Generalitat de Catalunya
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Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments
Subdirecció General Tècnica
Servei Tècnic

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE PER AL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU
(VEHICLES DE PROPIETAT) I CORRECTIU (VEHICLES DE PROPIETAT I RENTING) DE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS

1.- Objecte del Contracte.
Servei de manteniment preventiu (vehicles de propietat) i correctiu (vehicles de propietat i rènting) de la
flota de vehicles de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments per al segon
semestre de 2019, dividit en 2 lots:
Lot 1: Servei de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles de les regions d’emergències
Metropolitana Nord, Centre, Girona i vehicles dels serveis centrals ubicats a les regions
esmentades.
Lot 2: Servei de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles de les regions d’emergències
Metropolitana Sud, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i vehicles dels serveis centrals ubicats a
les regions esmentades.
La vigència del contracte és del dia 1/7/2019 al 31/12/2019, prorrogable fins a un màxim de 2 anys naturals
més.

2.- Justificació de la necessitat.
Per tal de dur a terme les tasques que li són pròpies, la DGPEIS disposa d’una flota operativa de vehicles
de diferents tipologies, marques i antiguitat distribuïts en els diferents parcs de bombers, i per tant és
fonamental disposar d’un servei de manteniment preventiu i correctiu de la mateixa, mitjançant el qual s’eviti
el màxim possible els períodes d’inoperativitat dels vehicles per avaria mecànica, i es garanteixi la seguretat
dels bombers. El manteniment, en sentit ampli, s’entén com a preventiu, correctiu i predictiu. Aquest darrer
es refereix al fet de poder preveure possibles problemes i, fins i tot, accidents. L’edat mitjana dels vehicles
de la DGPEIS va augmentat cada any, especialment els pesats, i la flota va variant anualment. Per una
banda es van donant de baixa operativa vehicles obsolets i sinistrats, alhora que es van incorporant de
nous, ja sigui mitjançant convenis amb altres Administracions i organismes, perquè han finalitzat contractes
d’arrendament i els vehicles han estat adquirits en règim de propietat, etc. Les freqüències de manteniment
dels vehicles té en compte l’edat mitjana i la tipologia dels vehicles a mantenir. Quan es produeixi un
rejoveniment de la flota mitjançant l’adquisició de nous vehicles, s’estudiarà rebaixar les freqüències de
revisions de vehicles. És essencial comptar amb un servei de manteniment de la flota que garanteixi la
màxima disponibilitat del parc mòbil per a atendre les necessitats de mobilitat i funcions de prevenció i
extinció d’incendis que ha de realitzar el personal de la DGPEIS. El manteniment de vehicles requereix, pel
que fa als vehicles pesats, d’un personal especialitzat en el seu manteniment amb formació dels fabricants
dels vehicles i, molt particularment, de les transformacions pròpies d’un vehicle de Bombers. És per aquest
motiu, que la DGPEIS no disposa de mitjans propis per a atendre aquesta necessitat.

3.- Procediment de licitació.
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació i l’import del mateix, es considera adient tramitar la
licitació mitjançant el procediment obert amb subjecció a regulació harmonitzada.
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4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professionals i econòmica i financera.
La classificació empresarial que correspon a aquest tipus de servei pel seu CPV: 50111000-6 Serveis
d’administració, reparació i manteniment de la flota de vehicles, és el grup Q, subgrup 2, categoria 5. No
obstant l’anterior els licitadors podran acreditar la seva solvència també a través dels criteris fixats en el plec
tipus de clàusules administratives. 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, els principals contractes realitzats,
els darrers 3 anys, d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, en què
l’import anual acumulat de l’any de major volum d’execució sigui igual o superior al 70% del pressupost del
contracte. Addicionalment a aquests requisits de solvència, 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 de transformació molt específics i
complexos de mantenir. En particular, camions autobomba i 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. Es facilita l’acreditació d’aquest aspecte, permetent-se fins a
tres vies diferents: formació del fabricant, formació del concessionari o distribuïdor oficial o experiència en
els darrers tres anys de treballs realitzats d’acord amb l’objecte del contracte; amb l’objectiu doble de
garantir que l’empresa adjudicatària estigui plenament capacitada per executar un contracte essencial pel
funcionament correcte del cos de Bombers de la Generalitat, així com evitar establir obstacles a la
concurrència de les empreses del sector.

5. Criteris de valoració
Tots els criteris d’adjudicació són avaluables matemàticament. El preu del manteniment preventiu (34%) és
subdividit en 5 subcriteris (preu manteniment vehicle pesat, preu manteniment vehicle lleuger, preu
manteniment autoescala, preu manteniment exhaustiu autoescala i preu manteniment remolc) ponderats en
funció de del seu pes en el cost total a partir de les dades històriques que disposa la Sub-direcció General
Tècnica. També es valora el cost del preu hora del manteniment correctiu realitzat amb mitjans propis (8%),
el preu de disponibilitat no ordinària (4%) i el preu hora no ordinària (3%). D’altra banda, i com s’ha indicat
anteriorment, és fonamental que l’empresa adjudicatària disposi del personal qualificat i amb l’experiència
adequada per a executar el contracte. Per aquest motiu, es proposa valorar el major nombre de persones
que disposin de la capacitació assenyalada en l’anterior apartat que siguin adscrites al contracte, contant a
partir de la superació del nombre mínim establert al PCAP (10%), així com la major experiència del personal
adscrit a l’execució del contracte en determinades operacions específiques de reparació de determinats
components de les autobombes i de les autoescales (18%) establint-se diversos subcriteris (referits a
reparacions diverses en vehicles autobombes i autoescales, així com en matèria de reparació i substitució
de pneumàtics) ponderats en funció de del seu pes en el cost total a partir de les dades històriques que
disposa la Sub-direcció General Tècnica. Tanmateix, es valora que les empreses realitzin la reparació o
substitució de pneumàtics (2%) i la seva substitució directament als parcs (2%), atès que és una de les
actuacions més comunes durant el període d’execució del contracte.
La raó d’aquests criteris abans exposats, rau en la dispersió geogràfica i temps de treball dels vehicles; de
forma que a major nombre de personal qualificat major possibilitat d’abordar amb condicions de seguretat el
manteniment de forma simultània. Cal dir també que el manteniment d’aquests vehicles pesats comporta un
període llarg de temps. Per tant, un major equip humà format i especialitzat, permet garantir un millor servei
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i, sobre tot, evitar la paralització dels vehicles i l’afectació del servei d’extinció d’incendis i salvaments. La
importància doncs d’aquest aspecte qualitatiu, es considera proporcional a la puntuació assignada.
Els mitjans materials que es posen a disposició de l’execució del contracte és un altre element de gran
importància per garantir la seva bona i àgil execució. Així, es valoren les instal·lacions, la inclusió d’un banc
de proves hidràuliques per les comprovacions dels sistemes mecànics i hidràulics d’extinció (1%), la posada
a disposició d’una cabina de pintura (1%), equips industrials per al mecanitzat i reconstrucció de les
estructures (1%). El nombre de tallers propis o concertats (10%) i els vehicles taller oferts per a l’execució
del contracte (4%) són dos aspectes que també es valoren, doncs un major nombre de tallers i mitjans
materials suposa una major agilitat en la prestació del servei, atesa la dispersió territorial, i permet abordar
el major nombre de reparacions en les zones més properes als parcs de Bombers.
La possibilitat de disposar d’un vehicle de substitució de determinada tipologia és un aspecte també que es
valora (5%), atès que permet que el parc mòbil de la DGPEIS no es vegi afectat per les baixes temporals de
vehicles estratègicament fonamentals en la dinàmica operativa dels bombers.
Per últim, es valora l’aportació d’un de caràcter social en matèria de seguretat en el treball (1%), a fi de
garantir una major qualitat laboral durant l’execució del servei.

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 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.
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 condició essencial del contracte, i el seu incompliment
ha de comportar la penalitat equivalent a un 10 % del preu del contracte o, a judici de l’òrgan de contractació
la resolució del contracte.

7. Pressupost i valor estimat del contracte
Com s’ha exposat anteriorment, el parc mòbil de la DGPEIS és cada cop més antic, i això implica una
necessitat d’increment pressupostari per mantenir-lo en les mateixes condicions, principalment en relació als
vehicles pesats (canvis de motor o de bomba, remodelacions de vehicles, establiment de dues revisions
addicionals respecte altres anualitats sobre els vehicles lleugers. A més, les autoescales (AEA) de la
DGPEIS, que han passat a ser de propietat recentment, continuen augmentant. Al superar els 10 anys, totes
les marques que disposa el servei (Metz, Magirus, Camiva) prescriuen una revisió de caràcter
extraordinària. En cas que el vehicle sigui de propietat, aquesta revisió extraordinària recau sobre el
contracte objecte d’aquesta licitació. Per la seva complexitat logística, aquesta operació es fa de forma
gradual, i queda supeditada a les decisions que es facin sobre retirada de vehicles i entrada de nous, pas de
vehicles amb contracte de rènting a propietat, o pròrrogues de contractes de rènting. El manteniment
preventiu, afecta als vehicles que són propietat de la DGPEIS, i és per això que té una importància
estratègica per la Generalitat de Catalunya. El manteniment preventiu és un cost que s’ha d’optimitzar, i del
seu correcte desenvolupament es pot aconseguir un allargament de la vida útil dels vehicles. Així, els
estàndards mínims del manteniment preventiu s’han de mantenir per afavorir la major vida útil dels vehicles i
la millora de les condicions de seguretat amb les que treballa el personal operatiu.
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L’evolució de la despesa d’aquest contracte durant els darrers anys ha estat la següent:

Any

Expedient

2015
2016
2017
2018

IT/2014/498/2; IT/2014/965; IT/2015/146; IT-2016-N112; IT-2016-N113; IT-2016-N114
IT/2015/637; IT/2016/107; IT-2016-N115
IT/2015/637; IT/2015/637; IT-2018-N96; IT-2018-N122
IT/2018/756; IT-2018-N2; IT-2018-N121

TOTAL
(IVA inclòs)
2.446.853,60 €
2.319.418,01 €
2.643.281,82 €
2.883.905,30 €

La major part del pressupost es dedica a manteniment correctiu, i és en ell on s’han centrat els majors
esforços per reduir la despesa global. En aquest sentit, s’han adoptat mesures des de fa anys per estalviar,
com ara diferir moltes reparacions que afecten a l’estètica del vehicle, principalment xapa i pintura, sense
que afecti a la seguretat en la seva utilització, però si a la imatge exterior i aspecte del vehicle.
També s’han dut a terme actuacions per tal de millorar, en coordinació amb l’institut de Seguretat Pública de
Catalunya, les bones pràctiques de conducció, i aprofitar els retorns d’experiències de tots el accidents per
evitar que es tornin a produir.
Una altra actuació ha estat l’augment de la redistribució dels vehicles entre parcs, a fi d’aconseguir que la
càrrega de quilòmetres fets es distribueixi de la forma més uniforme i racional possible, amb un envelliment
equilibrat de la flota de vehicles de la DGPEIS, intentar donar de baixa vehicles antics on apareix la
necessitat de reparacions importants, si és possible, etc.
Aquestes mesures i d’altres és continuaran mantenint amb el nou contracte, però és important remarcar que
l’import del manteniment correctiu té una gran variabilitat, concretament en casos d’accidents amb imports
elevats (exemples: AEA Palafrugell -250.000 €-, BRP Ponts -127.000 €- o AEA Vilanova -116.474 €-), que
en aquest contracte s’inclouran 30 vehicles propietat del Conselh Generau de la Vall d’Aran, i que l’evolució
de la despesa en manteniment correctiu, en una flota envellida com aquesta, a la llarga és sempre creixent.
Tenint en compte aquests aspectes, sense oblidar la divisió del contracte en dos lots per tal d’afavorir la
concurrència, però que alhora suposa un major risc que un dels lots esgoti el seu pressupost havent-hi
saldo encara en l’altre, es proposa augmentar lleugerament (aproximadament un 5% en relació a l’import de
l’any 2018) la quantia del pressupost base de licitació.
D’altra banda, es preveu la possibilitat de pròrroga durant dos anys, la qual cosa permetrà, si s’escau,
establir una estructura adequada per a l’execució del contracte a una nova empresa adjudicatària, i també
es preveu la modificació a l’alça del preu del contracte en un 20%, per tal d’atendre a un increment imprevist
de reparacions preventives o correctives, derivat o bé de la incorporació de nous vehicles de propietat, de
l’increment de revisions pel pas de temps o, en el cas de la reparacions correctives d’un increment de
reparacions necessàries dels vehicles. També per canvis a la configuració dels vehicles (instal·lació
hidràulica, suportaria, etc.) sobrevingudes per motius operatius, o per necessitat de manteniments correctius
addicionals durant la revisió extraordinària de les AEA.
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Per tot l’exposat, el pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte és el següent:
Concepte
Pressupost sense IVA contracte inicial 2019 (lot 1)
IVA (21%)
Modificació 20% contracte inicial 2019 (lot 1)
Pressupost amb IVA contracte inicial 2019 (lot 1)
Pressupost sense IVA contracte inicial 2019 (lot 2)
IVA (21%)
Modificació 20% contracte inicial 2019 (lot 2)
Pressupost amb IVA contracte inicial 2019 (lot 2)

Import
625.000,00 €
131.250,00 €
125.000,00 €
756.250,00 €
625.000,00 €
131.250,00 €
125.000,00 €
756.250,00 €

Pressupost sense IVA contracte 1a pròrroga 2020 (lot 1)
IVA (21%)
Modificació 20% contracte inicial durant la 1a pròrroga (lot 1)
Pressupost amb IVA 1a pròrroga 2020 (lot 1)
Pressupost sense IVA contracte 1a pròrroga 2020 (lot 2)
IVA (21%)
Modificació 20% contracte inicial durant la 1a pròrroga (lot 2)
Pressupost amb IVA 1a pròrroga 2020 (lot 2)

1.250.000,00 €
262.500,00 €
125.000,00 €
1.512.500,00 €
1.250.000,00 €
262.500,00 €
125.000,00 €
1.512.500,00 €

Pressupost sense IVA contracte 2a pròrroga 2021 (lot 1)
IVA (21%)
Modificació 20% contracte inicial durant la 2a pròrroga 2021 (lot 1)
Pressupost amb IVA 2a pròrroga 2021 (lot 1)
Pressupost sense IVA contracte 2a pròrroga 2021 (lot 2)
IVA (21%)
Modificació 20% contracte inicial durant la 2a pròrroga (lot 2)
Pressupost amb IVA 2a pròrroga 2021 (lot 2)

1.250.000,00 €
262.500,00 €
125.000,00 €
1.512.500,00 €
1.250.000,00 €
262.500,00 €
125.000,00 €
1.512.500,00 €

Valor estimat del contracte (total)

7.000.000,00 €

La part destinada al manteniment preventiu i correctiu es distribueix de la manera següent:
Manteniment preventiu

Manteniment correctiu

481.250,00 € sense IVA, lot 1 (any 2019)

143.750,00 € sense IVA, lot 1 (any 2019)

481.250,00 € sense IVA, lot 2 (any 2019)

143.750,00 € sense IVA, lot 2 (any 2019)

962.500,00 € sense IVA, lot 1 (any 2020)

287.500,00 € sense IVA, lot 1 (any 2020)

962.500,00 € sense IVA, lot 2 (any 2020)

287.500,00 € sense IVA, lot 2 (any 2020)

962.500,00 € sense IVA, lot 1 (any 2021)

287.500,00 € sense IVA, lot 1 (any 2021)

962.500,00 € sense IVA, lot 2 (any 2022)

287.500,00 € sense IVA, lot 2 (any 2021)

TOTAL: 4.812.500,00 €, IVA no inclòs

TOTAL: 1.437.500,00 €, IVA no inclòs

La part no facturada de manteniment preventiu podrà ser destinada al manteniment correctiu, i al revés.
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8. Justificació en relació als lots
S’estableixen dos lots, en una divisió territorial mitjançant la qual es pretén establir un nombre similar de
vehicles a mantenir en cadascun dels lots.
Així, tot i que la DGPEIS està dividida territorialment en 7 regions d’emergències, s’ha considerat convenient
no dividir en més lots el contracte atès que dificultaria la planificació i gestió del parc mòbil. Cal recordar, per
exemple, la necessitat d’organitzar el servei d’imaginària. En cas d’un foc forestal o qualsevol altre servei de
la DGPEIS amb un nombre elevat de vehicles, que provenen de moltes destinacions, el servei de
manteniment atén in situ les reparacions més prioritàries per intentar que els vehicles romanguin treballant
en el mateix lloc del servei; tant sigui vehicles pesats com lleugers. Si el contracte està distribuït en més lots
per raó de l’especificitat del vehicle o territorial, els comandaments del cos de Bombers encarregats de
l’emergència tindrien una complexitat tècnica en coordinar a més d’altres serveis logístics necessaris, les
reparacions dels vehicles si intervinguessin tallers mòbils de diverses empreses. Aquestes situacions
d’emergència demanden pocs recursos personals i materials, que siguin claus, formats i amb experiència
per donar solució a les reparacions i no un desplaçament de varis equips que puguin provocar un destorb o
una major complexitat d’acció en la zona de treball.
A més, l’existència de la rotació de vehicles per necessitats operatives o per evitar un excés de treball de
determinats vehicles, pot anar en contra de les planificacions i pressuposts calculats pels licitadors al fer
l’oferta. També l’augment de la complexitat de la supervisió del manteniment dels vehicles (dificultat de
garantir un estàndard de qualitat i seguretat del servei de manteniment entre les diferents empreses), i la
gestió de peces de recanvi des dels magatzems de recanvis de Cerdanyola i de Valls.
A més, en cas de segmentar el pressupost correctiu i preventiu en més lots, pot provocar que l’import d’un
contracte s’esgoti i d’altres tinguin saldo positiu; el que pot comportar la immobilització de part de la flota;
sense que hi hagi marge de planificar les urgències i un parc estable de vehicles en funcionament.
Es permet que els licitadors presentin una oferta integradora, tenint en compte que els possibles licitadors
haurien de ser empreses de volum econòmic similar, i aquesta mesura permet l’aplicació d’economies
d’escales i l’optimització dels recursos humans requerits a les empreses.

9. Altres aspectes
A banda de la penalitat prevista en cas d’incompliment de l’adscripció de mitjans humans al contracte
adequadament qualificats, es preveu un sistema específic de penalitats en cas d’incompliments dels
terminis màxims previstos en el plec per emetre els resultats de les proves, atès que aquest és un contracte
essencial per al bon funcionament del servei de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, essent molt més
sensible als incompliments per part de l’empresa adjudicatària, i es centren en l’incompliment dels terminis
establerts per a executar els diversos tipus de manteniment.
El sub-director general tècnic
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