La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió del 14 de juny de
2018 va acordar encarregar a la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals,
S.A., en la seva condició de mitjà propi de l’Ajuntament, la gestió integral de la xarxa
pública de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, amb subjecció a les condicions
que estableixen les prescripcions generals que tot seguit es transcriuen, en la seva
redacció definitiva, rectificada per Acord de la Comissió de Govern de 12 de juliol de
2018.
PRESCRIPCIONS GENERALS DE L’ENCÀRREC A BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA, PER
LA GESTIÓ INTEGRAL DE LA XARXA PÚBLICA DE PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES
ELÈCTRICS
I.

IDENTIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC

CLÀUSULA 1a.- Règim jurídic
1. Barcelona de Serveis Municipals S.A (en endavant BSM), té la naturalesa de societat
mercantil amb capital íntegrament de l’Ajuntament de Barcelona, essent la seva finalitat
centralitzar i racionalitzar la realització de les activitats municipals relacionades a l’article
primer dels seus estatuts i que podrà desenvolupar directament o mitjançant la seva
participació en altres societats o entitats.
2. És voluntat de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona (en endavant
l’Ajuntament) encarregar a BSM la gestió integral de la xarxa pública de punts de recàrrega
de vehicles elèctrics.
3. D’acord amb l’article 32.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LSCP), els poders adjudicadors podran organitzar-se executant de manera
directa, prestacions pròpies de contractes, a canvi d’una compensació tarifaria, a través
d’una altre persona jurídica, ja sigui de dret públic o de dret privat, previ encàrrec a
aquesta, amb subjecció al disposat en aquest article, sempre i quan la persona jurídica que
utilitzin mereixi la qualificació jurídica de mitjà propi personificat respecte d’ells, de
conformitat amb el disposat en els apartats 2, 3 i 4 d’aquest article.
4. D’acord amb l’article 2e) dels seus estatuts, BSM té la consideració de mitjà propi i servei
tècnic de l’Ajuntament, i de les entitats controlades directa o indirectament per
l’Ajuntament que no tinguin participació directa de capital privat, i resta obligat a executar
els encàrrecs que aquestes entitats li confereixin, de conformitat amb el règim dels
encàrrecs a mitjans propis establert a la normativa de contractació del sector públic, el que
es conforme amb l’article 32.2 de la LSCP.

CLÀUSULA 2a.- Antecedents de l’encàrrec
L‘Ajuntament de Barcelona, a partir del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018, treballa en
la promoció de la mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient, promocionant aquells
desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic.
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Pel que fa als desplaçaments motoritzats, el Govern municipal aposta pels modes més eficaços
i de transport col·lectiu i dins dels vehicles privats, prioritza aquells més eficients i nets.
En aquest context s’emmarca l’Estratègia per la Mobilitat Elèctrica de l’Ajuntament que
defineix les línies d‘actuació a seguir pels propers anys (2018-2024), amb l‘objectiu de
promocionar i facilitar l‘electromobilitat a la ciutat. L‘Estratègia per la mobilitat elèctrica es
planteja de manera que sigui evolutiva i adaptable als canvis socials, econòmics i del mercat
energètic. El resultat de les accions desenvolupades als darrers anys ha estat positiu i ha situat
a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana com a ciutat capdavantera en aspectes concrets, com
per exemple amb la infraestructura de recàrrega pública en superfície per a motos més
extensa d’Europa Tot i així, l‘Ajuntament de Barcelona considera necessari seguir treballant en
aquesta direcció per tal de continuar a l‘avantguarda de la innovació de la mobilitat, i reduir
així els impactes que té el model energètic vigent.
La utilització de l‘energia elèctrica per al transport pot ser un bon instrument per aconseguir
els objectius d‘una mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient, garantint alhora el
concepte de ciutat saludable, i és en aquest context que l’Ajuntament posa a disposició dels
usuaris de vehicles elèctrics una àmplia xarxa de punts de recàrrega repartits per tota la ciutat.
Els punts de recàrrega ràpida de la ciutat de Barcelona han subministrat un total de 206.440
kWh durant l’any 2016, és a dir, una distància recorreguda per vehicles elèctrics
d’aproximadament 1 milió de kilòmetres, implicant important estalvis d’emissions de CO2,
NOx i PM10, un 31% superiors que a l’any 2015.
Durant l’any 2016 a Barcelona s’han produït increments molt considerables en el parc
acumulat de vehicles híbrids endollables (PHEV) i elèctrics d’autonomia estesa (REEV). El parc
de 100% elèctrics (BEV) ha augmentat un 11%.

CLÀUSULA 3a.- Objecte, abast i finalitats de l’encàrrec
1. L’objecte de l’encàrrec que efectua l’Ajuntament a BSM és la gestió integral de la xarxa
pública de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que inclou les infraestructures de
recàrrega públiques en calçada i fora de calçada .
2. L’abast de l’encàrrec inclou la planificació, implantació, promoció, operació gestió del
servei, gestió de l’usuari, manteniment i la millora de les prestacions del servei.
3. Les finalitats a les quals es pretén donar compliment deriven de l’Estratègia per la Mobilitat
Elèctrica de l’Ajuntament de Barcelona, que defineix les línies d‘actuació a seguir pels
propers anys (2018-2024). En particular, la gestió integrada de la xarxa té com a objectiu la
millora de la qualitat de l’aire, aportant pel desenvolupament de la mobilitat elèctrica i, en
concret, la gestió de la infraestructura de recàrrega, que té com a principals línies d’acció:
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El foment de punts de recàrrega pels diferents perfils d’usuari, ampliant l’oferta de
punts de recàrrega segons la demanda i facilitant el seu accés als ciutadans, col·lectius
i flotes comercials.
La integració de l’operativa i el servei de recàrrega en calçada i fora calçada, per
optimitzar la seva gestió i adaptar-se millor als principals perfils de demanda.
Vigilància i gestió de les incidències que es puguin produir.
Atenció al client de la xarxa pública de càrrega.
Interoperabilitat amb les altres xarxes públiques i/o privades de recàrrega.

II.

CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ

CLÀUSULA 4a.- Condicions d’execució de l’encàrrec
1. L’Ajuntament, com a ens titular del servei, portarà a terme la supervisió de l’execució de
l’encàrrec i nomenarà a un representant que actuarà com a responsable municipal.
2. El responsable municipal de l’encàrrec vetllarà pel compliment de l'estratègia per la
mobilitat elèctrica de la ciutat, indicant, si s'escau, a BSM les actuacions o prestacions
necessàries a tal efecte, adoptant les decisions i dictant les instruccions necessàries amb la
finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació.
3. BSM seguirà les directrius fixades per l’Ajuntament en l’àmbit de la mobilitat elèctrica i, en
tot cas, donarà compliment a les següents condicions:
a)

Conjuntament amb l’Ajuntament, BSM definirà la planificació de la xarxa, decidint la
instal·lació dels nous punts a incorporar, segons l’evolució de les necessitats i d’acord
amb els següents principis:
 Presència en tots els districtes de la ciutat a fi i efecte de garantir l’equilibri del
territori.
 Treballar en un creixement sostenible de la xarxa basat en la cerca de xarxes
alternatives de distribució d’energia.
 Establir acords amb actors rellevants de les flotes comercials i vehicles
industrials, així com de l’ecosistema de la mobilitat (taxi, etc.).

b)

Així mateix BSM, per tal de garantir un correcte seguiment de l’execució de l’encàrrec i
garantir el compliment de les finalitats per al qual dit encàrrec és formulat, elaborarà
un pla de treball que, com a mínim, presentarà el següent contingut:
 Extensió de la xarxa i ubicació de punts.
 Operació, reserva i manteniment.
 Vigilància.
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Aquest pla de treball serà validat per l’Ajuntament i BSM en reportarà els resultats
amb una periodicitat anual.
4. BSM haurà de garantir la correcta gestió dels punts de recàrrega, que hauran d’estar
operatius i en bon estat de manteniment.
5. BSM facilitarà a l’Ajuntament, a fi de justificar la correcta prestació del servei, els següents
informes:
 Informe sobre el nombre de recàrregues, ocupació i ús dels punts.
 Informe sobre la disponibilitat dels punts.
 Informe sobre la relació d’incompliments d’usuaris detectats.
6. BSM facilitarà al Centre de Serveis Municipals tota la informació sobre la operació i gestió
d’incidències del servei que se li requereixi.
7. BSM donarà compliment als requeriments que, en el marc de la prestació del servei,
l’Ajuntament li formuli.
8. L’Ajuntament podrà encomanar addicionalment a BSM la gestió de xarxes o punts de
recàrrega cedits per d’altres entitats. Aquestes instal·lacions s’afegiran a la xarxa pública de
punts de recàrrega en les mateixes condicions.
9. BSM realitzarà els plans comercials per a estimular el creixement del mercat. Aquests plans
comercials seran revisats i consensuats, anualment, amb l’Ajuntament.

CLÀUSULA 5a.- Adequació dels mitjans de que disposa BSM
L’Ajuntament ha constatat, d’acord amb l’article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, que BSM disposa dels mitjans personals i materials apropiats per
a la realització de l’encàrrec, d’acord amb el seu objecte social.

CLÀUSULA 6a.- Mitjans aportats per l’Ajuntament i autoritzacions necessàries per a
l’execució de l’encàrrec
1. L’Ajuntament posarà a disposició de BSM els seus punts de recàrrega públics i els mitjans
tecnològics associats als mateixos a fi que siguin integrats al sistema de punts operats per
BSM, s’acompanya al present encàrrec llistat dels punts com a Annex [1].
2. Així mateix, l’Ajuntament facilitarà la interlocució entre BSM i aquells tercers que puguin
participar i/o beneficar-se de l’encàrrec, especialment els principals actors d’acceleració de
la mobilitat elèctrica, i atorgarà, prèvia comprovació del compliment dels requisits que
corresponguin, totes aquelles autoritzacions que resultin necessàries per poder executar
l’encàrrec.
3. En aquest mateix sentit, i tenint en compte que per a la correcta execució de l’encàrrec és
possible que calgui instal·lar nous punts de recàrrega en l’espai públic, BSM es compromet
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a aprovar, si s’escau, i un cop efectuats els tràmits que correspongui d’acord amb la
normativa que resulti d’aplicació, el corresponent projecte d’obres.
4. En el marc de la gestió que s’encarrega, l’Ajuntament designa a BSM responsable del
contracte que tot seguit s’indica, amb les facultats assenyalades al seu plec de clàusules
administratives particulars (clàusula 18). L’Ajuntament continuarà sent el titular del
contracte, i assumint les despeses que d’ell es derivin, en el marc de la relació jurídica
establerta amb l’adjudicatari, a qui notificarà aquesta designació. L’Ajuntament lliurarà
còpia de la documentació contractual a BSM als efectes que pugui desenvolupar l’encàrrec.

Núm. expedient
Núm. contracte
Objecte

Adjudicatari

20170152
17000992
Serveis de manteniment de la infraestructura de recàrrega de vehicles
elèctrics situada a la via pública, propietat de l'Ajuntament de Barcelona,
2017-19, i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars
d'inserció al mercat laboral
Etra Bonal, S.A. (A08522955)

III.

FINANÇAMENT DE L’ENCÀRREC

CLÀUSULA 7a.- Finançament de l’activitat encarregada
1. Pel finançament d’aquest encàrrec l’Ajuntament establirà un preu de compensació del cost
del servei que rebrà BSM, aquest preu es vincularà a la política de promoció del vehicle
elèctric que l’Ajuntament dictamini.
2. BSM remetrà anualment al responsable assenyalat a la clàusula 9a el compte d’explotació
d’aquest encàrrec, en el que es faran constar els ingressos i despeses del servei, incloent
l’amortització de les inversions, que es calcularan amb caràcter general a vuit anys.
3. L’Ajuntament i BSM efectuaran les operacions pressupostàries i comptables que resultin
escaients, durant la vigència de l’encàrrec i a la seva extinció, en el marc del que disposa la
normativa vigent d’aplicació i les disposicions municipals en la matèria, per tal d’ajustar els
ingressos d’explotació a les despeses reals suportades per BSM.
4. Als efectes previstos pels articles 44.1 i 63.6 de la LCSP l’import de l’encàrrec s’estima en
5.453.411,50 euros.

CLAUSULA 8a. Explotació del servei per part de BSM
BSM procedirà a executar aquest encàrrec d’acord amb les instruccions i polítiques relatives a
les taxes i a la mobilitat establertes per l’Àrea d’Ecologia Urbana.
Clàusula 9a.- Justificació de la despesa
De conformitat amb la base vintena de les Bases d’execució del Pressupost 2018 de
l’Ajuntament de Barcelona, les aportacions que pugui efectuar l’Ajuntament a BSM tindran la
consideració de finançament afectat. En conseqüència, l’aplicació dels fons a les despeses per
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a les que van ser concedits, es justificarà mitjançant faig constar del gerent o equivalent de
BSM.
IV.

DURADA DE L’ENCÀRREC I CAUSES DE LA SEVA EXTINCIÓ

CLÀUSULA 10a.- Durada de l’encàrrec
L’encàrrec tindrà una durada de vint (20) anys, iniciant la seva vigència l’endemà de la seva
aprovació.

CLÀUSULA 11a.- Modificació i extinció de l’encàrrec
1. L’Ajuntament podrà introduir modificacions en l’encàrrec durant la seva vigència, prèvia
tramitació de l’expedient oportú.
2. Les modificacions que es puguin requerir hauran de ser aprovades per l’òrgan competent o
qui tingui delegada aquesta atribució en el moment que resulti necessària la modificació.
3. En tot cas, serà necessari modificar l’encàrrec si per qualsevol causa no es dona compliment
a l’assenyalat per la clàusula 8a punt 3.
4. L’encàrrec s’extingirà en el cas que concorri alguna de les següents circumstàncies:
1. Revocació de l’encàrrec acordada per l’òrgan municipal competent.
2. Finalització del termini de vigència establert
3. Les causes generals establertes en dret.

V.

SEGUIMENT DE L’ENCÀRREC

CLÀUSULA 12a.- Comissió de Seguiment
Sense perjudici de les funcions del responsable municipal de l’encàrrec, es podrà constituir una
comissió de seguiment, integrada pels membres nomenats per les respectives gerències que
tindrà com a funció fer el seguiment i control de les tasques objecte de l’encàrrec.
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VI.

ALTRES PRESCRIPCIONS

CLÀUSULA 13a.- Contractació
Als negocis jurídics que BSM com a destinatària d’aquest encàrrec celebri en execució
d’aquest, restaran sotmesos a la LCSP, o norma que la substitueixi, en els termes assenyalats
per l’article 32.7 LCSP.
CLÀUSULA 14a.- Encarregat del fitxer de dades personals
Es nomena a BSM encarregada del tractament de les dades incloses al fitxer “Endolla’t” amb
les finalitats assenyalades seguidament, restant subjecte a l’establert per la Llei 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
BSM gestionarà totes les dades, únicament, per a les següents finalitats:
(i)
(ii)
(iii)

Gestió de l’operació de recàrrega
Gestió d’incidències
Comercial, informatiu i publicitari.

S’adjunta l’encàrrec del tractament de dades de caràcter personal com a Annex, al present
document, vist allò establert a l’article 28.3 del citat RGPD UE.
Barcelona, 29 de juny de 2018
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ANNEX 1
Punts de recàrrega
CODI
TIPOLOGIA_DE_CARREGA
EQUIP

DIRECCIO

FABRICANT

MODEL

10101

RÀPIDA

Ronda del Litoral Sortida
23 - Av. Litoral, 49

CIRCONTROL

10201

RÀPIDA

Via Augusta, 352

DBT

10301

RÀPIDA

Aparcament Viriat, 5-23 Guitard, 1

DBT

10302

RÀPIDA

Aparcament Viriat, 5-23 Guitard, 1

DBT

10401

RÀPIDA

Pl. Alfonso Comín, 12

DBT

10501

RÀPIDA

Torrent de l'Olla, 203

DBT

10601

RÀPIDA

Via Favència, 21 (Mercat
Canyelles)

DBT

10701

RÀPIDA

Mas Casanovas, 69

DBT

10801

RÀPIDA

Av. Meridiana, 400 E

DBT

10901
11001

RÀPIDA
RÀPIDA

CIRCUTOR
CIRCUTOR

11101

RÀPIDA

CIRCUTOR

FASTO

11102

LENTA

11201

RÀPIDA

11202

RÀPIDA

11203

LENTA

11204

LENTA

Provença, 447 - Marina
Passeig de Gràcia, 5
Avinguda del Paral·lel, 55
/ Nou de Rambla
Avinguda del Paral·lel, 55
/ Nou de Rambla
Av. Diagonal, 447 (lateral
Mar) - entre Casanova i
Muntaner
Av. Diagonal, 449 (lateral
Mar) - entre Casanova i
Muntaner
Av. Diagonal, 449 (lateral
Mar) - entre Casanova i
Muntaner
Av. Diagonal, 449 (lateral
Mar) - entre Casanova i
Muntaner

CCL-QPC-CH-CCSAC63
QUICK CHARGER
DUAL DC+AC (Tristandard)
QUICK CHARGER
DUAL DC+AC (Tristandard)
QUICK CHARGER
DUAL DC+AC (Tristandard)
QUICK CHARGER
DUAL DC+AC (Tristandard)
QUICK CHARGER
DUAL DC+AC (Tristandard)
QUICK CHARGER
DUAL DC+AC (Tristandard)
QUICK CHARGER
DUAL DC+AC (Tristandard)
QUICK CHARGER
DUAL DC+AC (Tristandard)
FASTO
FASTO

11301

SEMI-RÀPIDA

Llacuna, 149

CIRCONTROL
DBT

DBT

CCL-PM1 SMART
3G
QUICK CHARGER
DUAL DC+AC (Tristandard)
QUICK CHARGER
DUAL DC+AC (Tristandard)

CIRCONTROL

CCL-PM1 SMART
3G

CIRCONTROL

CCL-PM1 SMART
3G

CIRCONTROL

CCL-PT-MIXSMART 3G
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11401

LENTA

Torras i Bages, 11

CIRCUTOR

11501

SEMI-RÀPIDA

Drassana - Av. Joan de
Borbó

CIRCUTOR

11501

LENTA

Passeig Joan de Borbó 68

CIRCUTOR

11601

SEMI-RÀPIDA

11701

LENTA

11801

LENTA

11901

SEMI-RÀPIDA

11902

LENTA

11903

LENTA

12001

LENTA

12101

LENTA

12201

LENTA

12301

LENTA

12401

LENTA

12501

LENTA

12601

LENTA

12701

LENTA

12801

LENTA

12901

LENTA

13001

LENTA

13101
13201
13301
13401
13501

LENTA
LENTA
LENTA
LENTA
LENTA

13601

LENTA

13701
13801

LENTA
LENTA

Villarroel, 277 - Av.
Diagonal
Passeig Garcia i Faria Josep Pla
Llançà, 1 - Av. Paral·lel

CIRCUTOR
CIRCONTROL
CIRCONTROL

Av. Diagonal, 508 (lateral
Muntanya) – entre
CIRCONTROL
Balmes i Tusset
Av. Diagonal, 508 (lateral
Muntanya) – entre
CIRCONTROL
Balmes i Tusset
Av. Diagonal, 508 (lateral
Muntanya) – entre
CIRCONTROL
Balmes i Tusset
Via Laietana, 1 - Pl.
CIRCUTOR
Antonio López, 1
Pg. Salvat Papasseit, 3 CIRCUTOR
Ginebra
Còrsega, 264 - Balmes
CIRCUTOR
Indústria, 19 - Pg. Sant
CIRCUTOR
Joan
Ausiàs March, 131 CIRCUTOR
Carrer Ribes
Fontanella, 1 - Pl.
CIRCUTOR
Catalunya
Bruc, 84 - Consell de Cent
Pl. Dr. Letamendi, 30-33 Aragó
Ctra. Del Prat, 42 Ciències
Av. Josep Tarradellas, 1 Numància
Fígols, 6 - Jardins dels
Doctors Dolsa
Balmes, 422 - Castanyer
Av.Sarrià, 126
D'Osi, 4 - Santa Amèlia
Av. Vallcarca, 154
Torrent de l'Olla, 203
Via Favència, 169 Almansa
Av. Rio de Janeiro, 81
Garcilaso, 204 - Manigua

CCL-PM1-SMART
3G
CCL-PM1-SMART
3G
CCL-PM1-SMART
3G
RVE-PT3 3G
CCL-PM1 SMART
3G
CCL-PM1 SMART
3G
CCL-PT-MIXSMART 3G
CCL-PM1 SMART
3G
CCL-PM1 SMART
3G
RVE2 3G
RVE-PE2
RVE2 3G
RVE2 3G
RVE-PE2
RVE2

CIRCUTOR

CCL-PT-PM1SMART 3G

CIRCUTOR

RVE-PE2

CIRCUTOR

RVE-PE2

CIRCUTOR

RVE2 3G

CIRCUTOR

RVE-PE2

CIRCUTOR
CIRCUTOR
CIRCUTOR
CIRCUTOR
CIRCUTOR

RVE2 3G
RVE2 3G
RVE-PE2
RVE2 3G
RVE-PE2

CIRCUTOR

RVE2 3G

CIRCUTOR
CIRCUTOR

RVE2 3G
RVE2 3G
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13901

LENTA

Pl. Maragall, 21 - Olesa
Cristobal de Moura, 24 Bac de Roda
Rbla. Prim, 19 - Av.
Diagonal, 2
Rbla. Guipúscoa, 103 Cantàbria
Ciutat de Granada, 11 Ptge. Mas de Roda

CIRCUTOR

RVE-PE2

14001

LENTA

CIRCUTOR

RVE2 3G

14101

LENTA

CIRCUTOR

RVE2 3G

14201

LENTA

CIRCUTOR

RVE2 3G

14301

LENTA

14302

LENTA

Duran i Bas, 9

CIRCUTOR

14401

LENTA

CIRCUTOR

14501

LENTA

14601

LENTA

14701

LENTA

14801

LENTA

14901

LENTA

15001

LENTA

15101

LENTA

15102

LENTA

15301

LENTA

15401

LENTA

15501

LENTA

15601

LENTA

15701

LENTA

15702

LENTA

15801

LENTA

15802

LENTA

15901

LENTA

15902

LENTA

Rambla Badal, 167 - Sants
Av. Esplugues, 52 Eduard Toldrà
Av. Josep Vicenç Foix, 86
Bis - Mendel
Lisboa, 9 - Santa Joana
d'Arc
Arquitecte Moragas, 31 Av. Can Marcet, 36
República Dominicana Potosí
Rosa Sensat, 14 - Av.
d'Icària, 145-147
Joan de Borbó, 12 Maquinista
Joan de Borbó, 12 Maquinista (bis)
Pascual i Vila, 23 - Av.
Diagonal
Av. Pearson - Miret i Sans
(IESE)
Llull, 285 - Bac de Roda
Lope de Vega, 158-160 Pere IV (Hotel ME)
Av. Diagonal, 429 (lateral
Mar) – entre Aribau i
Enric Granados
Av. Diagonal, 429 (lateral
Mar) – entre Aribau i
Enric Granados (bis)
Av. Diagonal, 387 (lateral
mar) - Córsega
Av. Diagonal, 387 (lateral
mar) - Córsega (bis)
Av. Diagonal, 598 Travessera de Gràcia
Av. Diagonal, 598 Travessera de Gràcia (bis)

16001

RÀPIDA

Aparcament Mercabarna

CIRCUTOR

CIRCONTROL
CIRCONTROL

CCL-PM1 SMART
3G
CCL-PM1 SMART
3G
RVE-PE2
CCL-PM1 SMART
3G
CCL-PM1 SMART
3G

CIRCUTOR

RVE-PE2

CIRCUTOR

RVE2 3G

CIRCUTOR

RVE2-3G

CIRCONTROL
CIRCONTROL
CIRCONTROL
CIRCUTOR

CCL-PM1 SMART
3G
CCL-PM1 SMART
3G
CCL-PM1 SMART
3G
RVE2-PM1-3G

MOBECPOINT
CIRCUTOR

RVE2-PM1-3G

CIRCUTOR

RVE2-PM1-3G

CIRCONTROL

CCL-PM1 SMART
3G

CIRCONTROL

CCL-PM1 SMART
3G

CCL-PM1 SMART
3G
CCL-PM1 SMART
CIRCONTROL
3G
CCL-PM1 SMART
CIRCONTROL
3G
CCL-PM1 SMART
CIRCONTROL
3G
QUICK CHARGER
DBT
DUAL DC+AC (TriCIRCONTROL
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Pintor Tapiró 2-6 Travessera de les Corts
Pla de Palau, 22

16101

LENTA

16201

RÀPIDA

16301

RÀPIDA

Carrer Fra Juníper Serra,
57

16601
17001
17101

RÀPIDA
RÀPIDA
RÀPIDA

Carrer Roc Boronat, 122
Mallorca, 100
Jerez, 14

standard)
CCL-PM1 SMART
CIRCONTROL
3G
CIRCUTOR
FASTO
QUICK CHARGER
DBT
DUAL DC+AC (Tristandard)
CIRCUTOR
FASTO
ABB
CAHORS
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ANNEX 2
ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL A BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS, S.A. EN EL MARC DE L’ENCÀRREC PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE LA XARXA
PÚBLICA DE PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS
D’acord amb la clàusula 14 de les prescripcions generals que regeixen l’encàrrec de
l’Ajuntament de Barcelona (l’Ajuntament) a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) per la
gestió integral de la xarxa pública de punts de recàrrega de vehicles elèctrics (en endavant,
l’encàrrec principal):
1. Es nomena a BSM encarregada del tractament de les dades incloses al fitxer
“Endolla’t” i aquelles que resulti necessari obtenir la prestació de l’encàrrec principal,
amb les finalitats assenyalades seguidament, restant subjecte a l’establert per la Llei
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades).
2. BSM gestionarà totes les dades, únicament, per a les següents finalitats:
(iv) Gestió de l’operació.
(v) Gestió d’incidències.
(vi) Comercial, informatiu i publicitari.
3. BSM s'obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés pel
compliment de l’encàrrec principal, seguint les instruccions dictades per l'Ajuntament,
sense que en cap cas, les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a aquest
compliment, i tindrà, de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de
protecció de dades, la consideració d'encarregat de tractament.
4. Aquest encàrrec de tractament de dades serà vigent mentre ho sigui l’encàrrec
principal.
5. BSM ofereix les garanties suficients pels que fa a la implantació i el manteniment de
les mesures tècniques i organitzatives apropiades, garantint els drets de les persones
afectades, d’acord amb la normativa vigent.
A aquests efectes, BSM resta obligada a la implantació de les mesures de caràcter
tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter
personal a les quals tindrà accés en ocasió de l'execució de l’encàrrec principal, tot
evitant-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en
compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els
riscos a que estan exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal.
6. Les mesures de seguretat implantades per BSM seran les corresponents de nivell mig,
sent d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i
persones que intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix el
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i el Reglament (UE) 2016/679. En cas que la
12

normativa estableixi noves mesures de seguretat, BSM restarà obligat a la seva
implantació, sense necessitat d’aprovar un nou encàrrec.
7. Quan el compliment de l’encàrrec es faci a dependències de l'Ajuntament o l'accés
sigui remot, BSM s'obliga a adoptar les mesures de seguretat previstes al document de
seguretat del fitxer municipal i a donar compliment a allò previst respecte al registre
de les activitats de tractament previst pel Reglament (UE) 2016/679.
8. En cas que el servei sigui prestat a dependències de BSM, aquest haurà de completar
el document de seguretat de l'àmbit, en els termes establerts per la normativa
reglamentària sobre protecció de dades de caràcter personal, o completar el que ja
hagués elaborat, en el seu cas, tot identificant el fitxer o tractament i el responsable
del mateix i incorporant les mesures de seguretat a implantar en relació amb aquest
tractament.
9. En tot cas, BSM haurà de posar en coneixement de l'Ajuntament, immediatament
després de ser detectada, qualsevol sospita o constatació d'eventuals errors o
incidències que poguessin produir-se en el sistema de la seguretat de la informació.
10. BSM designarà un responsable del tractament que vetllarà pel compliment d’aquest
encàrrec i el comportament del personal que hagi de tenir accés a les dades; també
farà d'enllaç amb els corresponents serveis municipals.
11. En tot cas, les resolucions dels procediments d'exercici dels drets de accés, rectificació,
cancel·lació i oposició que puguin exercir els titulars de dades de caràcter personal
correspon a BSM durant tota la vigència de l’encàrrec, que les resoldrà d'acord al
procediment aprovat i publicat per la comissió de seguretat en dades de caràcter
personal (CSPD).
12. BSM s'obliga a guardar secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal
a les quals tingui accés en ocasió del compliment de l’encàrrec i la normativa municipal
en protecció de dades, obligació que subsistirà fins i tot, un cop l'encàrrec s'hagi
extingit.
13. Així mateix, BSM ha de guardar reserva respecte de les dades o antecedents dels quals
hagi tingut coneixement en ocasió de l’encàrrec. En aquest sentit, la documentació i
informació a la qual tingui accés té caràcter confidencial, i no podrà ser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer cap
tractament ni edició, informàtica o no, ni transmissió a terceres persones fora de
l'estricte àmbit d'execució directa de l’encàrrec, ni tan sols entre la resta del personal
que tingui o pugui tenir l'entitat per a prestar el servei objecte d'aquest.
14. En tot cas, i sens perjudici d'altres mesures a adoptar d'acord amb la normativa vigent
en matèria de protecció de dades personals, només podran accedir a les esmentades
dades de caràcter personal, informacions i documentació, les persones estrictament
imprescindibles per al desenvolupament de les tasques inherents al propi encàrrec.
Totes elles seran advertides per BSM del caràcter d'informació confidencial i reservada
i del deure de secret al qual estan sotmeses i BSM serà responsable del compliment
d'aquestes obligacions per part del seu personal. Així mateix, BSM te l’obligació de
realitzar la formació necessària al personal al seu càrrec que tingui accés a les dades
personals, garantint el compliment de les obligacions derivades de la normativa de
protecció de dades.
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15. Cas que, pel normal desenvolupament del tractament de dades encomanat, BSM
consideri la necessitat de subcontractar serveis de tractament de dades de caràcter
personal, formalitzarà amb el subcontractista un contracte d'encàrrec de tractament
que cobreixi tots els aspectes definits a la normativa de protecció de dades que
s'estableixen en aquest encàrrec. Aquest contracte podrà ser individual o estar inclòs
com a clàusula específica dins del contracte amb aquest subcontractista.
S'haurà de comunicar aquest encàrrec de tractament a la Secretaria de la CSPD
documentant-ho adequadament
16. L'Ajuntament podrà designar, en qualsevol moment, durant la vigència del present
acord, a personal intern o extern per a verificar que BSM té implantades les mesures
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
17. Durant la vigència de l'encàrrec, BSM haurà de conservar qualsevol dada objecte de
tractament, llevat que rebi indicacions en sentit contrari per part de l'Ajuntament.
18. A l’extinció de l’encàrrec, BSM destruirà totes les dades de caràcter personal o les
retornarà a l'Ajuntament o al tercer que aquest designi, sempre seguint les indicacions
de l'Ajuntament.
19. En el cas que alguna previsió legal exigeixi la conservació de les dades, o de part
d'elles, BSM haurà de conservar-les, degudament bloquejades, per impedir-ne l'accés i
el tractament
20. En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a la
establerta, o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions d’aquest encàrrec
o les instruccions de l'Ajuntament, BSM serà considerat responsable del tractament i
respondrà de les infraccions que hagi comès i de les possibles reclamacions que puguin
produir-se al respecte.
21. L'Ajuntament repercutirà els costos corresponents a les sancions i/o indemnitzacions a
les que hagi de fer front que s'haguessin originat directament o indirecta pel deficient
i/o negligent tractament de dades de caràcter personal realitzat per BSM. En tot cas,
BSM s'obliga a mantenir indemne l'Ajuntament de totes les despeses o altres
conseqüències negatives que se li puguin originar a causa dels esmentats tractaments,
sancions i/o indemnitzacions.
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