Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de la Policia

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE
PAISÀ PER A LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA, MITJANÇANT UN
SISTEMA DE BESCANVI, DISTRIBUÏT EN 4 LOTS
1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és el subministrament de vestuari de paisà per a la Direcció
General de la Policia, mitjançant un sistema de bescanvi, distribuït en els 4 lots
següents:
Lot
1
2
3
4

Nom
Unitats de bescanvi per als membres de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra (en endavant PG-ME) destinats a la província de Barcelona
Unitats de bescanvi per als membres de la PG-ME destinats a la província de
Girona
Unitats de bescanvi per als membres de la PG-ME destinats a la província de
Lleida
Unitats de bescanvi per als membres de la PG-ME destinats a la província de
Tarragona

2. Justificació de la necessitat.
L’article 9 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la PG-ME, estableix l’obligatorietat per a
tots els membres del cos de vestir l’uniforme reglamentari. No obstant això, en
determinats llocs de treball, o per necessitats del servei, els funcionaris del cos poden
exercir llurs funcions sense l’uniforme, amb l’autorització prèvia de l’òrgan que sigui
determinat per reglament.
Aquesta determinació s’ha portat a terme mitjançant el Decret 184/1995, de 13 de
juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, que en el seu article 2 estableix que,
serà el Director General de la Policia l’òrgan competent per a autoritzar la no utilització
dels uniformes en els casos específics que afectin determinats llocs de treball o per
necessitats del servei.
El 18 d’octubre de 2007, es va signar la proposta d’acord de la Direcció General de la
Policia amb les organitzacions sindicals representatives del Cos de Mossos
d’Esquadra sobre la utilització de la uniformitat en determinades unitats policials. En
aquest Acord, que va ser publicat al DOGC núm. 5080 de 28.02.2008 en la
Resolució/IRP/539 annex 2, s’acorda que, atès que de manera habitual determinades
unitats de la PG-ME porten la seva activitat sense vestir l’uniforme, i atès que aquestes
unitats deixen de rebre les peces d’uniformitat amb cadència periòdica, rebran una
compensació anual mitjançant un val bescanviable per roba de paisà per tal de
compensar-los de l’eventual deteriorament de les peces de roba particulars que utilitzin
durant la seva feina.
Per tal de donar compliment a l’Acord i per tal d’identificar i concretar les unitats i llocs
de treball de la PG-ME que podien desenvolupar les seves tasques sense la necessitat
de dur la uniformitat pertinent, es va dictar la instrucció 3/2008, de 29 de febrer, sobre
l’autorització per poder prestar el servei sense la uniformitat reglamentària en
determinades unitats o llocs de treball del cos de mossos d’esquadra, per necessitats
del servei.
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En el punt 3 de l’Acord de la Direcció General de la Policia amb les organitzacions
sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra sobre la utilització de la
uniformitat en determinades unitats policials, s’estableix també que el personal que
deixi de rebre les peces d’uniformitat amb cadència periòdica rebrà una compensació
anual mitjançant un val bescanviable per roba de paisà d’un import de 200€. Aquest
import és l’equivalent al cost anual en preu del 2007 de l’adquisició per part de
l’Administració, mitjançant concurs públic de les peces de la uniformitat genèrica que
es deixaran de reposar periòdicament.
Aquest val es lliurarà el 2018 en referència a les situacions generades durant l’any
2017, amb el benentès que si no s’ha estat durant tot l’any ocupant efectivament
alguns dels llocs de treball en alguna de les unitats o serveis establerts a la instrucció
18/2014, de 29 de desembre del director general, es rebrà un val per la part
proporcional corresponent.
Tanmateix, pel que fa a l’Àrea d’Escortes, atesa la naturalesa de les seves funcions,
l’import establert anual mitjançant un val bescanviable per roba de paisà és de
364,00€.
Per a l’any 2018 es necessari tramitar un procediment obert en el qual s’inclouen totes
aquelles unitats de la PG-ME que, d’acord amb la instrucció 3/2008 de 29 de febrer,
poden exercir llurs funcions sense l’uniforme.
3. Procediment de licitació.
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació, es considera adient tramitar la
licitació mitjançant un procediment obert de regulació harmonitzada.
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.
Per aquest procediment s’han establert uns criteris d’adjudicació 100% objectius, amb
els quals es pretén donar valor a aquelles empreses que ofereixen aspectes que
garanteixen un millor servei més enllà dels mínims establerts en el plec de
prescripcions tècniques.
En primer lloc, una major varietat de les marques i dels conjunts de roba permet que
els membres de la PG-ME, puguin emprar vestuari de diversa tipologia en funció de
les necessitats operatives. En segon lloc, també es valora la facilitat que puguin oferir
els licitadors en la prova del vestuari (botigues) com en la tria a distància i logística
associada en el lliurament
Finalment i pel que fa al preu, atès que es parteix d’imports fixos, es valorarà que les
empreses ofereixin un percentatge de descompte sobre el preu de venda al públic dels
productes.
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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 tota la fase de producció i lliurament dels béns.
7. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte.
7.1. Determinació del pressupost base de licitació.
Les dades (nombre de vals i import de vals) a partir del qual s’ha calculat l’import de
licitació han estat subministrades per la Subdirecció General de Recursos Humans de
la Direcció General de la Policia tenint en consideració les dades sobre membres de la
PG-ME amb dret a percebre els vals. Pel que fa als imports, com s’ha indicat abans
venen determinats per la normativa citada.
7.2 Concreció dels conceptes que conformen el pressupost base de la licitació.
Import
unitat de
bescanvi
(IVA
exclòs)

Lot 1

Lot 2

Núm.
Unitats
Import lot
de
bescanvi

Lot 3

Núm.
unitats
Import lot
de
bescanvi

Núm.
unitats
de
bescan
vi

Import lot

Lot 4
Núm.
Unitats
de
Import lot
bescan
vi

16,528 €

38

628,10 €

7

115,70 €

5

82,64 €

6

99,17 €

33,057 €

95

3.140,50 €

16

528,93 €

12

396,69 €

16

528,93 €

49,586 €

106

5.256,20 €

18

892,56 €

13

644,63 €

18

892,56 €

66,115 €

67

4.429,75 €

11

727,27 €

9

595,04 €

11

727,27 €

82,644 €

55

4.545,45 €

9

743,80 €

7

578,51 €

9

743,80 €

99,173 €

90

8.925,62 €

15

1.487,60 €

11

1.090,91 €

15

1.487,60 €

115,702 €

69

7.983,47 €

12

1.388,43 €

9

1.041,32 €

12

1.388,43 €

132,231 €

107

14.148,76 €

18

2.380,17 €

13

1.719,01 €

18

2.380,17 €

148,760 €

158

23.504,13 €

27

4.016,53 €

20

2.975,21 €

27

4.016,53 €

165,289 €

2.029

335.371,90 €

348

57.520,66 €

251

41.487,60 €

342

56.528,93 €

300,8264 €

185

55.652,89 €

Pressupost

2.999

463.586,78 €

481

69.801,65 €

350

50.611,57 €

474

68.793,39 €

652.793,39 €

IVA 21%

97.353,22 €

14.658,35 €

10.628,43 €

14.446,61 €

137.086,61 €

TOTAL

560.940,00 €

84.460,00 €

61.240,00 €

83.240,00 €

789.880,00 €
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7.3 Determinació del valor estimat
Com sigui que no es preveu pròrroga d’aquest subministrament ni s’estableixen
modificacions, el valor estimat coincideix amb el pressupost de la licitació, és a dir:

Pressupost
sense
IVA
contracte inicial i valor estimat

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Total valor
estimat

463.586,78€

69.801,65 €

50.611,57€

68.793,39€

652.793,39 €

8. Justificació dels lots.
Les unitats de la PG-ME, que d’acord amb la instrucció 3/2008 de 29 de febrer, poden
exercir llurs funcions sense l’uniforme i que, per tant, tenen dret al subministrament de
vals de vestuari mitjançant un sistema de bescanvi es troben distribuïts per les
diferents regions policials que formen el territori de Catalunya. Per la qual cosa, s’ha
considerat fer una distribució de lots per les quatre províncies tant per a cercar una
major concurrència, el foment de les PIME i per a donar un bon servei més pròxim als
membres de la PG-ME en tot el territori català.

Frederic Ferrer i Bargalló
Sub-director general d’Administració i Serveis

