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1. ANTECEDENTS 

 

Degut a que el passat 21 de desembre de 2021 es va aprovar el Real Decreto-Ley 29/2021 per 

el qual s’aprovaven mesures urgents en l’àmbit energètic per el foment de la mobilitat elèctrica, 

l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables, i que en aquest document es definien 

unes dotacions mínimes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en aparcaments d’ús diferent 

al residencial o aparcament existents no adscrits a edificis de més de 20 places. Per la qual cosa, 

tal i com exigeix aquest Real Decreto-Ley, abans del 1 de gener del 2023, tots aquests 

aparcaments hauran de disposar de, 

- Aparcament de caràcter general: 1 plaça cada 40 places. 
- Aparcament de titularitat pública: 1 plaça cada 20 places. 

 
També s’ha de considerar que l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. està realitzant l’actualització de 

la flota de vehicles a elèctrics per tal de ser més sostenibles amb el medi ambient reduint les 

emissions i col·laborant amb la implantació de la zona de baixes emissions al municipi de 

Viladecans que està prevista per l’1 de gener de 2023 segons la Ley 7/2021 de 20 de mayo de 

Cambio climático y transición energètica, que defineix la obligatorietat de disposar d’una zona de 

baixes emissions a tots els municipis de més de 50.000 habitants. 

Per tant, es considera necessari la redacció d’un projecte per la incorporació de punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments gestionats per l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. 

així com a les seves instal·lacions per tal de recarregar els vehicles propis. Aquests punts de 

recàrrega també hauran de disposar d’un software de gestió per tal de controlar els consums 

dels abonats i vehicles propis, definició de tarifes, informes d’incidències i d’ocupació, etc. 

Aquesta contractació es preveu beneficiar de la subvenció MOVES III publicada al Real Decreto 
266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica 
(MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, pel 
canvi a vehícles elèctrics i per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehícles elèctrics. 
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2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte del present Plec és determinar les condicions que ha de complir el servei de redacció 

del projecte per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en les instal·lacions 

gestionades per l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. i la introducció d’un software de gestió. 

El projecte haurà d’incloure les instal·lacions als equipaments que es descriuen a continuació: 

APARCAMENT TORRENT BALLESTER 

Aquest aparcament es troba situat al carrer de Mare de Déu de Sales, 69, on l’S.P.M. Viladecans 

Qualitat, S.L. disposa de 172 places destinades a lloguer mensual, i la resta corresponen a altres 

propietaris o concessions de llarg termini. 

En aquest aparcament es considera destinar 12 places a vehicles elèctrics per la qual cosa es 

preveu la col·locació de 6 punts de recàrrega dobles (o 12 individuals) situats a les columnes de 

l’aparcament. La instal·lació es realitzarà pel sostre de l’aparcament fins al quadre elèctric per 

safates d’instal·lacions existents o noves canaletes en algun tram que sigui necessari. 

APARCAMENT MONTSERRATINA 

Aquest aparcament es troba situat al carrer de Mare de Déu de Montserrat, 130, on l’S.P.M. 

Viladecans Qualitat, S.L. disposa de 63 places destinades a lloguer mensual, i la resta 

corresponen a concessions de llarg termini. 

En aquest aparcament es considera destinar 4 places a vehicles elèctrics per la qual cosa es 

preveu la col·locació de 2 punts de recàrrega dobles (o 4 individuals) situats a les columnes de 

l’aparcament. La instal·lació es realitzarà pel sostre de l’aparcament fins el quadre elèctric per 

safates d’instal·lacions existents o noves canaletes en algun tram que sigui necessari. 

APARCAMENT CONSTITUCIÓ 

Aquest aparcament es troba situat al carrer Carles Altés, 44, on l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. 

disposa de 85 places destinades a lloguer mensual, la totalitat de l’aparcament. 

En aquest aparcament es considera destinar 4 places a vehicles elèctrics per la qual cosa es 

preveu la col·locació de 2 punts de recàrrega dobles (o 4 individuals) situats a la paret de 

l’aparcament. La instal·lació es realitzarà pel sostre de l’aparcament fins el quadre elèctric per 

safates d’instal·lacions existents o noves canaletes en algun tram que sigui necessari. 

En aquest aparcament existeixen dos punts de recàrrega actualment, però es desitja realitzar 

una instal·lació independent a aquests punts tot i que es valoraria positivament la inclusió 

d’aquests dos punts a la instal·lació. 

APARCAMENT PONENT 

Aquest aparcament es troba situat a l’avinguda de Gavà, 85, on l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. 

disposa de 90 places destinades a lloguer mensual, la totalitat de l’aparcament. 

En aquest aparcament es considera destinar 8 places a vehicles elèctrics per la qual cosa es 

preveu la col·locació de 4 punts de recàrrega dobles (o 8 individuals) situats als pilars metàl·lics 

de les marquesines. La instal·lació es realitzarà soterrada sota el paviment asfàltic existent. S’ha 

de considerar la demolició del paviment asfàltic i la posterior reparació al finalitzar els treballs 

d’instal·lació. 
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En aquest aparcament existeixen dos punts de recàrrega actualment, però es desitja realitzar 

una instal·lació independent a aquests punts tot i que es valoraria positivament la inclusió 

d’aquests dos punts a la instal·lació. 

APARCAMENT ATRIUM 

Aquest equipament es troba situat a l’avinguda de Josep Tarradellas, 17, on l’S.P.M. Viladecans 

Qualitat, S.L. disposa de 28 places per l’aparcament dels seus treballadors i per la flota de 

vehicles de l’empresa. 

En aquest aparcament es considera destinar 2 places a vehicles elèctrics per la qual cosa es 

preveu la col·locació d’1 punt de recàrrega doble (o 2 individuals) situat a la paret de 

l’equipament. La instal·lació es realitzarà pel falç sostre de l’equipament fins a arribar al quadre 

elèctric per safates d’instal·lacions existents o noves canaletes en algun tram que sigui necessari. 

APARCAMENT PODIUM 

Aquest equipament es troba situat al carrer de Pompeu Fabra, 5, on l’S.P.M. Viladecans Qualitat, 

S.L. disposa d’una plaça per l’aparcament de la flota de vehicles de l’empresa. 

En aquest aparcament es considera destinar aquesta plaça a vehicles elèctrics degut a la 

actualització de la flota de l’empresa, per la qual cosa es preveu la col·locació d’1 punt de 

recàrrega individual situat a la paret de l’equipament. La instal·lació es realitzarà pel falç sostre 

de l’equipament fins a arribar al quadre elèctric per safates d’instal·lacions existents o noves 

canaletes en algun tram que sigui necessari. 
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3. CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES 

 

En el marc d’aquesta licitació s’inclou la redacció del Projecte per la instal·lació  de punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics en les instal·lacions gestionades per l’S.P.M. Viladecans Qualitat, 

S.L. 

En aquest apartat es descriu la documentació que ha d’incloure aquest projecte. En els següents 

apartats (4 i 5) es descriuen les característiques que haurà d’incloure el projecte tècnic per tal 

que els licitadors de la posterior obra compleixin els requisits mínims exigits per l’S.P.M. 

Viladecans Qualitat, S.L. 

Per la redacció d’aquest projecte l’empresa adjudicatària realitzarà les visites inicials 

necessàries als equipaments on s’implementaran els punts de recàrrega per tal d’analitzar els 

quadres i les instal·lacions existents, així com la ubicació de les noves places de recàrrega de 

vehicles elèctrics (l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. facilitarà la ubicació d’aquestes places, a les 

quals l’empresa licitadora podrà realitzar una proposta de reubicació si ho creu convenient per 

optimitzar recursos). 

Un cop realitzades aquestes visites l’empresa adjudicatària facilitarà a l’empresa municipal un 

informe inicial que haurà d’incloure, 

- Plànols en planta de cada equipament, els quals inclouran la ubicació dels punts de 

recàrrega, les places de vehicles elèctrics, els quadres de protecció, mesura i control, les 

canalitzacions existents que s’aprofitaran, les noves canalitzacions a executar, així com 

la resta d’elements necessaris per la instal·lació dels punts de recàrrega. 

- Plànols de detall dels quadres de protecció, mesura i control, on s’apreciïn les 

modificacions o l’adjacència als quadres existents. 

- Recull fotogràfic dels equipaments en les visites inicials. 

- Comentaris, propostes de millora, dificultats que poden aparèixer, etc. 

Per altra banda, l’empresa adjudicatària recopilarà tota la documentació necessària sobre les 

instal·lacions als organismes públics i privats, així com a la comunitat de propietaris, per tal de 

disposar de tota la informació necessària per tal de redactar el projecte. 

Finalment es realitzarà la redacció dels 6 projectes, per cadascun dels aparcaments, per tal que 

les empreses encarregades de l’execució de les tasques disposin de tota la informació 

necessària per executar-les, els quals hauran d’incorporar els següents documents: 

DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA 

En la memòria es descriuran tots els antecedents i necessitats de l’execució de les obres dels 

punts de recàrrega de vehicles elèctrics i es descriurà tota la normativa aplicable, així com la 

resta de documentació que es consideri necessària. 

Per altra banda s’aportaran els annexos a la memòria, 

- Reportatge fotogràfic. 

- Càlculs elèctrics i justificacions de potències. 

- Pla d’obres. 

- Control de Qualitat. 

- Gestió de residus. 

- Estudi bàsic de Seguretat i Salut. 
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DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 

En aquest document s’incorporaran tots els plànols desenvolupats per l’empresa adjudicatària 

descrits en l’informe inicial, així com plànols de detall complementaris de cada un dels 

equipaments definits en l’apartat 2, 

- Plànols en planta de cada equipament, els quals inclouran la ubicació dels punts de 

recàrrega, les places de vehicles elèctrics, els quadres de protecció, mesura i control, les 

canalitzacions existents que s’aprofitaran, les noves canalitzacions a executar, així com 

la resta d’elements necessaris per la instal·lació dels punts de recàrrega. 

- Plànols de detall dels quadres de protecció, mesura i control, on s’apreciïn les 

modificacions o l’adjacència als quadres existents. 

- Plànols de detalls de la instal·lació necessaris per l’execució del projecte. 

DOCUMENT Nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

En aquest document s’incorporaran totes les característiques tècniques exigides a l’execució del 

projecte, al subministrament i col·locació dels punts de recàrrega, a la implantació i actualització 

del software de gestió i a les especificacions del manteniment preventiu. 

Aquestes prescripcions tècniques es basaran amb els que es defineix en els pròxims apartats (4 

i 5) tot i que l’empresa encarregada de redactar el projecte ho revisarà, incorporarà millores i 

afegirà característiques que consideri necessàries, sempre i quant no produeixin una limitació en 

la lliure competència per la licitació de l’adjudicació de les obres. 

DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 

Aquest document es descriurà amb el suficient nivell de detall per tal que l’empresa encarregada 

de l’execució de les obres no li generi cap dubte o confusió inicial ni que a l’hora d’executar 

apareixin preus contradictoris. Haurà d’incorporar: 

- Amidaments 

- Quadres de preus 

- Pressupost 

- Resum de pressupost 

En el moment de la licitació i de l’execució de les obres dels punts de recàrrega l’S.P.M. 

Viladecans Qualitat, S.L. podrà realitzar consultes a l’empresa adjudicatària de la redacció 

d’aquest projecte per tal de resoldre dubtes propis o de les empreses participants en la licitació 

per l’execució de les obres. 
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4. CARACTERÍSTIQUES DELS PUNTS DE RECÀRREGA 

 

A continuació es descriuen les característiques inicials dels punts de càrrega i de la instal·lació 

necessària per cadascun dels aparcaments. L’empresa adjudicatària haurà d’acabar de definir 

i/o optimitzar la instal·lació amb la informació donada: 

APARCAMENT TORRENT BALLESTER 

En aquest aparcament es desitja instal·lar 6 punts de recàrrega dobles (o 12 d’individuals) de 

col·locació en columnes existents, sense bàcul. Aquest punt disposarà de dues entrades 

independents amb una potència total de 14,8 kW (7,4 kW per cada entrada) que permetrà la 

càrrega simultània de dos vehicles. 

Les dues entrades seran de Tipus 2 amb protecció IP54 per al seu ús tan en interiors com en 

exteriors. 

El punt de recàrrega estarà dissenyat amb materials d’alta resistència a ambients exteriors i 

d’influència marítima i el seu funcionament estarà completament garantit en temperatures entre 

-5ºC i 45ºC, i humitats d’entre 5% i 95%.  

El punt de recàrrega tindrà unes mesures màximes de 400 mms d’amplada i de 300 mms de 

profunditat per tal que no excedeixi de les columnes ni sigui un obstacle per la circulació de 

vehicles i vianants. 

Anirà equipat amb una pantalla per a facilitar la comunicació amb l’usuari on es podrà visualitzar 

l’usuari, el cost del subministrament elèctric, el temps de càrrega i l’estat de la càrrega. 

El punt de recàrrega disposarà de connectivitat Ethernet i les dues entrades seran operables 

amb el software de gestió, independentment una de l’altra. La comunicació serà bidireccional 

segons el protocol OCPP. 

La identificació de l’usuari es realitzarà mitjançant targetes RFID vinculades a cadascun dels 

abonats del servei o a través d’aplicatiu mòbil. Es valorarà positivament que es puguin realitzar 

ambdós procediments d’identificació. El marc del contracte inclou l’activació i el subministrament 

d’un mínim de 2 targetes per cada entrada del punt de recàrrega (24 unitats). 

La instal·lació s’ajustarà a la potencia disponible a l’equipament i a les necessitats de 

subministrament dels punts de recàrrega definits, garantint una potencia de càrrega de 7,4 kW 

amb un coeficient de simultaneïtat de 0.5, equivalent a 44,4 kW de potencia màxima de 

recàrrega. S’instaurarà un sistema de rebalanceig de potències de tots els punts de recàrrega de 

l’equipament per tal de repartir-la entre els abonats connectats en cada moment. 

La instal·lació es desenvoluparà entre tots els punts i el quadre de proteccions de l’aparcament i 

es desenvoluparà per el sostre principalment i per les parets quan sigui necessari. S’aprofitaran 

les canalitzacions existents mantenint les distàncies i separacions normatives, i es col·locaran 

noves canaletes quan sigui necessari. Les noves canaletes situades en paret seran tancades i 

es col·locaran a una altura que no puguin rebre col·lisions dels vehicles al estacionar. 

Es col·locaran les proteccions necessàries (diferencials superinmunitzats, magnetotèrmics, etc.) 

segons la normativa de seguretat obligatòria de Baixa Tensió per infraestructures de punts de 

recàrrega per vehicles elèctrics (ITC BT-52) i tot el cablejat Ethernet fins al switch. 
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El cablejat i el tub o el corrugat seran lliures d’halògens, i es col·locarà xarxa de terres de 
protecció de la instal·lació sempre que sigui necessari segons la normativa de seguretat definida 
anteriorment. 
 
Finalment, la instal·lació es legalitzarà al Departament d’Industria de la Generalitat de Catalunya 

i es farà entrega de la certificació obligatòria realitzada per un enginyer autoritzat. En el cas que 

sigui necessari segons la normativa ITC BT-04 es realitzarà un projecte per un enginyer 

autoritzat, es realitzarà la revisió de la instal·lació per part d’un organisme certificat autoritzat 

(OCA) i s’entregarà el certificat final d’obra. 

APARCAMENT MONTSERRATINA 

En aquest aparcament es desitja instal·lar 2 punts de recàrrega dobles (o 4 individuals) de 

col·locació en columnes existents, sense bàcul. Aquest punt disposarà de dues entrades 

independents amb una potència total de 14,8 kW (7,4 kW per cada entrada) que permetrà la 

càrrega simultània de dos vehicles. 

Les dues entrades seran de Tipus 2 amb protecció IP54 per al seu ús tan en interiors com en 

exteriors. 

El punt de recàrrega estarà dissenyat amb materials d’alta resistència a ambients exteriors i 

d’influència marítima i el seu funcionament estarà completament garantit en temperatures entre 

-5ºC i 45ºC, i humitats d’entre 5% i 95%.  

El punt de recàrrega tindrà unes mesures màximes de 400 mms d’amplada i de 300 mms de 

profunditat per tal que no excedeixi de les columnes ni sigui un obstacle per la circulació de 

vehicles i vianants. 

Anirà equipat amb una pantalla per a facilitar la comunicació amb l’usuari on es podrà visualitzar 

l’usuari, el cost del subministrament elèctric, el temps de càrrega i l’estat de la càrrega. 

El punt de recàrrega disposarà de connectivitat Ethernet i les dues entrades seran operables 

amb el software de gestió, independentment una de l’altra. La comunicació serà bidireccional 

segons el protocol OCPP. 

La identificació de l’usuari es realitzarà mitjançant targetes RFID vinculades a cadascun dels 

abonats del servei o a través d’aplicatiu mòbil. Es valorarà positivament que es puguin realitzar 

ambdós procediments d’identificació. El marc del contracte inclou l’activació i el subministrament 

d’un mínim de 2 targetes per cada entrada del punt de recàrrega (8 unitats). 

La instal·lació s’ajustarà a la potencia disponible a l’equipament i a les necessitats de 

subministrament dels punts de recàrrega definits, garantint una potencia de càrrega de 7,4 kW 

amb un coeficient de simultaneïtat de 0.5, equivalent a 14,8 kW de potencia màxima de 

recàrrega. S’instaurarà un sistema de rebalanceig de potències de tots els punts de recàrrega de 

l’equipament per tal de repartir-la entre els abonats connectats en cada moment. 

La instal·lació es desenvoluparà entre tots els punts i el quadre de proteccions de l’aparcament i 

es desenvoluparà per el sostre principalment i per les parets quan sigui necessari. S’aprofitaran 

les canalitzacions existents mantenint les distàncies i separacions normatives, i es col·locaran 

noves canaletes quan sigui necessari. Les noves canaletes situades en paret seran tancades i 

es col·locaran a una altura que no puguin rebre col·lisions dels vehicles al estacionar. 

Es col·locaran les proteccions necessàries (diferencials superinmunitzats, magnetotèrmics, etc.) 

segons la normativa de seguretat obligatòria de Baixa Tensió per infraestructures de punts de 

recàrrega per vehicles elèctrics (ITC BT-52) i tot el cablejat Ethernet fins al switch. 
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El cablejat i el tub o el corrugat seran lliures d’halògens, i es col·locarà xarxa de terres de 
protecció de la instal·lació sempre que sigui necessari segons la normativa de seguretat definida 
anteriorment. 
 
Finalment, la instal·lació es legalitzarà al Departament d’Industria de la Generalitat de Catalunya 

i es farà entrega de la certificació obligatòria realitzada per un enginyer autoritzat. En el cas que 

sigui necessari segons la normativa ITC BT-04 es realitzarà un projecte per un enginyer 

autoritzat, es realitzarà la revisió de la instal·lació per part d’un organisme certificat autoritzat 

(OCA) i s’entregarà el certificat final d’obra. 

APARCAMENT CONSTITUCIÓ 

En aquest aparcament es desitja instal·lar 2 punts de recàrrega dobles (o 4 d’individuals) de 

col·locació en les parets existents, sense bàcul. Aquest punt disposarà de dues entrades 

independents amb una potència total de 14,8 kW (7,4 kW per cada entrada) que permetrà la 

càrrega simultània de dos vehicles. 

Les dues entrades seran de Tipus 2 amb protecció IP54 per al seu ús tan en interiors com en 

exteriors. 

El punt de recàrrega estarà dissenyat amb materials d’alta resistència a ambients exteriors i 

d’influència marítima i el seu funcionament estarà completament garantit en temperatures entre 

-5ºC i 45ºC, i humitats d’entre 5% i 95%.  

El punt de recàrrega tindrà unes mesures màximes de 400 mms d’amplada i de 300 mms de 

profunditat per tal que no excedeixi de les columnes ni sigui un obstacle per la circulació de 

vehicles i vianants. 

Anirà equipat amb una pantalla per a facilitar la comunicació amb l’usuari on es podrà visualitzar 

l’usuari, el cost del subministrament elèctric, el temps de càrrega i l’estat de la càrrega. 

El punt de recàrrega disposarà de connectivitat Ethernet i les dues entrades seran operables 

amb el software de gestió, independentment una de l’altra. La comunicació serà bidireccional 

segons el protocol OCPP. 

La identificació de l’usuari es realitzarà mitjançant targetes RFID vinculades a cadascun dels 

abonats del servei o a través d’aplicatiu mòbil. Es valorarà positivament que es puguin realitzar 

ambdós procediments d’identificació. El marc del contracte inclou l’activació i el subministrament 

d’un mínim de 2 targetes per cada entrada del punt de recàrrega (8 unitats). 

La instal·lació s’ajustarà a la potencia disponible a l’equipament i a les necessitats de 

subministrament dels punts de recàrrega definits, garantint una potencia de càrrega de 7,4 kW 

amb un coeficient de simultaneïtat de 0.5, equivalent a 14,8 kW de potencia màxima de 

recàrrega. S’instaurarà un sistema de rebalanceig de potències de tots els punts de recàrrega de 

l’equipament per tal de repartir-la entre els abonats connectats en cada moment. 

La instal·lació es desenvoluparà entre tots els punts i el quadre de proteccions de l’aparcament i 

es desenvoluparà per el sostre principalment i per les parets quan sigui necessari. S’aprofitaran 

les canalitzacions existents mantenint les distàncies i separacions normatives, i es col·locaran 

noves canaletes quan sigui necessari. Les noves canaletes situades en paret seran tancades i 

es col·locaran a una altura que no puguin rebre col·lisions dels vehicles al estacionar. 

Es col·locaran les proteccions necessàries (diferencials superinmunitzats, magnetotèrmics, etc.) 

segons la normativa de seguretat obligatòria de Baixa Tensió per infraestructures de punts de 

recàrrega per vehicles elèctrics (ITC BT-52) i tot el cablejat Ethernet fins al switch. 



 
Finançat per: 
 

  

El cablejat i el tub o el corrugat seran lliures d’halògens, i es col·locarà xarxa de terres de 
protecció de la instal·lació sempre que sigui necessari segons la normativa de seguretat definida 
anteriorment. 
 
Finalment, la instal·lació es legalitzarà al Departament d’Industria de la Generalitat de Catalunya 

i es farà entrega de la certificació obligatòria realitzada per un enginyer autoritzat. En el cas que 

sigui necessari segons la normativa ITC BT-04 es realitzarà un projecte per un enginyer 

autoritzat, es realitzarà la revisió de la instal·lació per part d’un organisme certificat autoritzat 

(OCA) i s’entregarà el certificat final d’obra. 

APARCAMENT PONENT 

En aquest aparcament es desitja instal·lar 4 punts de recàrrega (o 8 d’individuals) de col·locació 

en els pilars metàl·lics de les marquesines existents, sense bàcul. Aquest punt disposarà de dues 

entrades independents amb una potència total de 44 kW (22 kW per cada entrada) que permetrà 

la càrrega simultània de dos vehicles. 

Les dues entrades seran de Tipus 2 amb protecció IP54 per al seu ús tan en interiors com en 

exteriors. 

El punt de recàrrega estarà dissenyat amb materials d’alta resistència a ambients exteriors i 

d’influència marítima i el seu funcionament estarà completament garantit en temperatures entre 

-5ºC i 45ºC, i humitats d’entre 5% i 95%.  

El punt de recàrrega tindrà unes mesures màximes de 400 mms d’amplada i de 300 mms de 

profunditat per tal que no excedeixi de les columnes ni sigui un obstacle per la circulació de 

vehicles i vianants. 

Anirà equipat amb una pantalla per a facilitar la comunicació amb l’usuari on es podrà visualitzar 

l’usuari, el cost del subministrament elèctric, el temps de càrrega i l’estat de la càrrega. 

El punt de recàrrega disposarà de connectivitat Ethernet i les dues entrades seran operables 

amb el software de gestió, independentment una de l’altra. La comunicació serà bidireccional 

segons el protocol OCPP. 

La identificació de l’usuari es realitzarà mitjançant targetes RFID vinculades a cadascun dels 

abonats del servei o a través d’aplicatiu mòbil. Es valorarà positivament que es puguin realitzar 

ambdós procediments d’identificació. El marc del contracte inclou l’activació i el subministrament 

d’un mínim de 2 targetes per cada entrada del punt de recàrrega (16 unitats). 

La instal·lació s’ajustarà a la potencia disponible a l’equipament i a les necessitats de 

subministrament dels punts de recàrrega definits, garantint una potencia de càrrega de 7,4 kW 

amb un coeficient de simultaneïtat de 0.5, equivalent a 88 kW de potencia màxima de recàrrega. 

S’instaurarà un sistema de rebalanceig de potències de tots els punts de recàrrega de 

l’equipament per tal de repartir-la entre els abonats connectats en cada moment. 

La instal·lació es desenvoluparà entre tots els punts i el quadre de proteccions de l’aparcament i 

es desenvoluparà per el mur perimetral de l’aparcament. S’aprofitaran les canalitzacions 

existents mantenint les distàncies i separacions normatives, i es col·locaran noves canaletes 

quan sigui necessari. Les noves canaletes situades en paret seran tancades i es col·locaran a 

una altura que no puguin rebre col·lisions dels vehicles al estacionar. Entre el mur i els pilars 

metàl·lics de la marquesina la instal·lació anirà sobre el paviment protegida amb canaleta 

tancada resistent al pes d’una persona. 
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Es col·locaran les proteccions necessàries (diferencials superinmunitzats, magnetotèrmics, etc.) 

segons la normativa de seguretat obligatòria de Baixa Tensió per infraestructures de punts de 

recàrrega per vehicles elèctrics (ITC BT-52) i tot el cablejat Ethernet fins al switch. 

El cablejat i el tub o el corrugat seran lliures d’halògens, i es col·locarà xarxa de terres de 
protecció de la instal·lació sempre que sigui necessari segons la normativa de seguretat definida 
anteriorment. 
 
La instal·lació es desenvoluparà entre tots els punts i el quadre de proteccions de l’aparcament i 

es desenvoluparà per el sostre principalment i per les parets quan sigui necessari. S’aprofitaran 

les canalitzacions existents mantenint les distàncies i separacions normatives, i es col·locaran 

noves canaletes quan sigui necessari. Les noves canaletes situades en paret seran tancades i 

es col·locaran a una altura que no puguin rebre col·lisions dels vehicles al estacionar. 

Finalment, la instal·lació es legalitzarà al Departament d’Industria de la Generalitat de Catalunya 

i es farà entrega de la certificació obligatòria realitzada per un enginyer autoritzat. En el cas que 

sigui necessari segons la normativa ITC BT-04 es realitzarà un projecte per un enginyer 

autoritzat, es realitzarà la revisió de la instal·lació per part d’un organisme certificat autoritzat 

(OCA) i s’entregarà el certificat final d’obra. 

APARCAMENT ATRIUM 

En aquest aparcament es desitja instal·lar 1 punt de recàrrega doble (o 2 d’individuals) de 

col·locació en la paret existent, sense bàcul. Aquest punt disposarà de dues entrades 

independents amb una potència total de 14,8 kW (7,4 kW per cada entrada) que permetrà la 

càrrega simultània de dos vehicles. 

Les dues entrades seran de Tipus 2 amb protecció IP54 per al seu ús tan en interiors com en 

exteriors. 

El punt de recàrrega estarà dissenyat amb materials d’alta resistència a ambients exteriors i 

d’influència marítima i el seu funcionament estarà completament garantit en temperatures entre 

-5ºC i 45ºC, i humitats d’entre 5% i 95%.  

El punt de recàrrega tindrà unes mesures màximes de 400 mms d’amplada i de 300 mms de 

profunditat per tal que no excedeixi de les columnes ni sigui un obstacle per la circulació de 

vehicles i vianants. 

Anirà equipat amb una pantalla per a facilitar la comunicació amb l’usuari on es podrà visualitzar 

l’usuari, el cost del subministrament elèctric, el temps de càrrega i l’estat de la càrrega. 

El punt de recàrrega disposarà de connectivitat Ethernet i les dues entrades seran operables 

amb el software de gestió, independentment una de l’altra. La comunicació serà bidireccional 

segons el protocol OCPP. 

La identificació de l’usuari es realitzarà mitjançant targetes RFID vinculades a cadascun dels 

abonats del servei o a través d’aplicatiu mòbil. Es valorarà positivament que es puguin realitzar 

ambdós procediments d’identificació. El marc del contracte inclou l’activació i el subministrament 

d’un mínim de 2 targetes per cada entrada del punt de recàrrega (4 unitats). 

La instal·lació s’ajustarà a la potencia disponible a l’equipament i a les necessitats de 

subministrament dels punts de recàrrega definits, garantint una potencia de càrrega de 7,4 kW 

amb un coeficient de simultaneïtat de 1.0, equivalent a 14,8 kW de potencia màxima de 

recàrrega. La instal·lació es desenvoluparà entre tots els punts i el quadre de proteccions de 

l’aparcament i s’instaurarà un sistema de rebalanceig de potències de tots els punts de recàrrega 

de l’equipament per tal de repartir-la entre els abonats connectats en cada moment. 
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La instal·lació es desenvoluparà entre tots els punts i el quadre de proteccions de l’aparcament i 

es desenvoluparà per el sostre principalment i per les parets quan sigui necessari. S’aprofitaran 

les canalitzacions existents mantenint les distàncies i separacions normatives, i es col·locaran 

noves canaletes quan sigui necessari. Les noves canaletes situades en paret seran tancades i 

es col·locaran a una altura que no puguin rebre col·lisions dels vehicles al estacionar. 

Es col·locaran les proteccions necessàries (diferencials superinmunitzats, magnetotèrmics, etc.) 

segons la normativa de seguretat obligatòria de Baixa Tensió per infraestructures de punts de 

recàrrega per vehicles elèctrics (ITC BT-52) i tot el cablejat Ethernet fins al switch. 

El cablejat i el tub o el corrugat seran lliures d’halògens, i es col·locarà xarxa de terres de 
protecció de la instal·lació sempre que sigui necessari segons la normativa de seguretat definida 
anteriorment. 
 
Finalment, la instal·lació es legalitzarà al Departament d’Industria de la Generalitat de Catalunya 

i es farà entrega de la certificació obligatòria realitzada per un enginyer autoritzat. En el cas que 

sigui necessari segons la normativa ITC BT-04 es realitzarà un projecte per un enginyer 

autoritzat, es realitzarà la revisió de la instal·lació per part d’un organisme certificat autoritzat 

(OCA) i s’entregarà el certificat final d’obra. 

APARCAMENT PODIUM 

En aquest aparcament es desitja instal·lar 1 punt de recàrrega individual de col·locació en la 

paret existent, sense bàcul. Aquest punt disposarà d’una única entrada dues entrada amb una 

potencia de 7,4 kW que permetrà la càrrega d’un únic vehicle. 

Les dues entrades seran de Tipus 2 amb protecció IP54 per al seu ús tan en interiors com en 

exteriors. 

El punt de recàrrega estarà dissenyat amb materials d’alta resistència a ambients exteriors i 

d’influència marítima i el seu funcionament estarà completament garantit en temperatures entre 

-5ºC i 45ºC, i humitats d’entre 5% i 95%.  

El punt de recàrrega tindrà unes mesures màximes de 400 mms d’amplada i de 300 mms de 

profunditat per tal que no excedeixi de les columnes ni sigui un obstacle per la circulació de 

vehicles i vianants. 

Anirà equipat amb una pantalla per a facilitar la comunicació amb l’usuari on es podrà visualitzar 

l’usuari, el cost del subministrament elèctric, el temps de càrrega i l’estat de la càrrega. 

El punt de recàrrega disposarà de connectivitat Ethernet i l’entrada serà operable amb el software 

de gestió. La comunicació serà bidireccional segons el protocol OCPP. 

La identificació de l’usuari es realitzarà mitjançant targetes RFID vinculades a cadascun dels 

abonats del servei o a través d’aplicatiu mòbil. Es valorarà positivament que es puguin realitzar 

ambdós procediments d’identificació. El marc del contracte inclou l’activació i el subministrament 

d’un mínim de 2 targetes per cada entrada del punt de recàrrega (2 unitats). 

La instal·lació s’ajustarà a la potencia disponible a l’equipament i a les necessitats de 

subministrament dels punts de recàrrega definits, garantint una potencia màxima de càrrega de 

7,4 kW. 

La instal·lació es desenvoluparà entre tots els punts i el quadre de proteccions de l’aparcament i 

es desenvoluparà per el sostre principalment i per les parets quan sigui necessari. S’aprofitaran 

les canalitzacions existents mantenint les distàncies i separacions normatives, i es col·locaran 
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noves canaletes quan sigui necessari. Les noves canaletes situades en paret seran tancades i 

es col·locaran a una altura que no puguin rebre col·lisions dels vehicles al estacionar. 

Es col·locaran les proteccions necessàries (diferencials superinmunitzats, magnetotèrmics, etc.) 

segons la normativa de seguretat obligatòria de Baixa Tensió per infraestructures de punts de 

recàrrega per vehicles elèctrics (ITC BT-52) i tot el cablejat Ethernet fins al switch. 

El cablejat i el tub o el corrugat seran lliures d’halògens, i es col·locarà xarxa de terres de 
protecció de la instal·lació sempre que sigui necessari segons la normativa de seguretat definida 
anteriorment. 
 
Finalment, la instal·lació es legalitzarà al Departament d’Industria de la Generalitat de Catalunya 

i es farà entrega de la certificació obligatòria realitzada per un enginyer autoritzat. En el cas que 

sigui necessari segons la normativa ITC BT-04 es realitzarà un projecte per un enginyer 

autoritzat, es realitzarà la revisió de la instal·lació per part d’un organisme certificat autoritzat 

(OCA) i s’entregarà el certificat final d’obra. 
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5. CARACTERÍSTIQUES DEL SOFTWARE DE GESTIÓ 

 

A continuació es descriuen les característiques del software de gestió que es consideren 

necessàries pel correcte funcionament i control dels diversos punts de recàrrega. L’empresa 

adjudicatària haurà d’acabar de definir les característiques i/o optimitzar les peticions tècniques 

a l’empresa que s’encarregarà de la implantació del software. 

PLATAFORMA WEB 

La plataforma web estarà destinada per la gestió interna de l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. o 

a qui aquesta empresa designi per l’administració de la plataforma. 

Aquesta plataforma haurà d’incloure un mapa d’ubicació de la xarxa de punts de recàrrega i la 

situació en la que es troben cadascun d’aquests punts (lliures, en ús, fora de servei, etc.). 

Visualment destacarà les incidències i les actualitzarà a temps real, reportant automàticament al 

servei d’assistència tècnica i al tècnic responsables de l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. 

Disposarà d’una base de dades dels abonats del servei, on es podran introduir com a mínim les 

dades: nom i cognoms, DNI, correu electrònic, telèfon mòbil, matrícula del vehicle, marca/model 

del vehicle, plaça assignada, sortida del punt de recàrrega assignada i dades bancàries de 

domiciliació de factures. A aquests usuaris se’ls hi farà entrega d’una targeta vinculada al abonat 

i/o App mòbil, a la plaça i al punt de recàrrega en qüestió per tal de poder activar la recàrrega del 

seu vehicle en la sortida corresponent. 

Disposarà d’un fàcil accés a la gestió dels comptes dels abonats per tal de consultar els consums 

i descarregar les factures per cadascun dels abonats on quedin detallades totes les operacions 

efectuades per cada usuari. 

La plataforma estarà disponible en un servei Cloud i l’empresa adjudicatària serà la responsable 

del manteniment del housing/hosting d’aquest servei durant el període de garantia per tal que 

estigui disponible 24 hores els 365 dies de l’any. 

INFORMES 

A partir de la base de dades d’abonats i de la base de dades de serveis de recàrrega realitzats 

per aquests, és necessari que la plataforma disposi de l’opció d’extracció d’informes pel control i 

seguiment operatiu de cadascun dels punts de recàrrega i de cadascun dels abonats. 

Els informes podran ser executats per períodes de temps a definir per l’usuari (dies, setmanes, 

mesos, trimestres, anys, etc.), per emplaçament (plaça/sortida, punt de recàrrega o aparcament 

sencer), per abonat, etc. Els informes més comuns seran: 

- Informe sobre l’activitat dels punts de recàrrega (dia, hora i temps de recàrrega, 

subministrament energètic, % de càrrega del vehicle, referència de l’abonat que ha 

realitzat la recàrrega, etc.) 

- Informe sobre les actuacions per incidències (dia, hora i temps d’assistència, causa i 

solució de la incidència, etc.) 

- Informe sobre facturació (definició del període, sortida del punt de recàrrega, referencia 

de l’abonat que ha realitzat la recàrrega, tarifa aplicada en cada operació, sumes 

totals,etc.) 
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TARIFES 

Les tarifes del subministrament elèctric es definiran automàticament pels preus de mercat 

actualitzats cada hora segons la Red Eléctrica Española, on la plataforma haurà de garantir el 

correcte funcionament per tal que l’abonat visualitzi la tarifa al punt de recàrrega a l’iniciar el 

subministrament i en la factura del cobrament. 

La plataforma també ha de permetre l’opció que l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. pugui aplicar 

bonificacions o increments respecte els preus de mercat segons l’aparcament on es realitzi el 

subministrament, la potencia màxima del punt de recàrrega, pel temps d’ús o per l’horari d’ús, 

per les condicions de contaminació atmosfèrica o per la qualitat de l’aire del municipi de 

Viladecans, així com per aplicar costs editables d’amortització d’equips. També ha d’existir la 

possibilitat de poder definir una tarifa fixe si així ho desitja l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. 

FACTURACIÓ 

El sistema de pagament a implantar serà el de post-pagament, mitjançant les dades bancàries 

comunicades en la firma del contracte i procediment d’alta de l’abonat a la plataforma. 

S’emetrà una factura mensual per cada abonat on apareixerà cada servei realitzat amb el dia, 
l’hora, el temps transcorregut i la tarifa aplicada. Es facilitaran totes les dades de facturació per 
cada abonat l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. per tal que pugui realitzar el cobrament. Es 
valorarà positivament que el software permeti la domiciliació i cobrament als propis abonats, amb 
el posterior abonament a l’empresa municipal, detallant l’import cobrat a cada abonat. 
 
En cas d’impagament o retorn del cobrament es podrà limitar o impossibilitar l’ús de la targeta de 
l’abonat o del servei d’activació amb la App. 
 
 
INTEGRACIÓ ALTRES EQUIPS 

El software ha de permetre la inclusió de punts de recàrrega de la mateix subministrador fora del 

marc d’aquesta licitació, presents actualment en els aparcaments o que s’afegeixin 

posteriorment. 

Es valorarà positivament que el software permeti la integració d’equips d’altres subministradors 

dins del sistema centralitzat.  
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6. PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS 

 

El termini màxim per l’entrega de l’informe inicial és de 3 SETMANES des de la signatura del 

contracte. El termini màxim per l’entrega dels projectes definitius és de 6 SETMANES des de la 

signatura del contracte. El contracte s’allargarà durant el període d’UN ANY, per tal de resoldre 

dubtes sobre l’execució del projecte. 

 

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 com a director del projecte donarà resposta al tècnic 

designat per l’S.P.M. Viladecans Qualitat,S.L. en un termini màxim de 48 hores. 

Aquest director de projecte disposarà d’una oficina tècnica per tal de complir els terminis garantint 

la qualitat de la redacció del projecte. 

El no compliment de les fites podran ser causa d’aplicació de penalitzacions. 

Qualsevol modificació de planificació o d’entregues s’haurà de comunicar al tècnic designat per 

l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. 

 

8. FUNCIONS DE L’EMPRESA LICITADORA 

 

Les funcions de l’empresa licitadora són les de redacció del projecte per la instal·lació de punts 

de recàrrega de vehicles elèctrics en els equipaments que es descriuen a continuació i la 

implantació d’un software de gestió: 

1. Aparcament Torrent Ballester: 12 places de vehicles elèctrics (6 punts dobles o 12 

individuals). 

2. Aparcament Montserratina: 4 places de vehicles elèctrics (2 punts dobles o 4 individuals). 

3. Aparcament Constitució: 4 places de vehicles elèctrics (2 punts dobles o 4 individuals). 

4. Aparcament Ponent: 8 places de vehicles elèctrics (4 punts dobles o 8 individuals). 

5. Aparcament Atrium: 2 places de vehicles elèctrics (1 punt doble o 2 individuals). 

6. Aparcament Podium: 1 plaça de vehicle elèctric (1 punt individual). 

 

 

 

Sr. JOSE ANTONIO MOLINA FLORES  

Gerent  

S.P.M Viladecans Qualitat, S.L. 

 


