aspectes que, no estan
previstos al plec tècnic, permetin de millorar la seguretat dels bombers com a principi general.
El repartiment de càrregues i estudi d’estabilitat és rellevant perquè un vehicle de bombers de
caràcter forestal o rural té sempre la possibilitat de bolcar en pendents massa pronunciades.
Per això, cal estudiar com preveu el transformador del vehicle el comportament d’aquest amb
diferents situacions de la cisterna d’aigua.
La descripció del material utilitzat per fabricació de carrosseria s’analitza perquè existeixen al
mercat materials que fan disminuir pes i volum de la carrosseria. Això té clars beneficis sobre
un vehicle de bombers.
Sistemes que disminueixen de forma clara la probabilitat d’obertura accidental d’un estrep o
plataforma de càrrega es considera tenint en compte precedents d’obertures d’estreps a
vehicles en marxa, amb el perill que representa per a vianants, i per tant es valoraran sistemes
que disminueixin la probabilitat de que tingui lloc aquesta situació.
La capacitat màxima de càrrega és un altre aspecte important, atès que el BRP és un vehicle
que es carrega considerablement de material, i pateix esforços importants durant les
intervencions.
Les característiques del sistema de subjecció de l’estructura al bastidor es considerat donat
que el problema fonamental constructiu als vehicles de bombers amb cisterna és un
enfonsament gradual de l’estructura, degut al pes. Aquest efecte s’agreuja per cops, vibracions,
etc. Un bon sistema de subjecció permet disminuir aquest problema.
La distribució d’armaris laterals respecte a silenciós es considera perquè el BRP sempre ha
estat el vehicle on més material de dotació es vol posar, per ser el vehicle polivalent del Cos de
Bombers. Això implica que hi ha una falta d’espai per posar dotació. El pas a Euro VI ha
implicat, per tots els fabricants de vehicles, haver de veure com posar el silenciós (catalitzador
de gasos) i el depòsit de combustible. Depenent del fabricant, hi ha solucions més òptimes que
altres.
La disposició d’escales a sostre pretén conèixer la penetrabilitat d’un vehicle rural o forestal a
bosc, on el principal obstacle per això és l’alçada mínima, determinada per les escales al
sostre. Si aquestes estan disposades d’alguna forma que permeti baixar l’alçada mínima del
vehicle, això millora l’operativitat del vehicle.
Les prestacions hidràuliques de la bomba és valora atès que la bomba és l’element més
important del vehicle. El mercat permet accedir a diferents tipologies de bomba, i s’analitzarà
aquest aspecte en relació a les característiques del treball que han de realitzar els bombers.
Les característiques de la cadena de transmissió cinemàtica inclou l’anàlisi de la caixa de
canvis, embragatge, eixos, diferencials, caixa de transmissió, etc. Si aquesta cadena és
robusta, permet de disminuir la probabilitat de que un vehicle es quedi aturat a una situació
compromesa per trencament d’algun dels elements de la cadena.
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La fiabilitat mecànica de la bomba és un altre aspecte rellevant. La incidència en les
reparacions en bomba és important i comporten la baixa operativa immediata del vehicle. La
reducció de components mecànics disminueix la possibilitat d’avaria.
Calen vehicles amb un par de força, mesurat amb màximes revolucions, amb capacitat suficient
per tenir capacitat de resposta a les diverses situacions del foc forestal.
Per a evitar riscos de caiguda o desplaçament de la dotació de material, la seva pèrdua o
rotura, i evitar riscos pels vianants és valora els elements de subjecció de la dotació i
equipament dels vehicles.
En relació als sistemes complementaris de frenada cal indicar que al mercat existeixen
sistemes addicionals al fre de servei, fre motor i retarder, que milloren la capacitat de retenció i
frenada del vehicle. En conductors amb poca experiència de conducció, s’abusa del fre de
servei, la qual cosa pot provocar situacions de risc així com augment de despesa en canvis de
frens. Per això es important analitzar com interaccionen i s’apliquen els diversos tipus de frens
del vehicle.
Finalment, d’altra banda, amb un 57% de la puntuació es valora el preu, essent aquest l’únic
criteri avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques.
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 totes
les fases del contracte.
7. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte
El pressupost base de licitació s’ha calculat un cop efectuades diverses consultes recents a
empreses del sector, atès que no és en absolut possible prendre com a referència els preus de
licitacions anteriors atesos els molts anys transcorreguts, la qual cosa implica un diferent
context econòmic-financer. A més, la modalitat de contractació (compra en comptes
d’arrendament) i les característiques tècniques dels vehicles millorades per tal de garantir una
major seguretat dels ocupants i les prestacions dels vehicles són diferents. L’equipament que
incorpora els vehicles també està inclòs en el preu.
De les cotitzacions rebudes, s’ha escollit la d’import més alt a l’hora d’establir el pressupost
base de licitació, i així garantir la concurrència.
Així, en aquest pressupost està inclosa la construcció, transformació i adaptació dels vehicles, i
el seu equipament incorporat. Aquest contracte no inclou el servei de manteniment dels
vehicles ni la contractació d’una pòlissa d’assegurança per a cada un d’ells.
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La partida pressupostària està compresa al capítol 6, i la despesa prevista per anys és la
següent:

D’altra banda, atès que en aquesta licitació no es preveuen modificacions ni la pròrroga del
contracte, el valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost sense IVA, d’acord com
s’exposa a continuació en el següent quadre:

Concepte
Preu unitari 1 BRP (IVA inclòs)
Total pressupost sense IVA (lot 1)
IVA (21 %) (lot 1)
Pressupost base de la licitació (lot 1)
Valor estimat del contracte (lot 1)

Valor
440.198,00 €
16.734.800,00 €
3.514.308,00 €
20.249.108,00 €
16.734.800,00 €

Total pressupost sense IVA (lot 2)
IVA (21 %) (lot 2)
Pressupost base de la licitació (lot 2)
Valor estimat del contracte (lot 2)

16.734.800,00 €
3.514.308,00 €
20.249.108,00 €
16.734.800,00 €

Total pressupost sense IVA
IVA (21 %)
Pressupost base de la licitació
Total valor estimat del contracte

33.469.600,00 €
7.028.616,00 €
40.498.216,00 €
33.469.600,00 €

El preus unitaris de l’oferta incorpora els costos indirectes propis del subministrament, i per
aquest motiu, no es detallen.
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8. Justificació dels lots
Per tal d’afavorir la màxima concurrència, atès l’altíssim import del pressupost del contracte,
aquest expedient s’ha fraccionat en dos lots. Tot i això, tenint en compte aspectes com que els
92 vehicles pesats són iguals entre si, que les empreses amb capacitat per poder-se presentar
en aquesta licitació han de ser necessàriament grans, i també el reduït nombre d’empreses
transformadores i mantenidores de vehicles de bombers existents en el mercat, alhora també
es permet la presentació d’oferta integradora per tal de facilitar la selecció de la millor oferta
sense que es restringeixi la concurrència, permetent als actors corresponents la determinació
de la participació de cadascun d’ells en aquesta licitació en funció de les seves capacitats i
interessos.

9. Oferta integradora
Es permet la possibilitat als licitadors de presentar una oferta integradora, tenint en compte que
en el mercat existeixen empreses capacitades per executar el contracte en la seva totalitat, i
també el fet que els dos lots comprenen el mateix tipus de vehicle.
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