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1. ANTECEDENTS
Per tal de poder dur a terme les tasques que li són propies, l’Ajuntament de
Viladecans disposa d'una flota operativa de vehicles de diferents tipologies, marques
i antiguitats adscrits a les diverses àrees municipals.
El nombre de vehicles per a la realització dels serveis de manteniment preventiu i
correctiu és de 90 vehicles de propietat de I'Ajuntament de Viladecans, desglossat en
els següents lots:
LOTS
LOT I: Turismes i furgonetes. Planxa i
pintura.
LOT II: Turismes i furgonetes. Mecànica,
electricitat i electrònica.
LOT III: Motocicletes, karts, bicicletes
elèctriques
i
bicicletes.
Mecànica,
electrònica, substitució de peces, retolació
i canvi i reparació de neumàtics.
LOT IV: Camions. Planxa, pintura i
mecànica.
LOT V: Canvi i reparació de
neumàtics.

Núm. de vehicles
35
35
14 motocicletes
7 karts
7 bicicletes elèctriques
30 bicicletes

4
39

En I'annex I d’aquest plec de prescripcions tècniques es detalla la relació de vehicles
de propietat de l’Ajuntament de Viladecans, indicant les següents dades associades:
àrea, marca, model, referència de la matrícula, data de matriculació i classificació del
vehicle.
Al llarg del període de vigencia del present acord d’homologació pot ser que
determinats vehicles es donin de baixa operativa i d'altres vehicles que no apareixen
a la relació es donin d'alta a la mateixa, per la qual cosa el nombre total de vehicles
de la flota municipal de l’Ajuntament de Viladecans pot variar.
En el supòsit d’ampliació de la flota municipal, els nous vehicles disposaran de les
mateixes condicions que les regulades pels altres vehicles i segons els preus
resultants de l’oferta econòmica presentada pels tallers homologats.

2. OBJECTE
L'objecte del contracte és el servei de manteniment i reparació dels vehicles de la
flota municipal de l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant l’homologació de
tallers mecànics i de planxa i pintura, de conformitat amb allò establert en el plec
de clàusules adminisratives particulars i en el present plec de prescripcions tècniques
i els seus annexes.
I per altra banda, també constitueix l’objecte del contracte fomentar la inserció sociolaboral de les persones en situació de risc l’exclusió social, fomentant que els tallers
homologats procedeixin a la contractació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral per a la realització de les tasques objecte del contracte.

S’estableixen els lots que s’indiquen a continuació, que conformen els tipus de
vehicles i les tipologies d’actuacions a realitzar dins dels quals els licitadors
presentaran les seves ofertes:
LOTS
LOT I: Turismes i furgonetes. Planxa i
pintura.
LOT II: Turismes i furgonetes. Mecànica,
electricitat i electrònica.
LOT III: Motocicletes, ciclomotors,
bicicletes i cars. Mecànica, electrònica,
substitució de peces, retolació i canvi i
reparació de neumàtics.
LOT IV: Camions. Planxa, pintura i
mecànica.
LOT V: Canvi i reparació de
neumàtics.

Núm. Màxim de
Tallers homologats
4
4
2

2
2

Els licitadors podran concórrer a un o a diversos lots i podran ser homologats en un o
en diversos lots.
S'entén per servei de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles de la flota
municipal la realització de l’anàlisis i/o diagnosi de I'estat dels vehicles, pressupostos
i presentació de propostes alternatives, treballs i actuacions per tal de resoldre totes
aquelles incidencies que afectin al funcionament dels vehicles inclosos en la relació
que s'adjunta a aquest plec o que s'hi puguin incorporar; incloent les operacions de
manteniments i les operacions de reparació de les avaries mecàniques, elèctriques,
electròniques, de planxa, entre d'altres i les operacions de pre ITV i ITV. Resten
exclosos d'aquest contracte la realització dels tràmits administratius que siguin
necessaris per a legalitzar el funcionament dels vehicles.

3. CONTINGUT DEL SERVEI
Els treballs de manteniment preventiu i correctiu es faran d'acord amb les
instruccions i programes de manteniment que estableixen els diversos fabricants dels
vehicles i seguint les indicacions del llibre de manteniment del vehicle (en el seu cas).
També s’inclouran les revisions necessàries per tal que els vehicles passin
satisfactòriament la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
Es realitzaran així mateix, les reparacions de mecànica, electricitat, xapa i pintura
que es detectin en els programes de manteniment o que es produeixin com a
conseqüència d’avaries o accidents.
En relació a totes les actuacions de manteniment (preventiu, correctiu, pre ITV, ITV,
canvi de neumàtics, ...), eI taller homologat requerirà sempre I'autorització i conforme
dels serveis municipals mitjançant el personal autoritzat a tal efecte, per tal de portarles a terme, de manera que serà preceptiu disposar d'una ordre de treball d'entrada,
d'un pressupost conformat per a realitzar I'actuació de manteniment i d'una ordre de
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treball de sortida. No obstant això, per aquelles reparacions o manteniments que no
superin els 400,00 € (IVA inclòs) no serà necessària la presentació d’un pressupost i
per tant el taller podrà efectuar directament la reparació corresponent (prèvia
autorització i conforme dels serveis municipals).
També en relació a totes les actuacions de manteniment (preventiu, correctiu, pre
ITV , ITV, canvi de neumatics, ....) s’optarà per l’opció més econòmica d’entre
materials originals de la marca dels fabricants dels vehicles i accessoris o materials
alternatius de recanvis i accessoris paral·lels als de la marca original i/o fora d’orígen.
Els tallers homologats hauran de subministrar tots els materials fungibles que calguin
per procedir a efectuar les actuacions de manteniment; alhora que hauran de garantir
la recollida, tractament i/o eliminació dels materials usats, seguint els procediments
que correspongui d'acord amb la legislació vigent.
3.1. Manteniments i reparacions
El manteniment i les reparacions inclouen:
a)
Manteniment preventiu (revisions periòdiques): és el manteniment
d'inspeccions, tant de funcionament com de seguretat que s'han de portar-se a terme
de manera periòdica. Aquest manteniment ha de servir per a preveure una fallada
mitjancant inspecció, de manera que es corregeixi o es repari en el moment adient.
Els tallers homologats portaran a terme totes aquelles gestions, controls i actuacions
necessaries pel manteniment preventiu que estableixen els fabricants dels vehicles o
que consten en el llibre de manteniment de cada vehicle (en el seu cas) o aquelles
altres actuacions preventives que I'estat del vehicle aconselli per la seva correcta
utilització.
El manteniment preventiu es farà quan ho especifiqui el sistema d'indicadors del
vehicle, i en vehicles de més de 6 anys, de forma orientativa, i prèvia valoració dels
serveis tècnics municipals, cada 10.000 Km o, en defecte dels anteriors, un cop a
I'any com a mínim. Sempre s'utilitzaran olis sintètics o de primera qualitat,
considerant l’opció més idónia pel correcte funcionament dels vehicles.
En cada revisió periòdica s’actualitzarà el llibre de manteniment dels vehicles revisats
amb el segell i la data de la propera revisió periòdica i, a més, s’enviarà còpia
escanejada de la pàgina actualitzada a l’adreça de correu electrònic indicada pels
serveis municipals i en paper amb la factura mensual. En cas contrari, es retornarà la
factura corresponent fins que es disposi de la documentació requerida. En el supòsit
en que el vehicle no disposi de llibre de manteniment, el taller homologat haurà
d’emetre un informe signat i segellat amb les dades de la revisió periòdica i indicació
de la data de la propera revisió periòdica.

b)
Manteniment correctiu (reparacions): consisteix en corregir o reparar una
fallada quan aquesta ja s'ha produit i, per tant, requereix una acció ràpida o urgent.
Aquest manteniment ha de permetre el correcte funcionament dels vehicles per tal de
garantir la disponibilitat i estat tècnic del mateixos.
Els tallers homologats portaran a terme totes les gestions, controls i actuacions
necessàries pel manteniment correctiu (reparacions) per avaria o trencament
relacionat amb les reparacions mecàniques (incloses les de xapa, carrosseria i

pintura) i del sistema elèctric i/o electrònic del vehicle.
Les reparacions que calgui efectuar com a conseqüencia d'un accident amb un
tercer, no seran autoritzades fins que no s'hagi estat efectuat el peritatge per la
companyia asseguradora corresponent.
c)
Reparació i canvi de neumàtics: Els tallers homologats portaran a terme les
reparacions dels neumàtics que siguin necessàries.
Si de la comprovació i revisió de I'estat dels neumàtics se'n desprèn la necessitat de
substitució d'algun o alguns neumàtics per desgast, i les circumstancies així ho
aconsellin, o per I'aparició d'alguna anomalia o desperfecte que suposi una afectació
a la seguretat segons criteri del propi fabricant o empresa especialitzada; eI taller
homologat portarà a terme el canvi d'uns nous (el canvi serà de dos o de quatre
neumàtics segons correspongui) i de totes les operacions associades de
desmuntatge, muntatge, equilibrat de direcció i paral·lelisme.
Per motius de seguretat, els nous neumàtics hauran de ser de les mateixes
característiques que els d'origen del vehicle i de primera marca, així com de termini
de fabricació no superior a 6 mesos; aquests requisits especificats pels nous
neumàtics hauran d'estar certificats pel taller que realitzi el canvi dels neumàtics. Així
doncs, el taller homologat certificarà les característiques dels mateixos, de manera
que indiqui que s’ajusten a les mateixes característiques que els d’origen del vehicle i
de primera marca, així com que tenen un termini de fabricació no superior a 6 mesos.
Aquest certificat sobre neumàtics s'haura d'enviar per correu electronic a l’adreça
que determinin els serveis tècnics municipals, i en paper amb la factura mensual.
d)

Pre ITV i ITV (Inspecció Tecnica de Vehicles)

Sempre que els serveis tècnics municipals responsables del manteniment de la flota
municipal ho considerin necessari, els tallers homologats portaran a terme totes les
gestions i actuacions de manteniment previs a la ITV (pre ITV) i les actuacions
necessaries per a superar satisfactòriament la ITV (Inspecció Tecnica del Vehicle)
que, en aplicació a la legislació vigent, s'hagin d'efectuar a cada vehicle; i segons el
que resulti del resultat de la corresponent ITV, si s'escau, també portarà a terme les
reparacions que siguin requerides previa autorització i conforme de la unitat de
Contractació i Compres mitjançant el personal autoritzat.
En el cas de que l’informe de la ITV sigui desfavorable, si es detecten incidencies en
el vehicle, s'autoritzarà la reparació de les mateixes, de manera que es pugui tornar a
passar la ITV, en el termini establert, amb un resultat favorable.

e)

Reparacions en garantia

En relació amb les reparacions en garantia, els tallers homologats hauran de repararlos al seu taller en els terminis establerts en aquest plec.
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4. TALLERS
4.1. Instal·lacions i equipament dels tallers
Els tallers homologats comptaran amb instal·lacions convenientment autoritzades per
l’Administració, i estaran dotades amb maquinaria, equips d’eines, utillatge i medis de
comprovació d’acord amb les reparacions objecte de cada lot, que hauran de ser
mantingudes i verificades/calibrades periòdicament quan procedeixi.
Disposaran d’una capacitat de reparació mínima de dos vehicles municipals
simultàniament.
Serà condició indispensable que els tallers disposin d’espai suficient per a que tots
els vehicles municipals que hagin de permanèixer en els mateixos ho facin en lloc
tancat i segur, mai a la via pública, no quedant a l’abast dels particulars per
elementals mesures de seguretat, o de manera que pugui afectar a la imatge de
l’Ajuntament de Viladecans. Es considera “espai suficient” quan pugui allotjar, en les
condicions abans descrites, un mínim de dos vehicles municipals.
Els tallers que es presentin a aquest procediment d’homologació, i tenint en compte
l’especialitat del lot al qual es presentin, hauran d'acreditar que disposen de totes les
especialitats de manteniment de vehicles amb els mitjans i equipaments necessaris
per a portar-les a terme, segons la següent relació:
a)
De mecànica: per treballs de reparació i manteniment, substitució i/o reforma
en el sistema mecànic del vehicle, incloses les seves estructures portants, equips i
elements auxiliars.
b)
D'electricitat: per treballs de reparació, substitució i/o reforma en I'equip
elèctric de I'automòbil, tant de motor, com d'auxiliars d'enllumenat, de senyalització i
de cablejat en I'instrumental d'indicació i de control.
c)
De carroceria (planxa i pintura): treballs de reparació, substitució i/o reforma
d'elements de carrosseria portants o no, guarniments i condicionament interior, així
com treballs de pintura, revestiment i acabat de carrosseries.
Els tallers homologats hauran de disposar d’instal·lacions adients, així com de tot el
utillatge i maquinària per a poder executar aquest servei. En I'annex II del present
plec es relaciona I'equipament mínim de referencia dels tallers de reparació de
vehicles que han de tenir els tallers que es presentin a aquest procediment
d’homologació. Els tallers homologats hauran d'indicar la seva adreça, el personal
adscrit, així com una descripció de les seves especialitats esmentades, i de les
instal.lacions, maquinaria i utillatge de que disposen per a reparar o mantenir els
vehicles. Aquesta informació haurà de contenir la descripció i caractarístiques
tècniques del mateix.
4.2. Tallers externs i possibilitat de subcontractació
Els tallers homologats hauran de donar un servei integral del manteniment,
reparacions i operacions de pre ITV i ITV, d'acord amb el que s'especifica en aquest
plec de prescripcions tècniques. No obstant, podrà subcontractar a tercers tallers els
treballs que hagi de desenvolupar, sempre que sigui de mutu acord amb els serveis
tècnics municipals responsables de l’Ajuntament de Viladecans, els quals
autoritzaran els tallers externs o col·laboradors deI taller homologat.

5. TERMINIS DE LLIURAMENT

Els tallers homologats hauran de donar preferència absoluta als vehicles de la flota
municipal de l’Ajuntament de Viladecans, pel que fa a la seva reparació o
manteniment, atès que es tracta d’un servei públic i per tant, les reparacions i
manteniments s’hauran de realitzar en el temps necessariament imprescindible per a
tal efecte.
Els tallers homologats, previa conformitat dels serveis tècnics municipals, realitzarà
els manteniments i/o reparacions i quedarà supeditat a que es portin a terme sense
interrupció i amb la maxima celeritat possible, en els següents terminis de Iliurament:
* Manteniment preventiu:
- Per a manteniments anuals bàsics: En un temps igual o inferior a 24 hores.
- Per a manteniments complerts (distribucions, pastilles de frens, neumàtics, etc): En
un temps igual o inferior a 24 hores.
- Per Pre ITV i ITV: En un temps igual o inferior a 24 hores.
* Manteniment correctiu (reparacions):
- Per petites reparacions ordinaries: Amb màxima prioritat, amb un termini màxim de
48 hores.
- Per grans reparacions ordinàries (les que requereixen de desmuntatge de parts
importants del vehicle): Amb màxima prioritat, amb un termini màxim de 5 dies
feiners.
- Per grans reparacions extraordinaries (les que requereixen la substitució de parts o
components no habituals): en aquests casos el termini per a portar a terme la
reparació serà de 10 dies feiners.
- Per sinistres: Amb prioritat màxima respecte de qualsevol altre vehicle, segons els
terminis establerts per a cadascuna de les reparacions anteriors.
Si el treball es perllonga més enllà dels terminis establerts en aquest apartat per
causa imputable al taller homologat, el taller haurà de tenir en compte les
penalitzacions indicades en el capítol cinquè del plec de clàusules administratives
particulars i les descomptara automàticament de la factura corresponent.

6. GARANTIA DELS TREBALLS DESENVOLUPATS
Les reparacions i/o manteniments que es realitzin als diversos vehicles de la flota
municipal, tindran un termini mínim de garantia d’UN ANY respecte de la mà d’obra,
el qual podrà ser millorat en l’oferta dels tallers que es presentin al procés
d’homologació.
En relació a les peces el termini de garantia serà el que marqui el fabricant, sense
perjudici de la seva ampliació per part del taller en la seva oferta.
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7. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Els tallers homologats hauran de disposar d’una estructura organitzativa, d’una
operativa diària, d’una planificació de lliurament, d’una assistència tècnica dels
vehicles.
7.1. Organització
a) Interlocutor
Els tallers homologats tindran un interlocutor únic amb els serveis tècnics municipals
de l’Ajuntament de Viladecans, el qual haurà de disposar de la qualificació tècnica i
experiència relacionada amb l’objecte de cada lot, i com a mínim, amb un mínim de
10 anys d’experiència.
Les seves tasques seran principalment:
-

-

Realitzar el seguiment dels manteniments preventius i correctius en els
vehicles.
Aportar als serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Viladecans la
informació establerta i especificada en aquest plec de condicions tècniques i
qualsevol altra que se li sol·liciti en relació al manteniment o reparacions dels
vehicles.
Ser el contacte directe via correu electrònic per a la coordinació de les
tasques a realitzar en els vehicles.
Comunicar diàriament a l’ajuntament, via correu electrònic, l’estat de situació
dels vehicles que es trobin en reparació al taller.
Facilitar les peces avariades o desgastades que siguin substituïdes en cada
intervenció, sempre que així se li requereixi pels serveis tècnics muncipals.
Realitzar i comunicar als serveis tècnics municipals l’ordre d’entrada i sortida
dels vehicles (seguint el model que consta com a annexes III i IV del present
plec tècnic).

b) Comunicacions
Els tallers homologats hauran de garantir les comunicacions mitjançant correu
electrònic que permeti tenir contacte dins els horaris de taller.
c) Horaris
L’horari de taller per atendre les incidències d’aquests vehicles serà de dilluns a
divendres, i s’adaptarà al màxim als horaris dels serveis municipals.
7.3. Personal tècnic i mecànics
El personal tècnic que realitzi els treballs de reparació o manteniment dels vehicles
haurà de tindre la qualificació professional corresponent a la branca o especialitat de
les reparacions corresponents a cada lot.

7.4. Lloc de lliurament i recollida

En el cas de tallers ubicats al municipi de Viladecans el lliurament dels vehicles al
taller i la recollida posterior es faran a l’espai físic del taller homologat per al
manteniment i/o reparació. A petició dels serveis municipals pot haver recollida per
part dels operaris del taller homologat en les instal·lacions i dependències de
l’Ajuntament de Viladecans.
En el cas de tallers homologats que es trobin fora del municipi de Viladecans,
aquests hauran de disposar d’instal·lacions pròpies o concertades al municipi
de Viladecans per a la realització de manteniments anuals bàsics; manteniments
complerts; PreITV i ITV i petites reparacions ordinàries. Igualment hauran de disposar
d’un servei de recollida i entrega de vehicles en les dependències municipals en els
casos de grans reparacions ordinàries i extraordinàries i sinistres.

8. CONTROL SOBRE ELS TREBALLS REALITZATS
Els serveis tècnics municipals podran comprovar i controlar en tot moment la marxa
dels treballs de manteniment i/o reparació dels vehicles, mitjançant el personal que
autoritzi a tal efecte.
En cas de detectar anomalies o incorreccions respecte de les especificacions
establertes en els plecs, o respecte de les instruccions dels serveis tècnics
municipals, el cost derivat de la seva subsanació posterior o els canvis a realitzar per
a la seva correcció seran a càrrec del taller homologat.
D’altra banda, els tallers homologats estan obligats a lliurar tota aquella informació
que li sigui requerida des dels serveis tècnics municipals, facilitant les tasques
d’inspecció.
Els tallers homologats hauran de portar una fitxa de cada vehicle en la qual s’aniran
anotant totes aquelles dades d’interés i que com a mínim, contindrà els plans
permanents de manteniment.

9. RESPONSABILITATS DELS TALLERS HOMOLOGATS
a) Serà responsabilitat dels tallers homologats la qualitat dels treballs executats, així
com el control i gestió de tots els residus que es generin, com olis, vàlvules,
neumàtics, bateries, llums, etc, havent de contar per això amb el personal
responsable i preparat per aquesta missió, ajustant-se en tot moment a les normes
de caràcter legal establertes en l’actualitat o que en el futur puguin promulgar-se per
les Administracións de l’Estat, Autonòmiques o Locals.
b) Els tallers homologats seran així mateix, responsables dels accidents, danys de
qualsevol naturalesa i perjudicis que puguin causar a tercers o al Municipi com a
conseqüència de la realització dels treballs que exigeix la prestació d’aquest servei.
c) Els tallers homologats hauran de disposar en les seves instal·lacions de les
mesures de protecció i de seguretat necessàries per impedir sabotatjes, robatoris, etc.
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d) Serà responsabilitat dels tallers homologats, notificar a l’Ajuntament totes aquelles
anomalies que detectin en els vehicles com a conseqüència de les revisions que es
realitzin.

10. CONSIDERACIONS MEDIAMBIENTALS
1. Els tallers homologats es comprometran a complir la Política Ambiental de
l’Ajuntament de Viladecans en la mesura en que els seus treballs tinguin incidència
en alguns dels seus requisits. Aquesta Política està a disposició de tots els
contractistes.
2. Tot el personal dels tallers homologats que intervinguin en els treballs contractats
han de conèixer els requisits ambientals que els siguin aplicables.
3. Els tallers homologats compliran amb tots els requisits legals establerts en els
àmbits comunitari, estatal, autonòmic i municipal. Per tant, seran responsables de
qualsevol incompliment legal derivat d’una mala gestió ambiental en els seus treballs.
4. Qualsevol dany ocasionat pels tallers homologats al medi ambient durant el
desenvolupament dels treballs contractats serà assumit per ells. L’Ajuntament de
Viladecans no es farà responsable dels possibles costos derivats del mateix: p.e
control, medició, correcció, sanció, indemnització.
5. En el cas de que els tallers homologats subcontractin alguns dels treballs, el nou
taller estarà obligat a complir amb tots els requisits ambientals aplicables als primers.
6. Els tallers homologats comunicaran tota la informació en matèria ambiental
necesaria que els hi pugui ser requerida per l’Ajuntament: requisits ambientals,
consultes, dades, incidents, informes.
7. Els tallers homologats realitzaràn el control operacional, seguiment i mesurament
relatiu als residus, abocaments, emissions i sorolls generats per el desenvolupament
dels seus treballs.
8. En cas d’incompliment dels requisits legals i/o ambientals, l’Ajuntament de
Viladecans podrà adoptar les mesures adequades per resoldre aquesta situació,
inclosa la resolució del contracte d’homologació, depenent de la naturalesa del
perjudici causat.
9. L’Ajuntament de Viladecans es reserva el dret de sol.licitar rescabalaments i
compensacions als tallers homologats amb motiu dels costos econòmics addicionals
derivats dels seus incompliments: degradació ambiental, sancions, denúncies, o
deterioració de la imatge pública.
10. Els taller homologats informaràn a l’Ajuntament de Viladecans de tots els
incidents amb repercussió ambiental que tinguin lloc en el desenvolupament dels
seus treballs.
11. L’Ajuntament de Viladecans podrà efectuar inspeccions sobre els aspectes
ambientals de les activitats a realitzar, durant totes les fases d’execució.
12. Els tallers homologats s’asseguraran que les intal.lacions utilitzades en el
desenvolupament dels seus treballs estan ordenades i netes.

13. Els tallers licitadors hauran d’acreditar mitjançant els corresponents certificats o
distintius (Distintius de Garantia de Qualitat Ambiental, Certificació norma ISO 14001,
Registre EMAS o equivalent) o en el seu defecte, es podrà aportar una declaració
específica signada per l’administrador o pel representant legal del/s taller/s, que
justifiqui una correcta gestió, en el taller de reparació i manteniment en relació amb
els següents aspectes mediambientals:
-

Residus perillosos: Indicant que el tractament que els hi dona el taller, en
quan a la segregació en origen, envasat, emmagatzematge i lliurament al
gestor de residus, es fa d’acord amb la legislació vigent.

-

Residus no perillosos: Indicant el taller licitador que fa una correcta gestió
segons la legislació vigent.

-

Emissions a l’atmosfera: Indicant que el taller licitador fa una correcta gestió,
especialment, en relació als gasos de combustió dels motors, als compostos
orgànics volàtils generats a les operacions de pintat i a la pols.

-

Aigües residuals del procés: Indicant que el taller licitador aboca les aigües
residuals amb un contingut d’hidrocarburs d’acord amb la legislació vigent.

-

Sorolls: Indicant que es compleix la llei corresponent i l’ordenança municipal
de sorolls.

Viladecans, en la data de la signatura electrònica

El gestor en Comunicacions, Parc Mòbil
i Logística interna
Pascual Jiménez Quesada
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ANNEX I. RELACIÓ DELS VEHICLES DE LA FLOTA
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS

ÀREA

MARCA

MODEL

MATRÍCULA

DATA
MATRICULACIÓ

KM.
CLASSIFICACIÓ
ACTUALS DEL VEHICLE

TURISMES
ALCALDIA
PLANIFICACIÓ
TERRITORIAL

TOYOTA

PRIUS PLUS

4714-KCW

05/09/2017

29.672

MONOVOLÚM 7
PLACES

RENAULT

MEGANE

0903-FLM

21/02/2007

40.309

TURISME

SERVEIS D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I
SERVEIS DE POLÍTIQUES
D'IGUALTAT D'OPORTUNITAT

HYUNDAI

I 10

3249 HCM

29/03/2011

57.355

JIMNY

3893-FHS

22/11/2006

117.515

TURISME
TURISME. TOT
TERRENY

MEGANE

2363 DXC

10/03/2006

76.767

TURISME

MEDI AMBIENT
ESPAI PÚBLIC

SUZUKI
RENAULT

ESPAI PÚBLIC

CHEVROLET MATIZ

7940-FHC

31/10/2006

86.232

TURISME

ESPAI PÚBLIC

CHEVROLET MATIZ
YARIS
TOYOTA
(HÍBRID)

7990-FHC

31/10/2006

114.779

TURISME

8711 KWH

16/04/2019

10.557

TURISME

14/05/2013

209.776

TURISME

14/05/2013

208.241

TURISME

14/05/2013

172.617

TURISME

ESPAI PÚBLIC

POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL

TOYOTA

PRIUS

TOYOTA

PRIUS

TOYOTA

PRIUS

6950-HRC
6951-HRC
6952-HRC

TOYOTA

PRIUS PLUS

6249 LCH

06/11/2019

67.468

TURISME

TOYOTA

PRIUS PLUS

6250 LCH

06/11/2019

62.091

TURISME

DACIA

DUSTER

7960-JNS

05/05/2016

54.892

TURISME

DACIA

7962-JNS

05/05/2016

75.150

TURISME

POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL

TOYOTA

DUSTER
AURIS
(HÍBRID)

5306-HNB

30/11/2012

97.667

TURISME

NISSAN

X-TRAIL

0547-KDL

02/10/2017

87.280

ALCALDIA
CHRYSLER
FURGONETES I TOT TERRENYS

VOYAGER

7648-BXF

20/06/2002

57.901

TURISME 4X4
MONOVOLÚM 7
PLACES

PROTECCIÓ CIVIL

NAVARA

8479-HYM

23/07/2014

21.787

PICK-UP. 4X4
PICK-UP. 4X4

MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT

NISSAN

MITSUBISHI L200
NISSAN

1762-GLD

03/03/2009

228.657

NAVARA
KANGOO
COMBI

7559-LCM

18/11/2019

2.947

4101-GSF

07/12/2009

62.157

PICK-UP. 4X4
FURGONETA 5
PLACES

EXPRESS
SCUDO
FURGON 1.9 D
KANGOO
EXPERT

B-0200-MD

18/03/1991

77.467

FURGONETA

3719-DVW
2915 FVG
7962 HBN

31/01/2006
29/08/2007
31/01/2011

161.607
124.894
98.035

5071-HBL

24/01/2011

161.242

FURGONETA
FURGONETA
FURGONETA
FURGONETA 5
PLACES

1857-HBM
7831-HDB

26/01/2011
28/04/2011

118.992
117.060

FURGONETA
FURGONETA
FURGONETA
FURGONETA 5
PLACES

SERVEIS GENERALS

RENAULT

ESPAI PÚBLIC (BOM)

RENAULT

ESPAI PÚBLIC (BOM)
ESPAI PÚBLIC (BOM)
ESPAI PÚBLIC (BOM)

FIAT
RENAULT
PEUGEOT

ESPAI PÚBLIC (BOM)

FORD

ESPAI PÚBLIC (BOM)
ESPAI PÚBLIC (BOM)

FORD
FIAT

ESPAI PÚBLIC (BOM)

RENAULT

KANGOO EXPRESS
Z.E.

5006 JFB

27/04/2015

53.797

ESPAI PÚBLIC (BOM)

RENAULT

KANGOO

9805CXN

29/06/2004

189.405

ESPAI PÚBLIC (BOM)

FIAT

FIAT DOBLO

8974 KVR

27/03/2019

7.151

TOURNEO CONNECT
210S Kombi
TRANSIT CONNECT
230L

SCUDO

FURGONETA

ESPAI PÚBLIC (BOM)

FIAT

FIAT DOBLO

8992 KVR

27/03/2019

12.900

FURGONETA

ESPAI PÚBLIC (BOM)
MOTOCICLETES

FIAT

FIAT FIORINO

8981 KVR

27/03/2019

13.925

FURGONETA

POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL

SUZUKI

DRZ 400 S

6768-FCB

27/06/2006

19.589

MOTOCICLETA

SUZUKI

6779-FCB

27/06/2006

23.505

MOTOCICLETA

POLICIA LOCAL

HONDA

4673-GFZ

02/07/2008

50.570

MOTOCICLETA

POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL

HONDA

DRZ 400 S
FES S. WING
150
FES S. WING
150

4674-GFZ

02/07/2008

55.334

MOTOCICLETA

HONDA

NT700V

1186-GPL

07/09/2009

48.591

MOTOCICLETA

HONDA

1189-GPL

07/09/2009

56.200

MOTOCICLETA

POLICIA LOCAL

SUZUKI

7578-JBC

11/11/2014

18.981

MOTOCICLETA

POLICIA LOCAL

SUZUKI

7569-JBC

11/11/2014

19.842

MOTOCICLETA

POLICIA LOCAL

SUZUKI

NT700V
BURGMAN
200
BURGMAN
200
BURGMAN
200

5582-JBC

11/11/2014

21.706

POLICIA LOCAL

VECTRIX

VX-1Li+

9919-KWW

09/05/2019

4.925

POLICIA LOCAL

VECTRIX

VX-1Li+

0063-KWX

09/05/2019

5.781

POLICIA LOCAL

VECTRIX

VX-1Li+

0089-KWX

09/05/2019

486

POLICIA LOCAL

VECTRIX

VX-1Li+

0033-KWX

09/05/2019

4.864

POLICIA LOCAL

VECTRIX

VX-1Li+

0289-KWX

09/05/2019

4.787

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
ELÈCTRICA
MOTOCICLETA
ELÈCTRICA
MOTOCICLETA
ELÈCTRICA
MOTOCICLETA
ELÈCTRICA
MOTOCICLETA
ELÈCTRICA

KARTS

POLICIA LOCAL

ARISCO

HONDA125 CC

POLICIA LOCAL

ARISCO

HONDA125 CC

POLICIA LOCAL

ARISCO

HONDA125 CC

POLICIA LOCAL

ARISCO

HONDA125 CC

POLICIA LOCAL

ARISCO

HONDA125 CC

POLICIA LOCAL

ARISCO

HONDA125 CC

POLICIA LOCAL

ARISCO

HONDA125 CC

SENSE
MATRICULAR
SENSE
MATRICULAR
SENSE
MATRICULAR
SENSE
MATRICULAR
SENSE
MATRICULAR
SENSE
MATRICULAR
SENSE
MATRICULAR

1.990

KART

1.990

KART

1.990

KART

1.990

KART

1.990

KART

1.990

KART

1.990

KART

BICICLETES
ELÈCTRIQUES
SENSE
MATRICULAR
SENSE
MATRICULAR
SENSE
MATRICULAR
SENSE
MATRICULAR

MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT
SERVEIS GENERALS
ESPAI PÚBLIC
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ESPAI PÚBLIC
SERVEIS D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I
SERVEIS DE POLÍTIQUES
D'IGUALTAT D'OPORTUNITAT
SERVEIS D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I
SERVEIS DE POLÍTIQUES
D'IGUALTAT D'OPORTUNITAT

SENSE
MATRICULAR
SENSE
MATRICULAR
SENSE
MATRICULAR

BICICLETA
ELÈCTRICA
BICICLETA
ELÈCTRICA
BICICLETA
ELÈCTRICA

SENSE
MATRICULAR

BICICLETA

BICICLETES
POLICIA LOCAL
CAMIONS
ESPAI PÚBLIC

MERCEDES BENZ

MB-1314-AK

B-9891-PT

17/07/1995

154.151

CAMIÓ>6.500 KG

ESPAI PÚBLIC

NISSAN

CABSTAR - E

3315 BLP

19/07/2001

177.434

CAMIÓ<3.500 KG

NISSAN

CABSTAR-E (AMB
PLATAFORMA
ELEVADORA)

9850 BNW

24/10/2001

54.892

CAMIÓ<3.500 KG

NISSAN

CABSTAR
TL35.2

6900-DBD

27/09/2004

187.067

CAMIÓ<3.500 KG

ESPAI PÚBLIC
ESPAI PÚBLIC

ANNEX II. RELACIÓ DE REFERÈNCIA DE L’EQUIPAMENT
MÍNIM DELS TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES
Mecànica
Estris i eines d’equip motor, de caixa de canvis, de direcció, d’eixos, rodes i
frens.
Dispositius per a la mesura de la compressió.
Premsa hidràulica.
Grua o aparell d’elevació de fins a 1.000 kg.
Comptador de revolucions de fins a 10.000 rpm.
Trepant portàtil de fins a 12 mm de diàmetre.
Compressor d’aire i dipòsit.
Fossa o elevador adequat.
Gat hidràulic sobre rodes.
Bancs de treball i carretons de transport.
Jocs d’estris, eines manuals i materials complementari.
Dipòsit/s d’oli amb quatre cents llitres de capacitat total mínima.
Electricitat
Controlador d’enceses.
Controlador d’induïts.
Carregador de bateries.
Soldador elèctric.
Pesador d’àcids.
Aparell per a comprovació de projectors.
Banc de treball i carretons de transport.
Jocs d’estris, eines manuals i material complementari.
Carrosseries
Equip complet per reparacions de xapa (estirador, bancada amb utillatge
auxiliar).
Equip per a soldadura elèctrica.
Equip per a soldadura autògena.
Equip per a soldadura per punts.
Electromola.
Pistola per a aplicació de pasta dura.
Jocs d’estris, eines manuals i material complementari.
Pintura
Equip de pintura a pistola.
Compressor d’aire i dipòsit.
Cabina o recinte condicionat per pintar.
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Polidora.
Pistola per a aplicació de pastes dures.
Joc d’estris de pintura, espàtules o material complementari.

ANNEX III. ORDRE DE REPARACIÓ D’ENTRADA
L’ordre de reparació d’entrada del vehicle al taller contindrà la següent
informació:
ORDRE DE REPARACIÓ D’ENTRADA
Número del document:
Nom del taller:
Matrícula del vehicle:
Marca i model del
vehicle:
Quilometratge del
vehicle:
Data de recepció del
vehicle en el taller:
Hora de recepció del
vehicle en el taller:
Nom i cognoms del
responsable que el reb
al taller:
Detall de les incidències
indicades:

Detall d’altres
incidències observades:

Nom i cognoms del
conductor que el lliura al
taller:
Signatura del conductor
que el lliura al taller:
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ANNEX IV. ORDRE DE REPARACIÓ DE SORTIDA

ORDRE DE REPARACIÓ DE SORTIDA
Número del document:
Nom del taller:
Matrícula del vehicle:
Marca i model del
vehicle:
Quilometratge del
vehicle:
Data de sortida del
vehicle del taller:
Hora de sortida del
vehicle del taller:
Nom i cognoms del
responsable que lliura el
vehicle:
Detall de les incidències
reparades:

Detall d’altres
incidències observades i
pendents:

Nom i cognoms del
conductor que rep el
vehicle:
Signatura del conductor
que rep el vehicle:

