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Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments
Subdirecció General Tècnica
Servei Tècnic

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE VEHICLES
PESATS INCORPORATS PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I
SALVAMENTS EN RÈGIM DE PROPIETAT DES DE L’ANY 2020 EN ENDAVANT

1.- Objecte del Contracte
Servei de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles pesats de la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments (d’ara en endavant DGPEIS), incorporats al règim de propietat des de l’any
2020 en endavant.

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.
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 i remodelacions de vehicles). Aquestes operacions es fan de
forma gradual, i queden supeditades 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.

1 de 5

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

Els expedients per contractar el servei de manteniment de la flota de vehicles durant els darrers anys ha
estat la següent:
L’evolució de la despesa d’aquest contracte durant els darrers anys ha estat la següent:
Any
2015
2016
2017
2018
2019

Expedient
IT/2014/498/2; IT/2014/965; IT/2015/146; IT-2016-N112; IT-2016N113; 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
IT-2018-756; IT-2019-20092

TOTAL
(IVA inclòs)
2.446.853,60 €
2.319.418,01 €
2.643.281,82 €
2.883.905,30 €
2.885.850,00 €

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: BRP Ponts -127.000 €), i que l’evolució de la despesa en manteniment correctiu, en una
flota envellida com aquesta, a la llarga és sempre creixent.
Malgrat l’exposat anteriorment, des de la data de formalització del darrer contracte de manteniment de la
flota de vehicles de la DGPEIS, el nombre i/o règim de molts vehicles pesants ha canviat. Així, cal prestar el
servei de manteniment preventiu i correctiu a aquests 35 vehicles pesants que s’han incorporat en règim de
propietat a la flota del cos de Bombers de la Generalitat. Molts d’ells provenen d’anteriors contractes de
renting un cop finalitzats els mateixos, així com vehicles cedits per altres entitats o organismes, i una part
dels vehicles nous adquirits mitjançant el contracte de subministrament de 92 vehicles autobombes rurals
pesades (BRP) per als bombers de la Generalitat, contractat mitjançant l’expedient IT-2019-20133.
Aquesta licitació té com a objectiu garantir el servei de manteniment preventiu i correctiu d’aquests 35
vehicles pesants de la flota de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
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3.- Procediment de licitació.
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació i l’import del mateix, es considera adient tramitar la
licitació mitjançant procediment obert simplificat (159 LCSP).
Es proposa la tramitació urgent de l’expedient (119 LCSP), atès que el manteniment d’aquests vehicles és
imprescindible pel correcte funcionament del Cos de Bombers de la Generalitat, des d’un punt de vista
operatiu, així com per garantir la seguretat dels bombers que utilitzen els vehicles inclosos en aquest
contracte.
4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professionals i econòmica i financera.
Els licitadors podran acreditar la seva solvència també a través dels criteris fixats en el plec tipus de
clàusules administratives particulars.
Addicionalment 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 molt específics i complexos de mantenir. En particular, les autobombes 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.
5. Criteris de valoració
Tots els criteris d’adjudicació són avaluables matemàticament. El preu del manteniment preventiu és puntua
en funció de del seu pes aproximat en el cost total a partir de les dades històriques que disposa la Subdirecció General Tècnica. També es valora el cost del preu hora del manteniment correctiu realitzat amb
mitjans propis. 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 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, establint-se diversos
subcriteris (referits a reparacions diverses en vehicles autobombes) 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 ,i la seva substitució directament
als parcs atès que és una de les actuacions més comunes durant el període d’execució del contracte.
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, la posada a
disposició d’una cabina de pintura, equips industrials per al mecanitzat i reconstrucció de les estructures . El
nombre de tallers propis o concertats posats a disposició del contracte i ubicats a les poblacions on es
troben els vehicles, així com els vehicles taller oferts per a l’execució del contracte són dos aspectes que
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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.

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 al plec de clàusules administratives particulars, 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 obligació essencial del contracte, i el seu
incompliment ha de comportar la resolució del contracte.

7. Pressupost i valor estimat del contracte
L’objecte del contracte comprèn el manteniment de només 35 vehicles. A banda del manteniment preventiu,
respecte a la qual s’estableix en el plec de prescripcions tècniques que es realitzarà una per vehicle, és
necessari establir una bossa per manteniments correctius de qualsevol dels vehicles inclosos en aquest
contracte. D’altra banda, el preu de revisió preventiva de vehicle pesat es fixa en 216 euros sense IVA. Per
fixar els preus unitaris s’ha consultat a una empresa del sector, Iturri, SA.
D’acord amb l’exposat , el pressupost del contracte és el següent:
Nombre de vehicles
Preu de revisions sense IVA
Número de revisions per vehicle

35
216,00 €
1
7.560,00 €

Bossa manteniment correctiu

61.930,00 €

Pressupost total sense IVA

69.490,00 €

IVA

14.592,90 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

84.082,90 €

Pressupost total sense IVA
IVA 21%
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

69.490,00 €
14.592,90 €
84.082,90 €

El pressupost inclou els costos directes i indirectes i que, per tant, no es desglossen.
La part no facturada de manteniment preventiu podrà ser destinada al manteniment correctiu, i al revés. El
contracte s’adjudicarà per preus unitaris, i no les ofertes no poden oferir cap baixa sobre el pressupost total
del contracte.
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Es preveu la pròrroga del contracte però no la seva modificació, per la qual cosa el seu valor estimat és el
següent:
Pressupost IVA exclòs
Pressupost pròrroga 2022 IVA exclòs
Valor estimat del contracte

69.490,00 €
69.490,00 €
138.980,00 €

8. Justificació en relació als lots
S’estableix un únic lot, tant pel curt interval de temps d’execució del contracte, com pel fet que és una llista
tancada de vehicles, on cal aplicar els mateixos criteris tècnics i logístics.

El sub-director general tècnic
de la DGPEIS

Antonio Ramos Medina

5 de 5

