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INFORME EXPEDIENT 20214006
S’ha iniciat la tramitació de l’expedient del contracte de subministrament, mitjançant compra, de 28
escúters sense distintius destinats a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Actualment gran part de la flota
d’aquesta tipologia de motocicletes té una antiguitat superior a 7, 8 i 12 anys, la qual cosa comporta una
despesa important en reparacions, un elevat temps en que els vehicles estan fora de servei i un
important cost ambiental (tant pel que fa al consum de combustible com a les emissions a l’atmosfera).
La Gerència de Seguretat i Prevenció va iniciar al 2015 un pla d’implantació de vehicles amb tecnologia
elèctrica i híbrida per a anar substituint progressivament tota la flota de vehicles on fos possible. Aquest
pla ha portat a que actualment disposem d’un alt percentatge de la flota de vehicles de la Guàrdia
Urbana amb tecnologia híbrida i d’altres totalment elèctrics. Cal destacar també les nombroses proves
que es realitzen anualment amb nous models de vehicles elèctrics, híbrids o de gas per tal de comprovar
si s’adeqüen a les especificacions que requereix la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Atenent a la Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles, i per tal de
minimitzar els impactes ambientals de la flota de vehicles es va planificar, en varis anys, la substitució de
part de la flota dels escúters tèrmics de la GUB per escúters totalment elèctrics. Aquest fet ha portat a
que actualment disposem de 58 escúters elèctrics logotipats en servei. Aquesta substitució progressiva
ha d’estar acompanyada necessàriament de les obres d’electrificació dels aparcaments de les
dependències on s’estacionen els nous escúters elèctrics, i requereix, per tant, d’una inversió addicional,
en alguns casos molt important.
Paral·lelament a la substitució progressiva dels escúters tèrmics per vehicles elèctrics, i per tal de poder
garantir el servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, cal renovar la flota d’escúters tèrmics existents. En
el cas de l’expedient 20214006, es proposa l’adquisició de 28 escúters tèrmics sense distintius destinats
al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona que per les raons que s’exposen a continuació no poden ser
substituïts actualment per motocicletes elèctriques.
Al plec de prescripcions tècniques de l’expedient es detalla que els vehicles han de complir la normativa
europea anticontaminació EURO 5, de recent aplicació, el que implica una important reducció de les
emissions contaminants respecte a les anteriors normatives. Així mateix es demana que els nous
escúters incorporin millores a nivell de seguretat i conducció respecte als models anteriors.
És important, també, tenir en compte que el fet de tenir tota la flota d’escúters amb tecnologia elèctrica
podria comportar un risc per al servei que no es pot assumir. Actualment, amb les infraestructures de
que disposem, i per tal de poder garantir el servei, és necessari que la Guàrdia Urbana de Barcelona
tingui una flota mixta d’escúters, on convisquin models elèctrics i models tèrmics, evidentment amb el
menor nivell d’emissions contaminants possible.
Per últim, cal indicar que actualment disposem de punts de recàrrega per a motocicletes elèctriques a
tres Unitats Territorials de la GUB (UT-2, UT-6 i UT-10). Les obres d’electrificació per a una flota de
motocicletes comporten una despesa econòmica important i la necessitat de redactar primer el projecte
corresponent. Es requereix també molts mesos per poder tenir els punts de recàrrega funcionals.
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Actualment s’ha iniciat la fase de redacció de projectes de dues noves Unitats Territorials que inclouran
un aparcament amb punts de recàrrega per als escúters. S’ha planificat, en aquests dos casos, la
renovació dels escúters per vehicles elèctrics, tant bon punt es posin en funcionament en les noves
dependències.
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Per aquests motius, i en paral·lel al pla de substitució progressiva de les motocicletes tèrmiques per
elèctriques, es creu necessari que s’iniciï la tramitació d’aquest expedient d’adquisició del 28 escúters
tèrmics sense distintius.

Òscar Redón Peyró
Responsable de l’àrea de Vehicles del
Departament de Logística i Infraestructures
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