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1. ANTECEDENTS 

 

La Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio climático y transición energètica defineix la 

obligatorietat de disposar d’una zona de baixes emissions a tots els municipis de més de 50.000 

habitants al 2023 per la qual cosa Viladecans ha de implantar-la ja que es troba dins dels 

paràmetres. 

En data 20 de maig de 2022 es publicà la Resolución definitiva de la Secretaria General de 

transportes y movilidad de concesión de las ayudas del programa de ayudas a municipios para 

la implantación de zones de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 

urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, on Viladecans se 

li va otorgava la subvenció per a l’ampliació de la zona d’estacionament regulada i la implantació 

d’una zona de baixes emissions. 

El marc d’aquest contracte es troba dins de l’actuació P1_L2‐20210920‐1. Inversiones para la 

implantación y puesta en funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones i l’actuació P10_L2‐

20210920‐1. Establecimiento de zonas de estacionamiento regulado no incluidas en una Zona 

de Bajas Emisiones. 

Per al finançament d’aquest contracte es va sol·licitar també la subvenció de la Generalitat de 

Catalunya ACC/3828/2021, de 22 de desembre, per la qual es convocaven els ajuts als ens locals 

de Catalunya per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions per als anys 2021 i 

2022 (ref. BDNS 602515) referent al disseny de les ZBE i zones tranquil·les dins els municipis. 

En data 29 de març de 2022 es publicava la resolució de concessió amb caràcter definitiu dels 

ajuts a ens locals per a actuacions de disseny i implantació de Zones de Baixes Emissions per 

als anys 2021 i 2022, aprovades per la Resolució ACC/3828/2021, de 22 de desembre, on 

s’atorgava a Viladecans part de la subvenció sol·licitada. 

El marc d’aquest contracte es troba dins de l’actuació 2.1.2 de l’ordre ACC/224/2021, d’1 de 

desembre, incloent les corresponents a la implantació de zones tranquil·les acústiques. 
 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present Plec és determinar les condicions que han de complir els vehicles elèctrics 

subministrats a l’S.P.M Viladecans Qualitat, S.L. per tal de realitzar un control adequat de les 

Zones d’Estacionament Regulat (ZER) i la Zona de Baixes Emissions (ZBE) en el municipi de 

Viladecans.  

LOT 1 – SUBMINISTRAMENT DE TURISME ELÈCTRIC PEL CONTROL DE LA ZER 

L’objecte del LOT 1  és el subministrament d’un vehicle elèctric tipus turisme molt versàtil per tal 

de poder accedir a tots els carrers de la ciutat on existeix ZER, amb unes mesures reduïdes 

(turisme petit/mitjà), però que permeti incorporar un sistema de gestió de càmeres OCR al seient 

del copilot. Degut al seu mode de conducció lent i continu no és necessari una gran potencia, 

però si una autonomia elevada. Finalment, és necessari que disposi de garantia tant pel vehicle 

en general com per les bateries en particular. 
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LOT 2 - SUBMINISTRAMENT MOTOCICLETES ELÈCTRIQUES PEL CONTROL DE LA ZER 

L’objecte del LOT 2  és el subministrament  de dues motocicletes elèctriques que no superin els 

11kW de potencia per tal que es puguin conduir amb el carnet  B segons la legislació vigent i 

disposin d’un xassís resistent per aguantar les exigències de la conducció urbana. Degut al seu 

mode de conducció lent i de parades constants no és necessari una gran potencia, però si una 

autonomia elevada i un sistema d’arrencada i parada eficaç. Finalment, és necessari que disposin 

de garantia tant pel vehicle en general com per les bateries en particular. 

LOT 3- SUBMINISTRAMENT TURISME ELÈCTRIC PEL CONTROL DE LA ZBE 

Es necessita un vehicle elèctric tipus turisme molt versàtil per tal de poder accedir a tots els 

carrers de la ciutat on existeix ZBE, amb unes mesures reduïdes (turisme petit/mitjà), però que 

permeti incorporar un sistema de gestió de càmeres OCR al seient del copilot. Degut al seu mode 

de conducció lent i continu no és necessari una gran potencia, però si una autonomia elevada. 

Finalment, és necessari que disposi de garantia tant pel vehicle en general com per les bateries 

en particular. 

3. FITES I OBJECTIUS 

El marc d’aquest projecte està inclòs dins de l’actuació financiable 1, Inversiones para la 

implantación y puesta en funcionamiento de una Zona de Bajas Emisiones de l’Article 34 de la 

present subvenció. Essent necessari per tal de complir amb els objectius de, 

- Disminuir el transit rodat en l’espai urbà. 

- Millora de la qualitat de l’aire i la salut pública. 

- Disminuir la contaminació acústica. 

- Reformar l’espai públic per avançar cap a una mobilitat sostenible, segura i neta. 

Així mateix, les fites associades a aquest projecte són: 

- Publicació de la licitació: març 2022 
- Adjudicació de les feines: novembre de 2022 
- Inici de l’execució: juliol 2023 
- Fi de l’execució: desembre 2024 

 
El marc d’aquest projecte està inclòs dins de l’actuació financiable 10, Establecimiento de zonas 

de estacionamiento regulado no incluidas en una Zona de Bajas Emisiones de l’Article 34 de la 

present subvenció. Essent necessari per tal de complir amb els objectius de, 

- Disminuir el transit motoritzat. 

- Reducció de les emissions de GEI. 

- Reducció de la contaminació acústica. 

- Disminuir l’estacionament indegut al regular l’aparcament i vigilar el seu compliment. 

Així mateix, les fites associades a aquest projecte són: 

- Publicació de la licitació: març 2022 
- Adjudicació de les feines: novembre de 2022 
- Inici de l’execució: gener 2023 
- Fi de l’execució: desembre 2024 

 
L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de facilitar a l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. tota la 

informació i documentació que es requereixi en el compliment de les fites i objectius, associats a 
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la posada en marxa del servei de la senyalització horitzontal i vertical necessària per la 

implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), així com de l’ampliació de la Zona 

d’Estacionament Regulat en el municipi de Viladecans gestionada per l’S.P.M Viladecans 

Qualitat, S.L. 

4. DESCRIPCIÓ DELS LOTS 

LOT 1 – ADQUISICIÓ TURISME ELÈCTRIC PEL CONTROL DE LA ZER 

Subministrament d’un vehicle elèctric tipus turisme molt versàtil per tal de poder accedir a tots 

els carrers de la ciutat on existeix ZER, amb unes mesures reduïdes (turisme petit/mitjà), però 

que permeti incorporar un sistema de gestió de càmeres OCR al seient del copilot. Degut al seu 

mode de conducció lent i continu no és necessari una gran potencia, però si una autonomia 

elevada. Finalment, és necessari que disposi de garantia tant pel vehicle en general com per les 

bateries en particular. 

1. Vehicle i carrosseria 

 

- Tipologia:  turisme petit/mitjà. 

- Places:   mínim 2 persones / màxim 5 persones. 

- Número de portes: indiferent. 

- Carrosseria exterior: blanca. 

- Tapisseria:  fosca, amb reforços en els laterals per resistència al fregament. 

- Seients:  desplaçament endarrere del seient del pilot i del copilot. 

 

2. Motor 

 

- Combustible:  100% elèctric. 

- Potencia:  mínim 60CV / màxim 150 CV. 

 

LOT 2 – ADQUISICIÓ MOTOCICLETES ELÈCTRIQUES PEL CONTROL DE LA ZER 

Subministrament de dues motocicletes elèctriques que no superin els 11kW de potencia per tal 

que es puguin conduir amb el carnet  B segons la legislació vigent i disposin d’un xassís resistent 

per aguantar les exigències de la conducció urbana. Degut al seu mode de conducció lent i de 

parades constants no és necessari una gran potencia, però si una autonomia elevada i un 

sistema d’arrencada i parada eficaç. Finalment, és necessari que disposin de garantia tant pel 

vehicle en general com per les bateries en particular. 

1. Vehicle i carrosseria 

 

- Tipologia:  motocicleta. 

- Places:   mínim 1 persona. 

- Carrosseria exterior: blanca o negra. 

- Tapisseria:  fosca, amb reforços en els laterals per resistència al fregament. 

 

2. Motor 

 

- Combustible:  100% elèctric. 



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A 

L’ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DE L’EXPEDIENT 22/077 

 

 

 

 
Finançat per: 
 
  
 
 

 

 Pàg.  6 de 10 

- Potencia:  mínim 10CV / màxim 14,96 CV. 

- Llicencia:  conducció amb carnet de conduir B. 

 

LOT 3 – ADQUISICIÓ TURISME ELÈCTRIC PEL CONTROL DE LA ZBE 

Subministrament d’un vehicle elèctric tipus turisme molt versàtil per tal de poder accedir a tots 

els carrers de la ciutat on existeix ZBE, amb unes mesures reduïdes (turisme petit/mitjà), però 

que permeti incorporar un sistema de gestió de càmeres OCR al seient del copilot. Degut al seu 

mode de conducció lent i continu no és necessari una gran potencia, però si una autonomia 

elevada. Finalment, és necessari que disposi de garantia tant pel vehicle en general com per les 

bateries en particular. 

3. Vehicle i carrosseria 

 

- Tipologia:  turisme petit/mitjà. 

- Places:   mínim 2 persones / màxim 5 persones. 

- Número de portes: indiferent. 

- Carrosseria exterior: blanca. 

- Tapisseria:  fosca, amb reforços en els laterals per resistència al fregament. 

- Seients:  desplaçament endarrere del seient del pilot i del copilot. 

 

4. Motor 

 

- Combustible:  100% elèctric. 

- Potencia:  mínim 60CV / màxim 150 CV. 

5.  DETALL DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS VEHÍCLES 

LOT 1 i LOT 3 –TURISMES ELÈCTRICS 

5. Vehicle i carrosseria 

 

- Tipologia:  turisme petit/mitjà. 

- Places:   mínim 2 persones / màxim 5 persones. 

- Número de portes: indiferent. 

- Carrosseria exterior: blanca. 

- Tapisseria:  fosca, amb reforços en els laterals per resistència al fregament. 

- Seients:  desplaçament endarrere del seient del pilot i del copilot. 

 

6. Motor 

 

- Combustible:  100% elèctric. 

- Potencia:  mínim 60CV / màxim 150 CV. 

 

7. Transmissió i frens 

 

- Transmissió:  manual o automàtica. 

- Frens:   de disc. 
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8. Consums i autonomia 

 

- Consum:  0L/km. 

- Etiqueta ambiental: 0 emissions amb etiqueta 0 de la DGT. 

- Autonomia (urbà): mínim 250 kms. 

 

9. Dimensions 

 

- Longitud:   mínim 3500 mms / màxim 4500 mms. 

- Amplada:   mínim 1600 mms / màxim 2000 mms. 

- Alçada:   mínim 1400 mms / màxim 1700 mms. 

 

10. Seguretat 

 

- Frenada:  sistema ABS. 

- Airbags:  airbag frontal pilot i copilot. 

- Il·luminació:  segons normativa. 

 

11. Equipament mínim 

 

- Miralls:   regulació elèctrica. 

- Vidres:   regulació elèctrica pilot i copilot. 

- Radio:   Radio, USB i Bluetooth. 

- Climatitzador:  Calefacció i aire condicionat amb selector de temperatura. 

- Telèfon:  Mans lliures. 

 

12. Garantia mínima 

 

- Garantia vehicle: mínim de 3 anys o 50.000 kms. 

- Garantia bateries: mínim de 6 anys o 100.000 kms. 

 

13. Entrega del vehicle 

El vehicle s’entregarà conjuntament amb els següents elements, 

- 2 còpies de claus. 

- Permís de circulació del vehicle. 

- Targeta d’inspecció tècnica. 

- Certificat de garantia. 

- Llibre o manual d’instruccions. 

- Pla de manteniment del vehicle. 

 

LOT 2 – MOTOCICLETES ELÈCTRIQUES 

3. Vehicle i carrosseria 

 

- Tipologia:  motocicleta. 

- Places:   mínim 1 persona. 

- Carrosseria exterior: blanca o negra. 
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- Tapisseria:  fosca, amb reforços en els laterals per resistència al fregament. 

 

4. Motor 

 

- Combustible:  100% elèctric. 

- Potencia:  mínim 10CV / màxim 15 CV. 

- Llicencia:  conducció amb carnet de conduir B. 

 

5. Transmissió i frens 

 

- Transmissió:  directa sense embragatge. 

- Frens:   disc davanter i traser 

 

6. Consums i autonomia 

 

- Consum:  0L/km. 

- Etiqueta ambiental: 0 emissions amb etiqueta 0 de la DGT. 

- Autonomia (urbà): mínim 130 kms. 

- Bateria:   Ions Liti o similar 

 

7. Seguretat 

 

- Frenada:  sistema ABS. 

- Il·luminació:  segons normativa. 

 

8. Equipament mínim 

 

- Manillar:  Control de llums i estat de la bateria. 

- Emmagatzematge: Espai sota el seient o subministrament de bagul i suport. 

- Suport smartphone: Element de suport per col·locar smartphone. 

 

9. Garantia mínima 

 

- Garantia vehicle: mínim de 2 anys o 20.000 kms. 

- Garantia bateries: mínim de 3 anys o 30.000 kms. 

 

10. Entrega del vehicle 

El vehicle s’entregarà conjuntament amb els següents elements, 

- 2 còpies de claus. 

- Permís de circulació del vehicle. 

- Targeta d’inspecció tècnica. 

- Certificat de garantia. 

- Llibre o manual d’instruccions. 

- Pla de manteniment del vehicle. 
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6. PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL  SUBMINISTRAMENT  
 

La   sol·licitud  del subministrament dels vehicles es podrà realitzar durant la vigència de tot el 

contracte. No obstant, la planificació prevista es la que es mostra a continuació: 

LOT 1 

Dates generals establertes: 

- Publicació de la licitació: març 2022 
- Adjudicació de les feines: novembre de 2022 
- Inici de l’execució: gener 2023 
- Fi de l’execució: desembre 2024 

 

Dates específiques d’execució: 

- Entrega del vehicle: 3 mesos des de la formalització  del contracte 
 
LOT 2 

Dates generals establertes: 

- Publicació de la licitació: març 2022 
- Adjudicació de les feines: novembre de 2022 
- Inici de l’execució: gener 2023 
- Fi de l’execució: desembre 2024 

 

Dates específiques d’execució: 

- Entrega dels vehicles: 3 mesos des de la formalització  del contracte 
 
LOT 3 

Dates generals establertes: 

- Publicació de la licitació: març 2022 
- Adjudicació de les feines: novembre de 2022 
- Inici de l’execució: juliol 2023 
- Fi de l’execució: desembre 2024 

 
Dates específiques d’execució: 

- Entrega del vehicle: 9 mesos des de la formalització del contracte 
 
7. SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 
 

L’empresa adjudicatària assignarà a una persona de contacte amb el seu correu electrònic i 

telèfon mòbil corresponent, el qual donarà resposta al tècnic designat per l’S.P.M. Viladecans 

Qualitat,S.L. en un termini màxim de 48 hores. 

Per una banda, a aquesta persona se li transmetrà els subministraments a realitzar i les dates 

d’entrega. 
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8. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA LICITADORA 
 

Els vehicles s’entregaran a les instal·lacions de l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. situades a Av. 

de Josep Tarradellas, 17, 08840 Viladecans (Barcelona). 

9. DURACIÓ DEL CONTRACTE  
 

El servei objecte del present contracte s’iniciarà en el moment de la signatura del contracte fins 

un període d’ UN any, sense possibilitat de pròrroga. 

10. FACTURACIÓ 
 
La facturació dels vehicles esmentats anteriorment es realitzarà de manera individualitzada per 

cada vehicle i es podrà iniciar el tràmit de la facturació en el moment de l’entrega del vehicle. El 

sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la Ley 

11/2013, de 26 de juliol, de modificació de la Ley 3/2004, de 29 de setembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

A tal efecte s’estableix un termini màxim de 30 dies dins del qual els serveis tècnics de l’S.P.M. 

Viladecans Qualitat, S.L. portaran a terme la verificació/validació de la factura que correspongui 

per la prestació dels serveis o recepció dels béns. 

El termini de pagament serà de 30 dies a contar des de la finalització del termini per a la 

verificació/validació de la factura pels serveis tècnics d’SPM Viladecans Qualitat; tenint en 

compte que el dia de pagament de SPM Viladecans Qualitat és el 25 de cada mes, sempre que 

la factura hagi estat presentada, conformada i validada pels serveis tècnics d’SPM Viladecans 

Qualitat, abans del dia 25 del mes anterior. 

11. TERMINI DE GARANTIA  

 

Garantia del subministrament de turismes (Lot 1 i Lot 3) establerta segons l’oferta de l’empresa 

licitadora amb un mínim de 3 anys o de 50.000 km 

Garantia del subministrament de les bateries dels turismes (Lot 1 i Lot 3) establerta segons 

l’oferta de l’empresa licitadora amb un mínim de 6 anys o de 100.000 km 

Garantia del subministrament de motocicletes (Lot 2) establerta segons l’oferta de l’empresa 

licitadora amb un mínim de 2 anys o de 20.000 km. 

Garantia del subministrament de les bateries de les motocicletes (Lot 2) establerta segons l’oferta 

de l’empresa licitadora amb un mínim de 3 anys o de 30.000 km 

 

 

Sra.  Alicia Valle Cantalejo  

Consellera Delegada  

Viladecans Qualitat SL  


