Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Policia Local

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES I ESPECIFICACIONS QUE HA DE REGIR EL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT
D’ARRENDAMENT, D’UN VEHICLE TOT CAMI 4X2, DESTINAT AL SERVEI DE LA
POLICIA LOCAL DE SANT PERE DE RIBES. CPV 34114200-1 (automòbils de policia) i
CPA: 71.10 (serveis de lloguer de vehicles a motor)

1. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:
Subministrament mitjançant arrendament sense opció a compra d’un vehicle policial, tot camí
4x2, amb equipament policial, segons prescripcions tècniques detallades en aquets plec. Amb
un import de licitació màxima de 48.240 € més 10.130,40 € d´IVA. Amb un import total de la
licitació de 58.370,40 €, IVA Inclòs.
El vehicle arrendat haurà d'estar assegurat, amb una assegurança a tot risc a prima tancada, a
fi de no modificar durant tot el contracte les quotes, ja sigui per IPC, ni per sinistralitat(bonus /
malus), descartant l’Auto-assegurança i sense franquícia, incloent la pòlissa obligatòria amb les
cobertures descrites en aquest plec.

2. CARACTERÍSTIQUES:
Vehicle per a servei especialitzat en seguretat ciutadana amb les característiques establertes
en aquest plec, la seva finalitat és el seu ús com a vehicle adscrit al servei de la Policia Local.

2.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ARRENDAMENT:
-

La previsió de quilometratge a realitzar pel vehicle serà de 40.000 km/any
aproximadament, durant un termini de 4 anys.

-

Manteniment integral del vehicle en el concessionari oficial de la marca. Inclou la mà
d'obra, els recanvis i fungibles.

-

Els impostos, matriculació i legalització d'elements policials estan inclosos.

-

Substitució de peces desgastades (peces i mà d'obra inclosos).

-

Reparació d'avaries i desperfectes mecànics, electricitat i de carrosseria (mà d'obra i
materials inclosos).

-

Assistència en carretera des del quilòmetre zero.

-

Assegurança a tot risc, tancada i sense franquícia i protecció jurídica.

-

Les cobertures hauran de ser contractades en la seva totalitat, sense possibilitat de
fraccionament, amb una companyia del ram d'Automòbils. L'entitat licitadora haurà
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d'adjuntar proposta, que especifiqui garanties i cobertures per a la seva millor
comprensió i valoració.
-

Substitució de pneumàtics quan sigui necessari, en funció del seu estat; reparació
d'avaries de les rodes inclosos materials i mà d'obra.

-

Manteniment i reparació de l'equipament policial del vehicle.

-

Gestió de compra, matriculació i lliurament.

-

Targeta de servei i manual del conductor.

2.2. CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE:
EQUIPAMENT I CONDICIONS TÈCNIQUES DEL VEHICLE :
-

Tipus vehicle: tot Camí 4x2
Carburant: diesel.
Potencia: mínim 115 CV
Motor: 4 cilindres en línia.
Dipòsit de combustible: mínim 50 litres
Direcció: assistida elèctrica
Dimensions màximes: 4.363 x 1.841 x 1.601 mm
Diàmetre de gir entre aceres: màxim 10,8
Canvi: Manual
Nombre de Places: 5.
Alçavidres: elèctric davanters i posteriors.
Tancament: centralitzat.
Climatització: aire condicionat con a mínim.
Normativa d'emissió: Euro 6.

KIT POLICIAL:
Pont de llums:
Per motius d’ús en seguretat ciutadana i control del tràfic, el pont de llums serà de baix perfil
amb unes dimensions no superiors a una longitud de 1100 mm, amplada de 510 mm i una
alçada de 80 mm des del sostre del vehicle.
L’emissió de llum es farà mitjançant un conjunt de mòduls de tecnologia Solaris de 3 leds (3
watts). Cada mòdul disposarà d'un reflector semi parabòlic de policarbonat metal·litzat,
disposats perimetralment sobre una placa horitzontal de circuit imprès. Amb un mínim de vint
mòduls d'emissió de llum blava (prioritaris), homologades segons el reglament R65 categoria T,
vuit mòduls posteriors amb emissió de llum ambre per desviament de trànsit, dos mòduls amb
emissió de llum vermella intermitent a la part frontal del pont per a la funció "Llum d’aturada "
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(BOE 306 2003.12.23 23.514 segons Art 69 RD 1428/2003 del Reglament General de
Circulació), quatre mòduls frontals amb emissió de llum blanca i 2 mòduls laterals amb emissió
de llum blanca.
En les òptiques del vehicle es situaran uns llums especials de LED color blau, que funcionaran
amb els prioritaris del pont i del quadre de comandament.
El pont incorporarà un sistema de connector al sostre del vehicle estanc de connexió ràpida. El
control del pont es serà mitjançant tecnologia Can Bus (o altre amb les mateixes funcions), a
través d'una botonera de control única.
El control de megafonia es realitzarà a través d'un micròfon, controlat independentment i amb
un polsador "PTT" més control de volum.
Ha d’incorporar l'amplificador sirena i controlador de llums, anirà ubicat en la part posterior del
vehicle (maleter), quedant sol únicament el comandament del control remot a l'interior del
vehicle.
Al tauler de control anirà ubicat un suport amb dos mòduls de LED, sent un blau i connectat al
tret de les llums prioritàries, l'altre de color vermell connectat a les de parets del pont.
La porta posterior del vehicle portarà quatre focus rectangulars de LEDS blaus i ambre, es
subjectaran mitjançant una única peça metàl·lica, condicionada per a aquesta funció, es podran
encendre i apagar a voluntat de l'usuari.
Llanternes:
Dues llanternes de led, amb el seu corresponents carregador a la tensió del vehicle, amb el
corresponent con per a regulació de trànsit. Inclou suport per al con.
La llanterna constarà de 3 nivells d’intensitat d'enllumenat. Màxima intensitat 650 Lúmens
mínim, Mitjana 300 Lúmens mínims, Mínima intensitat 150 lúmens mínims i una posició de
centelleig intermitent, incorporarà un Segon focus lateral de LED amb interruptor independent
del focus principal per a il·luminació de primer pla.
Disposaran de doble interruptor per a la il·luminació principal i un interruptor independent para a
la il·luminació secundaria/lateral
Carcassa de Polímer de niló o similars, amb mànec antilliscant. Longitud aproximada 241 mm.
Bateria de ionis de liti.
Cons de colors groc, per a la regulació i avís al trànsit.
Emissora:
Antena d’emissora i antena de GPS per a vehicle ajustada a la freqüència de la policia. Inclourà
la preinstal·lació, el muntatge d’aquests elements, amb els accessoris de muntatge per una
emissora de la xarxa RESCAT Sepura, emissora que facilitarà l’Ajuntament per tal de ser
instal·lada al vehicle.
La instal·lació s’ha de realitzar seguint el document de recomanacions de l’Oficina RESCAT.
Cal que la instal·lació sigui acceptada pel personal del servei COR (Centre d’Operacions
RESCAT).
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Armari metàl·lic:
D'estructura de xapa d'acer, tipus d'alta resistència, pintat amb laca a la pols. Compost en la
part inferior d'un bastidor per calaixeres, amb cant de seguretat cap a baix, tapa de bastidor
amb obertura superior per mitjà d'un amortidor, el qual l'obliga a estar en posició de tancat.
Calaixeres ubicades sobre el bastidor, hauran de tenir un tancament incorporat, que amb una
pressió lleugera s'ha de deixar anar; amb un joc de guies amb coixinets de boles per a una
càrrega mínima de 30 kg; la calaixera ha de portar un revestiment de Aluzinc , com a opció es
podrà incorporar pany independent a cada un dels calaixos. A la part superior ha de portar una
safata de xapa amb separadors i una estoreta de goma, tindrà una alçada màx. de 70 mm. Al
calaix superior dreta, ha de portar una taula.
Tintat de vidres:
Enfosquiment de vidres amb làmina homologada, segons normativa. El nivell d'enfosquiment
serà l'idoni per a impedir la vista des de l'exterior.
Imatge corporativa:
Retolació serà segons normativa de la Policia Local de Sant Pere de Ribes.
Els vinils a utilitzar en el material reflectant hauran de ser d'un tipus retro reflector prismàtic
metal·litzat, resistent als àcids lleugers, alcalins i solucions salines.
Pintura Blau (Deltron fte * 0735 gubcn o Ral 5002).
Altre equipament:
-

Un (1) martell talla cinturons i trenca vidres, una unitat, degudament ancorat al vehicle.
Un (1) dosificador de cinta d'abalisament. Incloent un rotllo amb la llegenda "Policia
Local”.
Un (1) extintor: Suport d'extintor amb el seu corresponent extintor de pols ABC 6 Kg,
subjecte al pis de vehicle.
Una (1) roda de mesurar, mímim 16 cm de diàmetre. Mag plegable. Comptador de 5
dígits.
Un (1) recipient de plàstic 5 litres, fitxat al vehicle, amb sepiolita de boca ampla i amb
tanca de rosca
Una (1) farmaciola segons normativa de riscos laborals.
Un (1) contenidor d`agulles.
Quatre (4) tetràpodes amb reflectants.
Una (1) pota de cabra 600 mm.
Un (1) conjunt fixació pota de cabra.
Una (1) llum de flexo de mapes en seient copilot.
Seients reforçats cosits en el color original de la tapisseria
Un (1) maletí de balises, recarregables, sincronitzades, 3 Blau, 3 ambre.
Un (1) protector/desconnectador de sistemes de emergència.
Un (1 inversor de 600 watts / 12 volts.
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-

Un (1). Relé 12 volts / 140 Amp.

3.- CONTINGUT DE L`ARRENDAMENT :
El preu de l’arrendament ha d’incloure:
-

El manteniment integral del vehicle: revisions periòdiques, substitució de peces per
desgast d'us, manteniment preventiu, reparació d'aquells desperfectes de l'interior del
vehicle originats pel desgast resultant de la utilització ordinària del be, dins d'un ús
adequat.

-

La reparació de totes les avaries mecàniques i elèctriques (ma d'obra i peces) sense
cap tipus d’excepció.

-

L’assistència tècnica les 24 hores del dia.

-

La substitució dels pneumàtics es farà sempre que el relleu de la pastilla de la banda
de rodament sigui inferior a 1,6 mm o quan les circumstàncies així ho aconsellin,
incloent-hi l'equilibrat, el paral·lelisme i l’alineació; els nous pneumàtics hauran de ser
de las mateixes característiques que els que equipi el fabricant. Les substitucions es
faran en un nombre parell.

-

La realització d´un màxim de 40.000 km/any per vehicle.

3.1 DESCRIPCIO DE LA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA
El vehicle arrendat disposarà de la contractació d'una assegurança tipus " tot risc sense
franquícia" com a mínim, amb les següents cobertures i que inclogui les mateixes cobertures
que la resta de vehicles policials propietat d'aquesta administració:
Assegurança a tot risc, tancada i sense franquícia i protecció jurídica.
Les cobertures hauran de ser contractades en la seva totalitat, sense possibilitat de
fraccionament, amb una companyia del ram d'Automòbils, descartant l’Auto-assegurança.
L'entitat licitadora haurà d'adjuntar proposta, que especifiqui garanties i cobertures per a la seva
millor comprensió i valoració.
Per l’acompliment d'aquest punt, l'empresa adjudicatària haurà de contactar amb el
departament d'assegurances municipal per concretar les condicions d’assegurança vigents, en
el moment de signatura del contracte i durant tot el període contractual, per els vehicles
policials objecte d´aquesta licitació.
-

Protecció jurídica (defensa, reclamació de danys i fiances) il·limitada.

-

Danys en el propi vehicle, a tot risc, sense franquícia, inclosos vidres. robatori, incendi i
pèrdua total del vehicle. Assistència tècnica les 24 hores des del quilòmetre 0, que
inclourà, com a mínim, les cobertures següents:
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• Reparació in situ de totes les intervencions d’Asistencia realitzades que ho
permetin.
• Remolc del vehicle fins al taller corresponent.
• Salvament i despeses de custodia del vehicle.

3.2 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Els vehicles hauran d'esser arrendats amb aquelles configuracions de carrosseria, motor,
transmissió, direcció i equipaments que es determinen en aquestes clàusules tècniques.
Tots els vehicles hauran de disposar de la següent documentació en regla:
-

Còpia compulsada per la Direcció General de Tràfic del Ministeri de l'Interior o pel
Servei Català de Trànsit del departament d'Interior de l'impost de matriculació pagat.

-

Còpia compulsada per la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior o pel
Servei Català de Trànsit del departament d'Interior del permís de circulació i rebut
actualitzat de la taxa corresponent.

-

Còpia compulsada per la Direcció General de Trànsit del Ministeri del Interior o pel
Servei Català de Trànsit del departament d'Interior de la Targeta d’Inspecció Tècnica
actualitzada i, si s’escau, rebut actualitzat del pagament de la ITV.

-

Còpia compulsada per la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’interior o pel
Servei Català de Trànsit del departament d´interior dels certificats d´homologació i/o
documents tècnics dels elements o conjunts que ho requereixin.

-

Còpia compulsada per la Direcció General de Tràfic del Ministeri del interior o pel
Servei Català de Trànsit del departament d´interior de la pòlissa d´assegurança i del
certificat internacional d´assegurances, així com el rebut original, actualitzat, del
pagament de l´assegurança.

-

Part europeu d´accidents.

-

Certificat-resum del contracte d´arrendament.

-

Llibre de manteniment general, emplenat i segellat degudament pel servei oficial.

-

Llibre o manual d'instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de
sèrie.

-

Certificat de garantia del vehicle.
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En cas de pèrdua de la documentació del vehicle, l'adjudicatari haurà de lliurar, en el menor
temps possible, una còpia compulsada als serveis de la Policia Local.
Els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces es faran d'acord amb les
instruccions del fabricant del vehicle i hauran de realitzar-se atenent al què disposa el
Reglament (CE) No 1400/2002 de la Comissió, de 31 de juliol de 2002, relatiu a l’aplicació de
l’apartat 3 de l'article 31 del Tractat CE a determinades categories d'acords verticals i
pràctiques concertades en el sector de vehicles de motor.
En relació a les operacions de pre ITV i d'ITV, es faran d'acord amb el què s'estableix al Reial
Decret 711/2006, de 9 de juny, i aniran a càrrec de l'empresa arrendadora, la qual haurà de
coordinar amb el servei de la Policia Local, les dates de la seva realització.
Els treballs de reparació, manteniment i/o revisió dels vehicles hauran de realitzar-se en els
terminis màxims següents:
-

Treballs de manteniment: no superior a 48 hores.

-

Pre ITV i ITV: no superior a 48 hores.

-

Treballs de reparació per avaria: hauran d'iniciar-se dins de les 24 hores següents a
l'entrada del vehicle en el taller escollit. Els treballs es faran sense interrupció i amb la
màxima celeritat possible.

-

Treballs de reparació per sinistre: hauran d'iniciar-se en el termini màxim de 4 dies i
finalitzar als 15 dies, comptats a partir de l'entrada del vehicle al taller.

-

Els serveis de la Policia Local, mitjançant el seu personal tècnic, podran comprovar en
tot moment la marxa dels treballs de manteniment o reparació dels vehicles arrendats.
En cas de detectar anomalies o incorreccions respecte de les especificacions pactades,
el cost derivat de la seva solució posterior aniria a càrrec de l'empresa arrendadora.

La garantia dels treballs de manteniment inclourà tant els materials aportats dels treballs de
manteniment com la mà d’obra, i afectarà totes les despeses que es puguin ocasionar.
Cada cop que es faci el manteniment o es repari el vehicle en el taller, aquest s’haurà de
netejar tant per l'interior com per I ‘exterior, de manera que a la seva entrega estigui net i en
bon estat per utilitzar-lo.

4.- CERTIFICACIONS TÈCNIQUES:
Amb l'entrada en vigor del nou reglament de l'Automòbil, es produeix un buit de control, sobre
l'homologació de vehicles a la ITV, els quals passaran a estar exempts d'aquest procediment,
no obstant els vehicles que equipin Kit de detinguts, els quals estan considerats com amb una
reforma d'importància, estan obligats a passar aquest procediment.
4.1.- La Companyia de rènting haurà de presentar, els següents certificats:
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Policia Local

-

Memòria tècnica de la transformació amb PDF dels equipaments.

4.2.- Per part de l'empresa transformadora dels vehicles:
-

Certificat ISO de l'empresa transformadora (En vigor).

-

Certificat REIC (Registre d'Establiments Industrials de Catalunya), el qual acrediti el
tipus d'activitat.

-

Certificat de la empresa transformadora, on aparegui reflectit el número del registre
d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya (RITC). Amb la seva lletra
corresponent.

Pont de llums:
-

Certificat d’homologació ECE (Compatibilitat Electromagnètica).

-

Certificat d’homologació UCA de (Conformitat de producció).

-

Certificat R65 categoria T llum d'avís llum d’avis.

Emissora:
-

Certificat ECE (Compatibilitat Electromagnètica).

-

Certificat emès per la Subdirecció general de Sistemes d’informació i
telecomunicacions de la Generalitat, conforme els equips presentats són compatibles
amb la Xarxa Rescat.

-

Certificat d´Interoperativitat en una Xarxa Tetra (Emès per l´òrgan pertinent).

5.- QUILOMETRATGE
Una vegada finalitzada la vigència del contracte es realitzarà una comprovació entre els
quilòmetres recorreguts pel vehicle i els que es van estipular, d’acord amb el contracte.
L'Ajuntament es farà càrrec de I’excés de quilòmetres realitzats. Cas contrari, el defecte de
quilòmetres no realitzats per I‘Ajuntament comportarà una bonificació.

6.-DEVOLUCIÓ DELS VEHICLES A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
Llevat que ambdues parts acordessin altre lloc de lliurament, a la finalització de l'arrendament,
l'Ajuntament retornarà el vehicle i tots els accessoris del plec que ha estat objecte del contracte
en el mateix lloc que hagin estat lliurats per l'arrendador.
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Policia Local

L'estat del vehicle ha de correspondre al desgast produït per un ús normal. En cas que, amb
posterioritat al lliurament del vehicle, s'hagin incorporat accessoris o equipaments, o s'hagi
efectuat alguna altra modificació sobre el vehicle que no hagi estat acordada prèviament en els
contractes, s’haurà de retirar i deixar el vehicle en les mateixes condicions en què es va lliurar.

7.- TERMINI ARRENDAMENT i INICI D’EXECUCIÓ DE L’ARRENDAMENT
La durada del contracte és de quaranta-vuit mesos (48) des del lliurament del vehicle al servei
de la Policia Local, i es formalitzarà aquest lliurament mitjançant l'entrega per part de
l'adjudicatari d'un Certificat-resum del contracte d'arrendament del vehicle lliurat.

8.- TERMINI DE LLIURAMENT. Incompliment objecte del contracte
El termini màxim per al lliurament del vehicle objecte d'aquest plec serà de 90 dies, a comptar
des de l'endemà de la signatura del contracte..
En cas que l’Ajuntament detecti, a la entrega dels vehicles o durant la durada del
contracte un incompliment de las bases tècniques del plec, notificarà a l’adjudicatari per
a que en el termini màxim de 10 dies naturals ho resolgui, sent els serveis jurídics de
l’Ajuntament, els qui determinin les accions legals a adoptar.

Antonio Picón
Inspector en Cap de la Policia

Sant Pere de Ribes, 28 d’abril de 2020.
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