Àrea d’Acció climàtica
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Expedient núm.: 2022/0004681

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L’ADQUISICIÓ DE
BICICLETES ELÈCTRIQUES NOVES I ACCESSORIS PER A LA GERÈNCIA DE
SERVEIS DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
POLICIES I SERVEIS MUNICIPALS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA.
1. OBJECTIU
L’objectiu fonamental d’aquesta contractació és la compra de bicicletes elèctriques
noves i accessoris, per cedir-les a diversos ajuntaments de la província de Barcelona,
per al desenvolupament de les seves tasques dels serveis municipals i la policia local.
2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA BICICLETA
La bicicleta elèctrica objecte del contracte, ha d’estar homologada i dotada dels
elements de seguretat i circulació d’acord amb:
 Reial Decret 2822/1998 de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament
General de Vehicles, article 22, que es refereix a les condicions mínimes que
han de tenir les bicicletes per a poder circular.
 El Reglament UE 168/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de
gener de 2013, relatiu a l’homologació dels vehicles de dos o tres rodes i els
quadricicles, i a la vigilància en els mercats dels referits vehicles, modificat pel
Reglament UE 2019/129 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de gener
de 2019 (DOUE 31/01/2019).
 La norma UNE-EN ISO 4210-2:2015 Requisits de seguretat per a bicicletes.
Part 2: Requisits per a bicicletes de passeig, per a adults joves, de muntanya i
de carreres.
Una bicicleta elèctrica de pedaleig assistit i ha de tenir les característiques tècniques
següents:
Bicicleta:











Color blanc amb personalització de logotips
Rodes: Complir la norma ISO 5775-2:2015 que estableix que les cobertes i les
llantes de la bicicleta han de ser de 26 polzades de diàmetre com a mínim que
equival a 559 mm.
Forquilla: Alumini. Suspensió
Llantes: Alumini
Components: Alumini/ Hi ten
Canvi de velocitats (ajut elèctric mínim 5 posicions)
Motor: 250W a l’eix de la roda o del pedalier
Velocitat màxima: 25 km/h
Sistema de llums de leds davant i darrera
Estabilitzador (tipus pota de cabra)
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Accessoris:







Portaequipatges posterior
Bossa de lona pel portaequipatges posterior (color negre)
Cadenat d’U rígida i espiral
Pantalla ordinador amb indicador de velocitats, km recorreguts, estat bateria.
Casc ergonòmic homologat
Bateria: amb les següents característiques:








Ions de liti de 400 Watts hora (Wh) (mínim).
Autonomia: 50 Km (mínim)
Temps de recàrrega: màxim 8 hores
Cicles de càrrega 700 (mínim)
Protegida amb clau contra robatori

Cables: cable de recàrrega i accessoris

3. CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE
El preu del contracte inclou:




Cost de la bicicleta nova + accessoris + transport.
Preparació de la bicicleta (autonomia elèctrica en el lliurament del 80% de bateria).
Retolació amb el logo de la Diputació de Barcelona i de Serveis Municipals o
policia local segons el col·lectiu a qui vagi adreçada. Un cop es notifiqui als
ajuntaments les bicicletes cedides, aquests hauran de confirmar la retolació de les
bicicletes si és adreçada a “Serveis Municipals” o bé a la “Policia local”.

4. IMATGE CORPORATIVA
La Diputació de Barcelona facilitarà al contractista el logo normalitzat, en el termini de
10 dies des de la formalització del contracte, que l’haurà d’adaptar al vehicle segons la
imatge corporativa de la Diputació de Barcelona editada en el lloc web:
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
La serigrafia haurà de ser durable, descartant-se qualsevol opció amb adhesiu.
Tindrà lloc en el moment de la fabricació de la bicicleta, sortint logotipada en origen,
des d’aquell moment.
Aquesta obligació es considera essencial.
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5. LLIURAMENT DEL LES BICICLETES
L’empresa s’obliga al lliurament de les bicicletes en el termini màxim establert en la
clàusula 1.5) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, a la Plataforma de
Distribució Logística PDL de Montcada i Reixac, Polígon Industrial Ferreria, Avinguda
la Ferreria, 11 (08110), Tel. 93.472.75.50. Un cop lliurades totes les bicicletes es farà
una explicació pràctica sobre l’ús, maneig i manteniment bàsic de les bicicletes
elèctriques a les persones responsables de la Gerència de Serveis de Medi Ambient,
es comprovarà que les bicicletes lliurades i els seus accessoris són correctes d’acord
amb el previst a la clàusula 2 del present plec i es formalitzarà l’acte de recepció per
part del tècnic de la gerència i el tècnic d’Intervenció.
Posteriorment a l’acte de recepció a la Plataforma de Distribució Logística de la
Diputació de Barcelona, a Montcada i Reixac, la Diputació de Barcelona convocarà un
acte públic per lliurar les bicicletes elèctriques i els seus complements a l’Escola
Industrial de Barcelona, c/ Comte d’Urgell 187, 08036 Barcelona.
En aquest acte, la Diputació de Barcelona convidarà a l’empresa contractista a impartir
una xerrada explicativa d’ús, maneig i manteniment bàsic de les bicicletes elèctriques,
al que hi assistirà el personal dels ajuntaments implicats.
Les bicicletes es lliuraran amb la càrrega de bateria mínima del 80% de la seva
capacitat.
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