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

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE 90 LLANCES FORESTALS PEL COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT

1. Objecte
Subministrament de 90 llances forestals de cabal variable de 25 mm de diàmetre pel
Cos de Bombers de la Generalitat.
2. Justificació de la necessitat
L’article 13 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció,
extinció d’incendis i salvaments de Catalunya determina les funcions del cos de
Bombers de la Generalitat, el qual intervé en tot tipus d'emergències, com ara
incendis, salvaments i rescats en habitatges, indústries, muntanya, rius,
infraestructures ferroviàries, accidents de trànsit, entre d’altres. Per tal que els
bombers puguin realitzar certes actuacions d’emergència de forma eficaç i amb la
salvaguarda de la seva salut personal, necessiten disposar del material adequat per
poder realitzar la seva tasca.
Les llances forestals de cabal variable són utilitzades pels bombers de la Generalitat, a
fi de portar a terme les tasques de lluita contra els incendis forestals. Les autobombes
rurals pesades (BRP) i les autobombes forestals pesades (BFP) en porten 2 unitats
cadascuna.
A fi d’assegurar una homogeneïtat dins de les dotacions dels vehicles, el plec de
prescripcions tècniques estableix unes característiques determinades de pressió
màxima, cabal amb almenys quatre punts de selecció, i possibilitat de regular-los. Els
punts de cabal es defineixen amb precisió, amb una tolerància permesa, per garantir
l’extinció de focs d’interiors d’acord amb els procediments interns del Cos de Bombers
de la Generalitat, tant en situacions on cal extinció amb poc volum d’agent extintor (per
evitar excessiva creació de vapor) com en situacions on cal més volum d’aigua. És
necessari també que tinguin les característiques necessàries adequades per a extinció
de forma discontinua, amb diversos efectes.
Actualment no queden llances en estoc d’aquest tipus al Centre Logístic de Martorell.
A diferència d’altres tipus de llances disponibles, és absolutament imprescindible
disposar d’una reserva amplia d’aquest tipus de llances forestals abans no comenci la
campanya forestal, per tal de no posar en risc les operacions.
Una llança pot ser reparada pràcticament de forma indefinida, sempre i quan hi hagin
recanvis, o bé econòmicament ja no sigui rentable la seva reparació. A fi de garantir
que les llances es reparen de forma ràpida, sobretot durant la campanya forestal, és
imprescindible que les empreses licitadores facilitin un servei de reparació integral. Les
llances precisen d’un manteniment donat l’intens ús que pateixen sota condicions molt
extremes. Per tant, és fonamental que puguin ser portades a un servei de
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manteniment en condicions de proximitat, per no caure en despeses molt elevades i/o
terminis de manteniment no assumibles.
Es sol·licita que vagin amb número de sèrie, per permetre la traçabilitat.
Les compres realitzades per part de la DGPEIS des de l’any 2014 han estat les
següents:
Contracte
IT-2014-434
IT-2017-647
IT-2018-762

Import sense IVA
17.900,00 euros
13.650,00 euros
14.420,00 euros

L’objecte d’aquest contracte només compren l’adquisició d’aquest material i les
condicions del seu subministrament.
3. Procediment de licitació
Es considera convenient que aquesta licitació es realitzi mitjançant procediment obert
simplificat abreujat previst a l’article 159.6 LCSP.
4. Criteris de valoració
Es proposen com a criteris de valoració tres criteris avaluables mitjançant l’aplicació de
fórmules matemàtiques: en primer lloc, el preu. Un segon criteri de tipus operatiu referit
al nombre de punts de selecció de cabal, atès la importància d’aquest aspecte durant
el seu ús per part dels bombers. El plec de prescripcions tècniques exigeix un mínim
de quatre punts de selecció. El tercer criteri es refereix a l’existència d’un servei tècnic
al qual poder portar les llances adquirides en aquest contracte i que calgui reparar en
un futur, cosa que és habitual i que és necessari que funcioni de manera àgil. Tot i
això, com ja s’estableix en el plec de prescripcions tècniques, el servei de
manteniment de les llances serà contractat mitjançant un contracte independent.
5. 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.
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6. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte
Per determinar el pressupost base de licitació s’ha consultat al mercat i s’ha
incrementat el seu import aproximadament un 10% per tal de garantir-ne la
concurrència.
Es preveu la modificació màxima del contracte fins a un màxim del 20% per supòsits
d’una major necessitat de material fruit de l’activitat dels bombers o augment de les
intervencions a realitzar. No es preveu la possibilitat de pròrroga.
Concepte
Preu unitari màxim admès
Total pressupost sense IVA
IVA (21 %)
Pressupost base de la licitació
Modificació del contracte (20%)
Valor estimat del contracte

Valor
220 €
19.800,00 €
4.158,00 €
23.958,00 €
3.960,00 €
23.760,00 €

El preus de l’oferta incorpora els costos indirectes propis del subministrament, els
quals, per aquest motiu, no es detallen.
7. Justificació dels lots
No es planteja dividir l’objecte del contracte en lots, ja que des del punt de vista tècnic
no és convenient atès que es tracta de la mateixa tipologia de producte.
8. Altres
És un fet greu que una llança d’extinció falli durant una intervenció: implica riscos per
la operació i pels propis bombers. Per tant, es contempla la devolució de les llances en
cas de detecció de problemes de funcionament.

El cap del Servei Tècnic

CPISR-1 C
Màxim del Valle
Ferrer
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