Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
Àrea d’Informació i Comunicació

 Nota de premsa 

Els Bombers de la Generalitat renoven la
seva flota de vehicles amb la incorporació
de 263 noves unitats
● Avui lliurem els primers 90 vehicles del total de 263; la resta s’aniran
rebent i lliurant en el termini d’un mes
● Es tracta de vehicles lleugers preparats per a l’operativa, tasques
logístiques, de gestió i de transport; tant de càrrega com de personal
● Aquesta contractació és el segona de les 5 previstes per tal de dotar el
Cos de Bombers d’uns vehicles més nous i segurs i menys
contaminants
● La posada al dia de la flota de vehicles és un dels puntals del Pla
Bombers 2025 elaborat per la Direcció General
El Departament d’Interior ha contractat, en modalitat d’arrendament, 263 nous
vehicles destinats a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments (DGPEIS).
Aquesta nova incorporació, que suposarà una despesa de 14.960.126,61€ (IVA
inclòs), forma part del segon paquet de tots els vehicles que s’han d’anar
incorporant fins a 2021 per renovar la flota del Cos de Bombers de la Generalitat.
El contracte, adjudicat a Caixabank, inclou l’arrendament dels vehicles, el seu
manteniment integral i assegurances durant un període de 5 anys. Aquest és un
dels capítols previstos en el Pla Bombers 2025 elaborat per aquesta Direcció
General.
En concret en aquest cas, els 263 vehicles que s’han començat a incorporar avui
són lleugers; és a dir unitats destinades a tasques logístiques, operatives, de gestió
i de transport de personal i de càrrega. Aquesta n’és la distribució:




30 Unitats de Transport de Personal (UTP) Ford Transit
33 Unitats de Suport Logístic (USL) Seat Leon
1 USL amb motor híbrid (Lexus)
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57 Unitat de Personal i Càrrega Lleugera (UPCL) Volkswagen Caddy
11 Unitat de Càrrega (UCA) Renault Master
2 UCA amb plataforma elevadora (Renault Master)
122 Unitat de Personal i Càrrega de parc (UPC) Toyota Land Cruiser
7 UPC de comandament (Dacia Duster)

A causa de la crisi sanitària, l’arribada d’aquest lot de 263 vehicles s’ha vist
lleugerament alterada; avui n’han arribat 90 però la resta, fins als 263, ja s’hauran
incorporat i estaran totalment operatius aquest pròxim mes d’agost. Avui, al Circuit
de Barcelona-Catalunya hi ha 90 unitats; 57 UPC i 33 USL, que s’incorporaran a
les seves unitats i Regions de destí avui mateix.

UPC Tot terreny 4x4 (5 places)
20 d’ells, equipats amb pneumàtics
d’hivern, ja que estaran destinats en
comarques de muntanya. Sistema
d’ajut a la frenada tipus ABS,
airbags en cada seient i assistència
d’arrencada en pendent

USL Turisme
Motor gasolina. Canvi de marxes
manual i sistema de tracció 4x2.
Igual que les UPC, equipament de
ràdio, mans lliures i navegació GPS,
airbags per a cada ocupant i
assistència d’arrencada en pendent.

Amb aquesta incorporació es redueix l’antiguitat de la flota de vehicles lleugers dels
Bombers de la Generalitat. Això suposarà, a més, un estalvi econòmic ja que les
noves unitats precisaran de menys revisions i reparacions, i quan aquestes siguin
necessàries, seran menys costoses ja que no caldrà recórrer a peces que
difícilment es troben en el mercat. Per una altra banda, els 263 nous vehicles
incrementen la seguretat del personal que les utilitzarà i són més ergonòmics i
operatius. També són més sostenibles des d’un punt de vista mediambiental ja que
redueixen l’emissió de contaminants.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
Àrea d’Informació i Comunicació

La seva distribució territorial i per unitats serà aquesta:
RE. Centre
RE. Girona
RE. Lleida
RE. Metropolitana Nord
RE. Metropolitana Sud
RE. Tarragona
RE. Terres de l’Ebre
GRAE
GRAF
GEM
Grups Especials
Mitjans Aeris
Unitat GROS
Sala Central
Subdirecció Operativa
Servei Tècnic
Centre Logístic
Taller Ràdio
Servei Prevenció
Direcció General
ISPC
TOTALS
(*UPC de Comandament)

UPC*
1
1
1
1
1
1
1

UPC
14
24
20
16
15
12
10
5
1
2
1

UPCL
4
6
4
5
4
3
3
6
2
2
2
1
2
7

2

7

122

1
3
2
57

USL
3
3
3
3
3
3
2

UCA
1
1
1
1
1
1
1

UTP
3
4
4
4
4
3
2

1

2

2

2
1

1
1
1
4
1
1
3
2
34

1
1
1
13

1
30

La renovació de la flota, un dels puntals del Pla Bombers 2025
El Pla Bombers 2025, elaborat per la DGPEIS, té per objectiu posar al dia el servei
dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, fent especial incidència, entre d’altres
aspectes, en la renovació de la flota de vehicles. Aquesta s’ha plantejat en cinc
fases:
1. El passat mes de febrer ja va arribar un primer paquet de 8 nous vehicles
lleugers, destinats als Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) dels
Bombers de la Generalitat, amb una inversió de 560.000€.
2. Tot just avui, dimarts 14 de juliol, es rep una primera tongada de 90 vehicles
del segon paquet. Al llarg del mes d’agost ja s’hauran rebut totes les 263
unitats del lot.
3. El tercer paquet l’integren 92 noves Bombes Rurals Pesants (BRP), que
seran adquirides per via de la compra directa, i suposarà una inversió de
40 milions d’euros distribuïts en 4 anualitats. El pròxim mes d’agost
arribaran els dos primers prototipus d’aquests vehicles, que seran testats al
llarg de la Campanya Forestal recentment iniciada. Aquests vehicles aniran
arribant de manera esglaonada al llarg dels pròxims dos anys i mig.
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4. El quart paquet l’integren 77 vehicles de diversa tipologia: 13 furgons de
salvament, 24 bombers urbanes lleugeres, 13 bombers urbanes pesades,
12 autoescales de 32 metres i 15 bombes nodrisses. És previst resoldre el
concurs d’adquisició abans de que finalitzi l’any. Aquest lot suposarà una
inversió aproximada de 40 milions d’euros.
5. Finalment, amb el cinquè paquet arribarà un centenar de vehicles lleugers
amb adaptacions específiques per a l’ús de cadascuna de les unitats a qui
aniran destinats, com ara les unitats de muntanya i de submarinistes del
Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i el Punt de Trànsit que s’instal·la en
un gran incendi forestal. En aquest lot arribarà, també, el vehicle per a la
nova unitat EPAF que s’instal·larà a Tremp. La Direcció General treballa en
aquests moments en les condicions que hauran de regir l’operació i, per tant,
encara no se’n té una valoració econòmica.
El Pla Bombers 2025 també preveu ampliar la dotació de personal, adequar totes
les infraestructures del Cos de Bombers, així com l’equipament i les eines
necessàries per poder desenvolupar el servei.
El Circuit, escenari de la presentació oficial dels nous vehicles
El Circuit de Barcelona-Catalunya, situat a Montmeló, acull anualment la Formula
1® i MotoGP™, dos dels campionats més prestigiosos del món del motor. A punt
d’assolir les tres dècades d’història, el Circuit s’ha convertit en un dels millors
traçats permanents del món. I, sobretot, en una entitat dinàmica, innovadora i
oberta a la societat.
A més de l’activitat de competició, amb un calendari de 19 esdeveniments esportius
per temporada, el Circuit de Barcelona-Catalunya acull activitats a les seves
instal·lacions els 365 dies de l’any: entrenaments privats i col·lectius, cursos de
conducció, jornades d’incentius i de formació, presentacions mundials i molts altres
esdeveniments.

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea d’Informació i Comunicació

93 586 77 20 premsa.bombers@gencat.cat
http://interior.gencat.cat/bombers

