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Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a
l’execució del subm inistrament m itjançant la m odalitat d’arrendam ent, de 10
furgonetes operatives elèctriques am b distintius destinades a la UIPA per al
servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona a l’Ajuntam ent de Barcelona,
Gerència de Seguretat i Prevenció.

Contracte reservat: NO
Lots: NO
Núm. Expedient 20214300
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1. Antecedents

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en vehicles (2018), té
per objecte definir, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de
contractació pública sostenible, els criteris per a l’adquisició de vehicles propis (en
qualsevol de les possibles tipologies: compra, lísing o rènting), així com per als serveis
que incloguin l’ús de vehicles.
La diversitat de motorització existent i les diferències en termes d’impactes ambientals
associats, fa necessari establir un rang de prioritats clar que cal seguir a l’hora de
determinar el tipus de vehicle que es vol adquirir, sent la Prioritat 1 els Vehicles
elèctrics en totes les seves variants, com és el cas.
La Unitat d’Investigació i Prevenció d’Accidents (UIPA) de la Guàrdia Urbana té
actualment 9 furgonetes amb més de 10 anys d’antiguitat. Algunes ja retirades de la
circulació per no complir amb la Zona de Baixes Emissions, per tant la seva renovació
és prioritària i molt urgent.
2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida
Considerant que la finalitat consisteix en satisfer les necessitats operatives de la flota
de la Guàrdia Urbana de Barcelona durant el període 2021-2026 i donar compliment
als compromisos adoptats en la Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de
sostenibilitat en vehicles (2018), cal dotar de recursos adients per a realitzar aquest
subministrament.
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona
no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions,
motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa i amb total respecte als
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de
tracte.
Tanmateix, per tal d’assegurar una correct a realització de la prestació i per donar
resposta també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves
millores o solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat
detectada, es considera una durada mínima del contracte de 5 anys (60 mesos) i un
màxim de 100.000 quilòmetres.
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un
subministrament especialitzat en la modalitat d’arrendament tipus rènting.
3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte
que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida
L’objecte del contracte és el subministrament , mitjançant la modalitat d’arrendament,
de 10 furgonetes operatives elèctriques amb distintius destinades a la Unitat
d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) per al servei de la Guàrdia Urbana
de Barcelona.

3 / 12
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Oscar Redon Peyro, Tècnic, el dia 01/07/2021 a les 12:22, que informa.

Gerència de Seguret at i Prevenció
D irec ció de Serveis de G es tió E conòmica i C ontrol de Rec ursos
D epartament de L ogística i I nfraestructures

Considerant que aquesta contractació (CPV 34114100-0 Vehicles d’emergències) és la
millor solució, cal indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del contracte són
les següents:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-

El cost de la fabricació o producció.
La comercialització i les condicions en les que aquesta es realitza.
La utilització i el manteniment.
Període d’amortització del producte.

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb
qualsevol fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o
quantitativa.
Les mesures que, d’acord amb l’anterior, es considera adient incorporar són les
següents:
a. Pressupost màxim de licitació desglossat en despeses directes i
indirectes.
b. Informació sobre la subcontractació.
c. Pagament de preu a les empreses subcontractades.
d. L’acreditació del pagament del preu a les empreses subcontractades.
e. Compliment normes sociolaborals en el procés productiu i en la
distribució comercial.

4. Divisió en lots
Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte
puguin tenir una realització i un aprofitament individual i funcional que permeti la seva
execució de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació
global dels treballs per a una correcta execució global de les prestacions que resultaria
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució
del contracte, fet que permet concloure que les prestacions no poden ser executades
de forma independent sense menyscabar l’adequada execució dels treballs i una
correcta assignació dels recursos públics, proporcionals a la finalitat requerida.

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)
5.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de
ser de quantia 1.089.000,00 €. El pressupost net de 900.000,00 € i l’IVA de
189.000,00 €, amb un tipus del 21%.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de la licitació.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
El sistema de determinació del preu és a preu alçat.
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En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran
excloses del procediment.
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es
considera que és el següent:

C ostos directes

Import €
707.000,00

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Material

8.000,00

Transport

30.000,00

Altres
Suma costos directes

745.000,00

C ostos indirectes

Import €

Despeses generals d’estructura

110.000,00

Benefici industrial

45.000,00
Suma costos indirectes

150.000,00

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):

900.000,00

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 900.000,00 €. Els conceptes que inclou
son:
Any
2022

Pressupost net

2023
2024
2025
2026
2027
Total

30.000,00 €
180.000,00 €
180.000,00 €
180.000,00 €
180.000,00 €
150.000,00 €
900.000,00 €

5.3 Preu del quilometratge (IVA no inclòs):
Quilometratge no consumit

Quilometratge en excés

Mínim 0,02 euros

Màxim 0,10 euros
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6. Imputació pressupost municipal
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de
l'objecte del contracte i anirà amb càrrec als pressupostos i partides següents:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Any

Econòmic Programa Orgànic

2022

20400

2023

20400

2024

20400

2025

20400

2026

20400

2027

20400

13211
13211
13211
13211
13211
13211

0400
0400
0400
0400
0400
0400

Import net

30.000,00 €
180.000,00 €
180.000,00 €
180.000,00 €
180.000,00 €
150.000,00 €

%
IVA

21
21
21
21
21
21

Import IVA

6.300,00 €
37.800,00 €
37.800,00 €
37.800,00 €
37.800,00 €
31.500,00 €

Suma imports total

Import total

36.300,00 €
217.800,00 €
217.800,00 €
217.800,00 €
217.800,00 €
181.500,00 €
1.089.000,00 €

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.

7.Termini d’execució
L’execució d’aquest contracte s’iniciarà a partir del dia següent a la seva
formalització i es cediran els vehicles transformats en un màxim de 5 mesos.
La durada de les prestacions serà de 5 anys (60 mesos), i no es contempla cap
pròrroga.

8. Procediment d’adjudicació
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen
el seu objecte, així com el valor estimat del c ontracte i els criteris que serviran per a
la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte
mitjançant el procediment Obert Harmonitzat.

9. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les
empreses
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les
condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en
aquest procediment d’adjudicació és la següent:
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- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social
prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no
es trobin en supòsits de prohibició de contractar.
Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació. -

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1. L’empresa licitadora hauria de comptar amb la solvència econòmica i financera i
tècnica i professional mínima següents:
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
Volum anual de negoci
- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la
data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o
d’inici d’activitats de l’empresa, hauria de tenir un import igual o superior a 350.000
€.
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Serveis executats en els tres darrers anys.
- L’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora hauria de
declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims
tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 250.000 €.
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la
solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició
per contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i
quan demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels
mitjans i solvència d’aquella entitat.
També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a
la Llei 9/2017.
10. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en
relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot
seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent d’importància:
Criteris automàtics: puntuació total 100
- 1) Preu ofert en la quota d’arrendament. Ponderació: 85 punts.
Representa un 85% del total de puntuació a obtenir.
Amb aquest criteri es valora especialment l’oferta econòmicament més avantatjosa,
tenint en compte la relació cost-eficàcia d’acord amb la totalitat de la proposició.
Es proposa utilitzar la fórmula següent .
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S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui una oferta anormalment baixa i que tampoc no
superi el pressupost net de licitació (el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a
la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula
establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia
de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny :

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

(

)

S’apliquen els criteris de determinació de l’oferta anormal o desproporcionada
segons allò establert a la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny .
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb
valors anormals o desproporcionats:
- un diferencial de 10 punts percentuals per sota o per sobre de la mitjana de les
ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el
pressupost net de licitació.
- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes
es podrà prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un
diferencial superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes
es podran excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més
baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un
diferencial superior al 5%.
Les ofertes que, d’acord amb el plec, puguin ser considerades anormals o
desproporcionades, seran excloses si, en el tràmit d’audiència, s’evidencia que els
salaris considerats a l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació.
També es rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no
compleix les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes
en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius o per les
disposicions de Dret internacional enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014.
Es valora amb més del 35% de la puntuació total l’oferta econòmica malgrat el que
diu la Instrucció municipal aprovada per la Comissió de Govern de 15 de març de
2018, per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, atès que no és possible introduir criteris de caràcter qualitatiu, diferents als
ja previstos als apartats següents, que tinguin un pes equiparable al del preu com a
factor determinant de l’adjudicació.
- 2) Pel preu ofert respecte a l’abonament dels quilòmetres no consumits
durant el període d’execució del contracte. Ponderació: 5 punts.
Representa 5% del total de puntuació a obtenir.
Amb aquest criteri es puntua favorablement el licitador que ofereixi un preu
quilòmetre superior al mínim (0,02€) en l’abonament del quilometratge no
consumits respecte l’establert al PCAP.



Igual o inferior a 0,04 €/km.................................. 1 punt
Igual o inferior a 0,06 €/km.................................. 2 punts
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Igual o inferior a 0,08 €/km.................................. 3 punts
Igual o inferior a 0,10 €/km.................................. 4 punts
Igual o inferior a 0,12 €/km.................................. 5 punts
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- 3) Pel preu ofert respecte el quilometratge consumit en excés durant el
període d’execució del contracte. Ponderació: 5 punts.
Representa 5% del total de puntuació a obtenir.
Amb aquest criteri es puntua favorablement el licitador que ofereixi un preu
quilòmetre inferior al màxim (0,10€) respecte al quilometratge consumit en excés
respecte l’establert al PCAP.






Igual
Igual
Igual
Igual
Igual

o
o
o
o
o

superior
superior
superior
superior
superior

a
a
a
a
a

0,08
0,07
0,06
0,05
0,04

€/km...................
€/km...................
€/km...................
€/km...................
€/km...................

1
2
3
4
5

punt
punts
punts
punts
punts

- 4) Per les llums antiboira davanteres. Ponderació: 5 punts.
Representa 5% del total de puntuació a obtenir.
S’adopta aquest criteri en atenció a l’interès de la Guàrdia Urbana en comptar amb
els vehicles millor equipats respecte a dispositius de seguretat .

11.Garanties
Garantia definitiva
En aquest contracte s’eximeix de la constitució de garantia definitiva per tractar-se
d’un arrendament de béns.

12.Termini de garantia
Per tractar-se d’una adquisició mitjançant arrendament, on els escúters es retornen
una vegada finalitzat el contracte, no s’estableix període de garantia.

13.Condicions especials d’execució
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les
següents condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades
amb el seu objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret
comunitari:
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- Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució
comercial.
- Pagament a les empreses subcontractades.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Obligacions del contractista:
- Instal·lació en els vehicles de l’equipament embarcat de radio i de gestió de flotes
mitjançant tecnologia GPS, segons consta al Plec Prescripcions Tècniques.
L’adjudicatari designarà per a aquesta tasca un instal·lador que, o bé haurà d’estar
inscrit al Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya, segons Decret
360/1999 del 27 de desembre, modificat pel decret 122/2002,de 16 d’abril, de la
Direcció general de radiodifusió i televisió (DGRTV), amb l’habilitació de tipus C
(instal·lació i manteniment d’instal·lacions de centres emissors i senyals
radioelèctriques), o bé al “Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación”,
segons Reial Decret 401/2003, amb l’habilitació de tipus E (instal·lacions de
telecomunicació en vehicles mòbils).

14. Pagament del preu
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma
mensual, i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.

15. Modificacions del contracte
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el
contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de
8 de novembre, de contractes del sector públic .

16. Revisió de preus
En aquest contracte no es podrà revisar el preu.

17. Subcontractació
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte
fins a un màxim del 60% de l’import net d’adjudicació (IVA exclòs).
Essent aquestes únicament les prestacions següents:
-

Transport dels vehicles
Transformació policial
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-

Manteniment i reparacions
Gestions administratives relatives als vehicles

18. Cessió del contracte

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.

19. Règim específic de penalitats
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores
que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit
màxim de penalitats del 50% del preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les
següents penalitats:
a) Incompliments molt greus:
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
b) Incompliments greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec,
quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
c) Incompliments lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
Imposició de penalitats:
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Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes
són les següents:
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu del
contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu del
contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del
preu d’adjudicació.
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment
l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les
penalitats.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

El tècnic de Vehicles

Òscar Redón Peyró
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