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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ A COMPRA
D’UN VEHICLE DE REPRESENTACIÓ HÍBRID O ELÈCTRIC PER A LA SINDICATURA DE
COMPTES DE CATALUNYA (Expedient número SC-2019-200000)

1. Objecte
L’objecte del present contracte és l’arrendament d’un vehicle de representació institucional
tipus sedan híbrid o elèctric a títol d’arrendament amb opció de compra per a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya. L’opció de compra es portarà a terme un cop finalitzat el
contracte o un cop finalitzada la pròrroga.
El vehicle ha d’ésser un model urbà, per a ús com a cotxe oficial i ha de complir les
especificacions tècniques bàsiques i obligatòries que consten en el plec de prescripcions
tècniques. Es fixa en 5.000 la mitjana de quilòmetres per any.
L’arrendament amb opció de compra del vehicle inclou, amb les determinacions que
disposa aquest plec.









El manteniment integral del vehicle inclòs en el programa de revisió i
manteniment del fabricant. Inclou les revisions periòdiques, la substitució de
peces per desgast per l’ús en condicions normals, el manteniment preventiu,
la mà d’obra, l’oli, els líquids, els filtres i altres elements similars.
La reparació de totes les avaries mecàniques i elèctriques, incloses la mà
d’obra i les peces, sense cap tipus d’excepció.
L’assistència en carretera les vint-i-quatre hores des del quilòmetre zero.
Inclou les peces i la mà d’obra, amb la reparació in situ si la intervenció ho
permet, fer el remolc del vehicle al taller on serà reparat, si cal, el salvament i
les despeses de custòdia i repatriació del vehicle.
Pneumàtics: la substitució dels pneumàtics sempre que el relleu de la banda
de rodament sigui inferior a 1,6 mil·límetres o bé a partir dels 40.000
quilòmetres o sempre que les circumstàncies ho aconsellin. Inclou
l’equilibratge i l’alienació de les rodes. Els nous pneumàtics han d’ésser de les
mateixes característiques que els equipats pel fabricant. Les substitucions de
pneumàtics s’han de fer en nombre parell (2 o 4 unitats). També cal substituir
els pneumàtics que pateixin punxades, talls i rebentades.
Assegurança: l’assegurança és a tot risc, sense franquícia, inclosos vidres,
robatoris, incendi i pèrdua, i ha d’incloure necessàriament:
 L’assegurança obligatòria de l’automòbil, d’acord amb la normativa vigent.
 Els ocupants.
 La responsabilitat civil voluntària amb la quantia màxima, segons la
normativa vigent durant la vigència del contracte.
 La protecció jurídica (defensa, reclamació de danys i fiances) màxima que
marqui la normativa vigent en cada moment durant la vigència del
contracte.
 El contingut, entenent com a tal l’equipament habitual del vehicle.
 Sobre els ocupants: la repatriació o el transport en cas d’accident, la
repatriació o el transport dels ferits, i l’assistència sanitària a l’estranger.
 L’assegurança complementària per als vehicles de substitució, amb les
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condicions i l’abast idèntics a les garanties generals.
Els riscos coberts per les pòlisses contractades no han de tenir cap
limitació pel que fa a l’àmbit geogràfic de circulació dels vehicles. La
cobertura del risc ha d’incloure, a més de les vies públiques, ports,
aeroports, pistes, camins rurals i altres de caràcter anàleg.
Matrícula i càrregues fiscals: l’adjudicatari resta obligat a lliurar el vehicle
degudament matriculat al seu nom i fer-se càrrec de totes les obligacions
fiscals que en generi l’ús, sense que això comporti cap despesa extraordinària
ni cap tràmit per a la Sindicatura de Comptes.
Vehicle de substitució: l’adjudicatari resta obligat a proporcionar un vehicle de
substitució amb característiques iguals o superiors que les del vehicle
arrendat, amb les mateixes prestacions i amb la mateixa cobertura
d’assegurances, si per qualsevol raó el vehicle original ha de restar
immobilitzat temporalment per un període igual o superior a vint-i-quatre hores
i mentre duri la immobilització. El període comença a comptar a partir del dia
en què el vehicle entra al taller autoritzat. El vehicle de substitució no pot
portar cap tipus de logotip, ni propaganda, ni marques ornamentals, ni ésser
d’un color estrident.

Aquesta licitació també té per objecte l’alienació, en règim de compravenda, que ha
d’assumir l’adjudicatari, d’un vehicle usat de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
descrit a l’apartat 7 d’aquest plec de prescripcions tècniques.
2. Aspectes generals
El vehicle haurà d’ésser subministrat amb aquelles configuracions de carrosseria, motor,
transmissió, direcció i equipaments habituals i addicionals que es determinen en aquestes
prescripcions tècniques.
El vehicle ha de ser lliurat amb l’etiqueta sobre consum de combustible i emissions de
CO2, de manera clarament visible i d’acord amb la normativa vigent. Haurà de disposar de
la següent documentació en regla:
o
o
o
o

Certificats d’homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts que ho
requereixin i que es defineixen a la clàusula cinquena.
Llibre o manual d’instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments
de sèrie.
Permís de circulació del vehicle
Targeta de característiques tècniques del vehicle

És obligatori que el vehicle estigui equipat amb catifes interiors, bombetes de recanvi, dues
armilles reflectants i els triangles reglamentaris degudament homologats.
3. Contingut del subministrament
L’adjudicatari estarà obligat:
o

A matricular el vehicle que subministri
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o

o

Al transport del vehicle fins al lloc acordat entre la Sindicatura de Comptes i
l’empresa que resulti adjudicatària, i al seu lliurament en condicions òptimes per al
seu ús, d’acord amb el què s’hagi previst en aquest contracte.
A acceptar la inspecció i la realització de proves sobre el producte que es
considerin oportunes.

4. Consideracions mediambientals
L’empresa adjudicatària ha de garantir el compliment de la norma Euro VI c (vigent des de
setembre de 2018), d’emissions de contaminants, en el vehicle que es subministri.
El vehicle subministrat, independentment de quina sigui la configuració acordada en
aquest contracte, haurà de complir amb la resta de requeriments mediambientals
establerts en aquest plec.
5. Característiques tècniques
El vehicle s’haurà de lliurar, com a mínim, amb l’equipament obligatori previst a la normativa
autonòmica, estatal i europea.
Totes les característiques fixades en aquest apartat es consideren d’obligat compliment. En
conseqüència, no seran objecte de valoració aquelles propostes que no els compleixin,
quedant per tant, excloses de la licitació.
CARACTERÍSTICA GENERAL
Tipus

Híbrid o elèctric

MOTOR, TRANSMISSIÓ, DIRECCIÓ
Cilindrada mínima (cm3)
Potència conjunta (CV)
Canvi automàtic

1400
150-220
si

DIMENSIONS, CAPACITATS I PESOS
Núm portes
Carrosseria tipus

4o5
sedan

ACABATS
Color pintura exterior
Acabat pintura exterior

gris
metal·litzat

SEGURETAT
Airbag

si

ABS

si
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Direcció assistida

si

Fars bi-xenom o fars amb tecnologia FULL LED

si

Llums antiboira davanters

si

Llums antiboira posteriors

si

Detector de fatiga

si

EQUIPAMENT INTERIOR I CONFORT
Climatització

si

Mans lliures i sistema bluetooth

si

Llunes tintades fosques

si

Ràdio

si

Aixeca vidres elèctrics

si

Tancament centralitzat

si

Entapissat de cuir

negre

ASPECTES MEDIAMBIENTALS
Estandard Euro
Classificació energètica mínima

Euro 6 c
A

EQUIPAMENT COMPLEMENTARI
Estores

si

2 armilles reflectores homologades d'alta visibilitat (minim
classe 2)

si

2 triangles homologats de senyalització de perill

si

2 jocs de claus

si

Control electrònic de velocitat

si

Assistència d'arrencada en pendent

si

Indicador de baixa pressió de pneumàtics

si

Ordinador de viatge

si

Volant multifunció

si

Volant amb ajustament d'altura i profunditat

si

Sensors d'estacionament i/o càmera de visió posterior

si

Arrencada i parada automàtiques del motor tèrmic

si

Guantera i maleter amb il·luminació

si

Fre d'estacionament electrònic

si

Llum de lectura

si

6. Condicions de lliurament del vehicle a adquirir
El lliurament del vehicle es realitzarà segons les següents condicions:
a) El vehicle es lliurarà matriculat, apte per circular i amb l’equipament i dotacions
obligatoris previst per la normativa municipal, autonòmica, estatal i europea vigent.
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b) Garantia: el vehicle ha de tenir una garantia mínima de 24 mesos indicada en la fitxa
tècnica a comptar a partir de la data del lliurament. Durant aquest termini, el
fabricant del vehicle substituirà totes les peces, que resultin defectuoses durant el
període vigència de la garantia, per unes altres exactament iguals o de
característiques superiors. Totes les substitucions de components defectuosos,
s’hauran de fer per components totalment nous.
7. Descripció del vehicle a lliurar per part de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
La Sindicatura lliurarà a l’empresa adjudicatària el vehicle marca Audi A6, Quattro 3.0
225cv. matrícula 0932DHR. L’oferta mínima per aquest vehicle és de 2.000 € (IVA no
inclòs).
El vehicle es lliura en les condicions mecàniques en què es troba, essent a càrrec de
l’empresa adjudicatària els tràmits legals derivats del canvi de titularitat i qualsevol altre
despesa que se’n pugui derivar, incloent la part proporcional de l’import de tracció
mecànica.
8. Termini i lloc de lliurament
El termini de lliurament del vehicle és de 30 dies naturals comptats des de la formalització
del contracte.
Els vehicles, tant el de nova adquisició com el que la Sindicatura lliura a canvi del mateix,
s’entregaran en el lloc acordat entre la Sindicatura i l’empresa que resulti adjudicatària.
9. Valoració econòmica
L’import de licitació d’aquest contracte és de trenta-vuit mil quatre-cents euros (38.400 €),
desglossats de la manera següent:
Import Base: 38.400 euros
IVA (21%):
8.064 euros
Import total: 46.464 euros
El pagament del bé a lliurar per part de la Sindicatura de Comptes i descrit en l’apartat 7
d’aquest plec es farà descomptant l’import en les primeres factures que l’empresa
adjudicatària presenti a la Sindicatura. Per aquest motiu en la proposta econòmica
presentada pel licitador aquest haurà de consignar l’import ofert pel vehicle descrit, a lliurar
per la Sindicatura com a part del pagament del preu del contracte. L’import mínim
considerat per aquest vehicle és de 2.000 euros.
L’import del contracte serà abonat per la Sindicatura de Comptes mensualment, contra
presentació de les factures corresponents, expedida d’acord amb la normativa vigent
sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la
LCSP.
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