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1.- La tècnica de Mobilitat - AINOA MESALLES CAZORLA - 25/10/2021

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN AUTOBÚS HÍBRID URBÀ
DESTINAT A PRESTAR EL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT URBÀ DE
L’AJUNTAMENT DEL MASNOU.

1. Objecte
L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques és definir les condicions
tècniques que regiran per a la presentació d’ofertes relatives a l’adquisició d’un
autobús híbrid urbà destinat a prestar el servei a la línia urbana del servei
municipal de transport urbà de l’Ajuntament del Masnou.
Els licitadors hauran de complimentar en la seva oferta la totalitat de les dades
que es sol·liciten en aquest plec, amb les informacions tècniques complementàries
que corresponguin de la manera més precisa possible per a cada un dels epígrafs
que segueixen a continuació.

2.1 . Dimensions principals
Longitud total: el vehicle haurà de tenir una longitud entre 9.50m i
10.70m.
Número de portes: el vehicle haurà de tenir dues portes.
Amplada total: l’amplada total no podrà ser superior als 2.55m. sense
tenir en compte els miralls retrovisors exteriors.
Alçada total: l’alçada total màxima no podrà ser superior als 3.30m.
Angle d’entrada i de sortida: iguals o superiors a 6.0º
Radis de gir: el radi de gir (cantonada davantera exterior) 9.015m. i el
radi de gir (roda davantera exterior) 7.115m.
Altura interior: l’altura interior haurà de ser inferior als 2.60m.
2.2 Accessibilitat
2.2.1 Portes
La porta davantera s’obrirà cap a dins i serà doble.
La porta posterior serà de doble fulla i l’obertura la farà cap a l’exterior i
l’amplada mínima serà de 120cm.
Tots els mecanismes de les portes estaran coberts i seran accessibles per a
una ràpida intervenció.
El vehicle haurà de tenir dispositius d’obertura i tancament de totes les portes
al mateix temps i dispositius d’anul·lació de parada sense haver d’accionar el
dispositiu de portes.
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2. Descripció general del vehicle
El vehicle estarà especialment dissenyat per el servei de transport urbà de
viatgers, oferint a l’usuari del servei el màxim de seguretat i confort, estant
totalment homologat per a funcionar a l’estat espanyol i complint tots els requisits
de la legislació vigent. Així doncs, el vehicle estarà homologat com a Classe I
segons la normativa en vigor.
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2.2.2 Terra del vehicle
El vehicle haurà de ser de terra baix integral. L’alçada des de la calçada al
terra de l’autobús en les portes d’accés no pot ser major a 34cm. Aquesta
alçada es mesurarà amb el vehicle en posició normal de conducció, sense
estar el sistema d’inclinació (Kneeling) activat.
2.2.3 Rampa
El vehicle estarà dotat amb una rampa elèctrica i manual a la porta posterior,
per a l’accés de persones que vagin amb cadira de rodes. El pas des de la
rampa a l’interior del vehicle no tindrà canvis severs de gradient i s‘evitaran
ressalts en el punt on s’uneixen la rampa amb el terra de la zona de la porta.
Les dimensions mínimes de la rampa elèctrica seran de 80cm. d’ample i de
100cm. de llarg. La carga estàtica mínima de la rampa recolzada en el terra
serà de 250Kg. La rampa es podrà maniobrar des del lloc de conducció i en
cas d’avaria s’ha de poder treure i recollir manualment.
La rampa portarà un sistema de protecció física de la rampa automàtica (tipus
bigueta) soldada als baixos del vehicle per l’exterior, per evitar cops amb
petits obstacles o sòl que podessin deteriorar-lo, així com la seva eventual
protecció o estanquitat contra la pols, el fang i l’aigua.
La rampa automàtica només podrà funcionar quan el vehicle estigui parat i el
fre d’estacionament posat, i amb les portes tancades.
El funcionament de la rampa haurà de ser independent del sistema Kneeling i
de l’obertura de portes. Haurà de poder-se replegar autònomament a voluntat
del conductor sense que sigui precís per això que ensopegui amb algun
objecte exterior.
Els moviments de desplegament i replegament de la rampa hauran d’anar
acompanyats de senyals lluminoses i sonores d’avís, tant interiors com
exteriors.
2.2.4 Kneeling
Per facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda, el vehicle comptarà
amb el sistema d’inclinació lateral o “Kneeling”. El sistema d’inclinació
disposarà d’un dispositiu de seguretat que eviti que el vehicle, al baixar pugui
atrapar el peu de qualsevol persona. El sistema de “Kneeling” s’activarà quan
el conductor activi el dispositiu corresponent.
2.2.5 Espais per a PMR i accessibilitat
El vehicle ha de disposar d’una superfície lliure de seients amb capacitat per
allotjar com a mínim una cadira de rodes o un scooter adaptat no inferior a
1.45mts quadrats. El rectangle es disposarà en el costat més gran paral·lel a
l’eix longitudinal del vehicle. La superfície ha de ser horitzontal. Aquest espai
ha d’estar ubicat front a les portes posteriors de doble fulla.
El passatger que vagi amb cadira de rodes haurà de col·locar-se en la
superfície mencionada, paral·lel al lateral del vehicle, mai en posició
transversal respecte a l’eix longitudinal d’aquest.
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El vehicle haurà de complir els requisits establerts en el Reglament 107
d’homologació de dispositius tècnics que han de complir els vehicles destinats
al transport de viatgers amb més de 8 places per facilitar l’accés a persones
amb mobilitat reduïda o discapacitades i l’Annex V del real Decret 1544/2007,
de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels modes de
transport per a persones amb discapacitat.
Els quatre seients més propers a la porta de sortida, estaran reservats per a
persones amb mobilitat reduïda no usuaris de cadira de rodes, senyalitzantlos amb el corresponent pictograma i diferenciats amb un color diferent a la
resta de seients. Aquests seients no podran estar en els passos de les rodes
ni tenir graons per accedir-hi.
S’instal·laran suports en les proximitats d’aquests seients per facilitar les
operacions d’asseure / aixecar-se i subjecció, així com un polsador de
sol·licitud de parada. El polsador es situarà a una alçada, respecte al terra del
vehicle, d’entre 70 i 90cm., haurà de tenir un color que contrasti amb el de la
superfície del lloc on sigui fixat i haurà de poder-se accionar sense necessitat
d’aixecar-se del seient.
2.3 Colors i superfícies
Els colors utilitzats aniran amb la línia dels que s’estableixen a la imatge corporativa
de l’Ajuntament del Masnou. Les superfícies de barres, seients i muntatges de
subjecció i d’ajut en la progressió interior seran d’un color que contrasti amb el seu
entorn. El ferm de l’autobús tindrà una superfície antilliscant i el color serà determinat
un cop escollida l’empresa adjudicatària. Les parets interiors laterals del vehicle no
aniran entapissades.

2.4 Compliment de les normatives
2.4.1 Emissions del motor
Les establertes segons la normativa “euro” legalment en el moment del
lliurament del vehicle, actualment Euro VI. S’haurà d’aportar certificat del nivell
d’emissions emès per un laboratori autoritzat.
2.4.2 Nivells de soroll
El vehicle haurà de complir amb el nivell d’emissions sonores que estableix la
directiva d’aplicació 2007/34/CE, de la Comissió de 14 de juliol del 2007.
2.4.3 Normativa de fabricació de carrosseria i accessibilitat
El vehicle haurà de ser construït segons el reglament 36 i complir el
RD1544/2007.

2.4.4 Compliment de Normatives
Emissions motor: mínim exigibles a les establertes legalment en el moment
de l’entrega del vehicle. No obstant, es tindran en compte per a la seva
valoració, els vehicles amb emissions per sota dels mínims exigibles segons
normativa.
Construcció de vehicles segons reglament 36.
Vehicle de Classe I
3
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Compliment del RD 1544/2007
Altres: els legalment establerts.
2.5 Característiques mecàniques
2.5.1

Potència
S’haurà de detallar el tipus de motor, el seu emplaçament, l’aïllament, el consum,
el diàmetre, recorregut de l’èmbol i cilindrada, potència, rang de revolució, par
motor, sistema de refrigeració, alimentació i altres característiques d’interès.
Serà de baix nivell sonor complint amb les normes d’Euro VI, vigent a la data de
lliurament o superiors.
Incorporarà un sistema de diagnosi que permeti verificar les condicions de
combustió i d’emissions, així com la possibilitat d’extraure dades estadístiques
del funcionament del motor.
Tracció elèctrica de vehicles en sèrie i paral·lel.
El motor elèctric del vehicle ha de tenir una potència mínima de 10Kw i un par
motor mínim de 200 Nm. Es valorarà les ofertes que tinguin un motor elèctric de
potència superior a la mínima exigida.
El motor dièsel tindrà una potència mínima de 240CV.

2.5.2

Cadena cinemàtica
Cadena cinemàtica adequada per a recorreguts urbans. Caixa automàtica de
darrera generació.
S’haurà d’incloure a l’oferta els possibles grups diferencials que es poden muntar
i el seu desenvolupament.

2.5.3 Sistema d’escapament
El tub d’escapament haurà d’evacuar els fums en el lateral esquerra (segons lloc
de conducció) i estar situat de tal manera que els gasos que es generin no
molestin als viatgers que estan a les parades del recorregut urbà.
2.5.4 Compartiment del motor
Amb l’objectiu de facilitar el manteniment del motor, el compartiment en el qual
està ubicat ha de disposar de portelles d’accés. Estarà separat del compartiment
de passatgers mitjançant un tancament tallafocs de material aïllant (termoacústic) i ignífug, i disposarà amb un sistema d’arrancada i parada del motor des
del propi compartiment.
Tots els radiadors han de disposar de registres que permetin la neteja de tota la
superfície del panell amb facilitat, rapidesa i eficàcia.
2.5.5

Motor d’arrancada
El motor d’arrancada haurà de ser accionable des del lloc del conductor i des del
compartiment del motor. Haurà de disposar d’un sistema de bloquejada de
l’arrancada del motor si la tapa posterior es troba oberta.

2.5.6 Neumàtics
El vehicle haurà d’anar equipat amb uns neumàtics adequats a les seves
dimensions.
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2.5.7 Frens
2.5.7.1 Sistema de frens
Per tenir el màxim de seguretat dels ocupants del vehicle, dels vianants
i de la resta d’usuaris de la via pública, el vehicle estarà dotat d’un
conjunt de dispositius de seguretat que garantiran la frenada del vehicle
amb la màxima seguretat en qualsevol condició, així com la
permanència estàtica del mateix en el cas d’absència del conductor.
Per al compliment del que s’ha dit en el paràgraf anterior, es considera
que els dispositius, elements i instal·lacions corresponents al sistema de
frenada, independentment de complir amb tots els requisits fixats en la
legislació vigent i tenir un grau màxim de fiabilitat, haurà de complir les
característiques que es fixen en els apartats següents d’aquest capítol.
El vehicle haurà de complir les prestacions sol·licitades pel Reglament
d’homologació de vehicles pel que fa al sistema de frenada i també
disposar per a la millora de la seguretat el sistema EBS (Sistema de
frenada electrònica).
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La instal·lació de frens haurà d’incorporar el sistema ABS/ASR de sèrie,
garantitzant una seguretat addicional a la instal·lació de frens.
Els tipus de sistema de frenada seran:
Fre de servei: serà de disc, neumàtics davanters i del darrera amb
circuïts independents.
Fre d’estacionament: exercirà l’acció de frenada de forma
automàtica al baixar la pressió del desbloqueig o a voluntat del
conductor.
Fre de parada: accionat a voluntat del conductor, permetrà
immobilitzar el vehicle en les parades, sense necessitat de
mantenint el peu en el pedal de fre, ni la mà en el comandament de
la vàlvula.
Quan les portes de sortida estigui obertes, hi haurà d’haver un dispositiu
de seguretat que actuarà de manera que no permetrà el moviment del
vehicle.
2.5.7.2

Dipòsit d’aire
Tots els dipòsits seran d’acer o alumini resistents a la corrosió. Els
dipòsits d’aire comprimit hauran d’estar equipats amb vàlvules per
poder-los purgar.

2.5.7.3 Conductes d’aire
Els conducte d’aire hauran de ser resistents a la corrosió i evitar corbes i
connexions.
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2.5.8 Direcció
La direcció haurà de ser amb assistència hidràulica. La columna de direcció
disposarà del dispositiu adequat que permeti la seva mobilitat en alçada i
inclinació, amb l’objectiu d’aconseguir una perfecta adaptació a les
característiques físiques de la persona conductora.
2.5.9 Dipòsit de combustible
S’hauran de complir les disposicions al respecte de la CEPE/ONU 58.
Haurà de permetre una autonomia mínima de 400Km en servei en les condicions
d’explotació de l’itinerari del servei de transport urbà de l’Ajuntament del Masnou.
L’esmentada autonomia haurà de ser garantitzada mitjançant qualsevols dels
sistemes de tracció o subministrament energètic, sense tenir en compte la
possible recuperació energètica. El lloc del conductor inclourà un indicador del
nivell mínim de carburant que asseguri un recorregut mínim per poder accedir al
punt d’abastiment de carburant del propi vehicle.
Tot el dipòsit de carburant haurà d’estar fixat correctament, de manera que
resideixi els esforços derivats de l’acceleració màxima i, sobre tot, de la màxima
desceleració derivada d’un impacte frontal a velocitat màxima.
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Ninguna part dels dipòsits podrà sobresortir de l’amplada total de la carrosseria.
Cap part del dipòsit de carburant es podrà trobar a menys de 60cm. de la part
davantera del vehicle o a menys de 30cm de la part del darrera del vehicle per tal
que tingui protecció en cas de col·lisió ja sigui davantera o pel darrera.
El carburant procedent de possible fuites de qualsevol de les parts del sistema
d’alimentació, mai ha de poder-se vessar sobre el dispositiu d’escapament.
En els vehicles que utilitzin necessàriament additius especials (AD-BLUE o
similar) en els dipòsits, així com a les boques de carga, seguiran les mateixes
especificacions que per als dipòsits de combustible.
2.6 Equip elèctric
2.6.1 Alternadors
El vehicle haurà de disposar al menys de dos alternadors de 90A cada un d’ells
com a mínim.
2.6.2 Bateries
Les bateries aniran ubicades en un compartiment ventilat i resistent a la corrosió i
l’àcid, anirà provist de desaigua, estaran muntades sobre un suport que pugui
lliscar per facilitar la manipulació de les bateries i disposarà d’una porteta d’accés
per operacions d’inspecció i manteniment.
2.6.3 Conductors elèctrics. Terminals i identificació.
Els conductors elèctrics i els seus terminals seran resistents a l’aigua. El
conductors que passin per sota del terra del vehicle i pel compartiment del motor,
aniran protegits per un tub flexible de plàstic resistent a la corrosió i a la
temperatura.
També aniran protegits contra la corrosió amb una protecció de plàstic i amb
encoratges de seguretat els terminals “faston” i els de la bateria.
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Els conductors elèctrics tindran un codi de colors, o similar per a la seva
identificació.
La caiguda de tensió màxima serà del 5% de la nominal, admetent-se en el
circuït del motor d’arrancada una caiguda màxima del 10%.
2.6.4 Relés
Seran estancs i d’una intensitat mínima de 15A, per a la carrosseria.
Tots els relés i protectors de sobreintensitat (fusibles o protectors
electromagnètics) aniran situats en un compartiment protegit contra la humitat i
serà fàcilment accessible.
2.6.5 Avisadors acústics.
El vehicle haurà de disposar d’un aparell productor de senyals acústiques,
homologat segons la legislació vigent actual.
2.6.6 Protecció de sobreintensitat
La instal·lació i equips elèctrics hauran d’anar protegits per mecanismes de
protecció per sobreintensitat, complint amb les normes UNE.
2.6.7 Protecció de sobretensió
Els parells electrònics, especialment sensibles a la sobretensió, portaran
incorporada la corresponent protecció.
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2.6.8 Comandament central de seguretat
Segons la legislació vigent, haurà d’existir un comandament central de
seguretat situat a l’abast del conductor.
2.6.9 Connectors USB
El vehicle haurà d’anar equipat amb com a mínim 4 punts de connexió de
dispositius carregadors per a mòbils, tabletes,... amb connectors USB
universals, amb protecció contra curtcircuits i temperatures excessives. Cada
un dels punts, disposarà de com a mínim dos connectors USB i rebran
alimentació dels sistema elèctric del vehicle quan aquest tingui el contacte
posat. Els punts de connexió aniran distribuïts per tot el vehicle.
2.7 Carrosseria
2.7.1 Estructura
Estarà construïda per perfils de secció quadrats o rectangulars d’acer
inoxidable o alumini. La qualitat de les soldadures estarà especialment cuidada,
per evitar que es pugui produir trencaments de nusos i barres, per efecte de les
sobrecàrregues o vibracions produïdes en condicions reals de servei.
Existiran els punts necessaris d’aplicació de l’aixecador per poder aixecar el
vehicle sense càrrega i poder reparar rodes i suspensió. Aquests punts estaran
senyalitzats degudament i estaran suficientment calculats per poder suportar la
tara del vehicle.
Per tal que les estructures del xassís i de la carrosseria estiguin especialment
protegits contra la corrosió, aquestes hauran de ser d’acer o alumini.
L’estructura del xassís haurà de disposar d’una protecció anticorrosiva per
cataforesis.
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2.7.2 Recobriment exterior
2.7.2.1 Recobriment lateral
No disposarà d’ornaments, ni objectes que presentin arestes vives o
sobresortints que suposin un perill per als usuaris de la via pública.
2.7.2.2 Sostre
Disposarà de dos canals de recollida de l’aigua longitudinals enganxats al
sostre, amb una secció adequada per evitar la caiguda d’aigua a les
finestres laterals, tampoc haurà de caure aigua ni en el parabrises, ni als
accessos, ni ha de mullar els usuaris del servei situats a les parades del
recorregut, quan freni. El seu disseny ha d’evitar que quan el vehicle
estigui anivellat, l’aigua quedi acumulada.
2.7.3 Configuració externa
El vehicle serà rígid amb dues portes.
La carrosseria no incorporarà ornaments ni altres objectes que presentin sortints
o arestes i que puguin constituir un perill per als usuaris de la via pública.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

2.7.3.1 Parafangs i passos de roda
El vehicle disposarà de parafangs al darrera de totes les rodes.
Les dimensions dels passos de roda hauran de permetre que en el cas de
trencament dels elements estàtics de la suspensió, les rodes quedin a una
distància màxima suficient del pas de rodes en qualsevol posició de les
mateixes sense que resulti afectat l’interior de l’habitacle.
2.7.3.2 Para-xocs
El vehicles haurà d’anar equipat amb un para-cops al davant i un altre al
darrera.
Els para-xocs hauran d’estar constituïts per diverses peces per reduir en la
mesura que sigui possible els costos de reparació. Les peces hauran de
ser desmuntables i substituïbles independentment.
2.7.3.3 Ganxos per ser remolcat
El vehicle haurà de disposar de dispositius per tal que pugui ser remolcat.
2.7.3.4 Punts d’aplicació de l’elevador
El vehicle haurà de disposar dels punts necessaris, degudament
senyalitzats, per poder ser aixecat sense càrrega per poder reparar les
rodes, la suspensió i qualsevol element de la part de sota del vehicle.
2.7.3.5 Estanquitat
El vehicle serà suficientment estanc com per evitar l’entrada d’aigua en el
compartiment dels passatgers i permetre la neteja interior sense que es
deteriorin els seus components.
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2.7.4 Configuració interna
2.7.4.1 Nombre de places
El nombre mínim de places del vehicle serà de 24 places assegudes i 15
de peu. Els licitadors podran oferir millores quan al nombre de places,
segons s’estableix en els criteris de valoració fixats en els plecs
administratius d’aquest concurs.
2.7.4.2 Muntatge i característiques de les butaques del passatge i
conductor/a
Els seients per als passatgers seran de tipus urbà, amb carcassa
antivandàlica, hauran de complir la legislació vigent. La determinació del
color dels seients es determinarà una vegada realitzada l’adjudicació
d’aquest procés de licitació.
El seient del conductor/a serà envolvent, neumàtic de gama alta, hidròfug,
fixat al bastidor, amb ajustament lumbar i cinturó de seguretat amb tres
punts d’ancoratge. Haurà de ser ajustable quan a alçada i també
longitudinalment.
La porta del conductor haurà d’incorporar taula i màquina per al canvi de
monedes, calaix per monedes i paperera interior incorporada per al
conductor, així com un compartiment intern per col·locar els documents,
cartera i altres.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
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El vehicle haurà de disposar d’una mampara de separació entre el
conductor i els passatgers.
2.7.4.3 Configuració del terra del vehicle
Consistirà en una base de taulell contraplacat, hidròfug, fixat al bastidor i
recobert, per la seva part inferior, d’una protecció contra la humitat.
Per la part superior està recobert per una làmina antilliscant de material
impermeable, ignífug i perfectament soldable. Aquesta làmina pujarà pels
laterals del vehicle fins arribar a l’alçada dels perfils dels amarres dels
seients, actuant a modus de zòcul. Serà perfectament estand i antilliscant
quan estigui mullat.
Tot el conjunt del paviment haurà de ser de gran sonoritat i impermeable.
2.7.4.4 Acabat interior del sostre i les parets
Estarà constituït per panell termoconformats, amb un disseny que procuri
esmorteir el soroll intern.
2.7.4.5 Barres i nanses
A més a més de les nanses que puguin portar els seients del costat del
passadís, es disposarà d’una sèrie de barres passamans, horitzontals i
verticals, en número, distribució i característiques, segons marca la
legislació vigent.
Les barres hauran d’anar pintades segons color amb referència RAL que
s’especificarà.
Les portes davanteres hauran de tenir a cada costat barres per recolzar-se,
disposades de manera que sigui fàcil accedir-hi per una persona ja sigui
des del terra de la parada, de l’interior o des del graó d’accés al vehicle.
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2.7.4.6 Control i seguretat de les portes
El vehicle ha de complir les següents condicions:
El vehicle no podrà iniciar la marxar amb les portes obertes.
No s’obriran les portes amb el vehicle desplaçant-se a una velocitat
superior a 3Km/h.
Les portes estaran equipades amb sensibilitzador, de forma tal que si
pressionen sobre el passatger, s’obriran automàticament i s’impedirà la
marxa del vehicle.
Haurà de tenir un dispositiu per obrir i tancar les dues portes al mateix
temps (un sòl botó).
2.7.4.7

Parabrises i finestres
El parabrises haurà de ser corbat, de vidre de seguretat que no es pugui
estellar, tintat i enganxat a la carrosseria.
La visibilitat des del lloc de conducció serà màxima, per la qual cosa es
dimensionarà convenientment el taulell de comandaments.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

El conductor disposarà d’un para-sol o cortina graduable per al parabrises
frontal, sense que interfereixi en la visió dels retrovisors exteriors.
Finestres laterals:
Estaran equipades amb un vidre simple. Algunes de les finestres
laterals disposaran d’una obertura abatible en la part superior,
d’obertura cap a l’interior de l’habitacle de passatgers.
Finestra del darrera:
Serà de vidre monocapa de seguretat, envidriat, senzill, calorífug,
tintat i enganxat a la carrosseria.
Sortides d’emergència i socors:
El vehicles haurà de disposar de les finestres se socors que marqui la
legislació vigent, en número i en dimensions.
2.7.4.8 Miralls retrovisors
El vehicle disposarà de miralls que siguin senzills de desmuntar i
abatibles. Estaran dotat d’un sistema contra l’entelament i la regulació
haurà de ser elèctrica. Els miralls retrovisors exteriors hauran de
sobresortir de la carrosseria el mínim possible.
2.7.5

Protecció anticorrosiva
Donades les condicions meteorològiques que suporten els vehicles, s’hauran
d’extremar al màxim totes les proteccions anticorrosives del vehicle. La
carrosseria del vehicle haurà de ser d’acer inoxidable o alumini i el xassís protegit
amb un tractament de cataforesis.

2.7.6 Protecció contra incendis
2.7.6.1 Condicions generals
Haurà d’evitar-se l’acumulació de carburant i d’oli en el compartiment del
motor.
No hi haurà d’haver cap material inflamable sense el corresponent
recobriment ignífug.
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S’haurà de col·locar una pantalla feta d’un material resistent a la calor
entre el compartiment del motor i la resta del vehicle.
La boca per omplir el dipòsit de combustible haurà de ser:




Accessible únicament des de l’exterior.
Ni la boca per omplir el dipòsit, ni el tap en posició tancada,
haurà de sobresortir de la superfície lateral de la carrosseria.
El tap no haurà de poder-se obrir accidentalment.

No hi ha d’haver cap sistema d’alimentació de combustible en els
departaments dels passatgers i del conductor.
La unió dels tubs elàstics o flexibles amb les parts rígides del sistema
d’alimentació de combustible, hauran d’estar concebudes de tal manera
que es mantingui sense pèrdues en les diverses condicions en les que
pugui estar el vehicle.
Les canalitzacions de combustible hauran d’estar convenientment
protegides i no hauran de patir esforços anormals degut a torsions,
flexions o vibracions de l’estructura del vehicle o del grup motor.
2.7.6.2 Instal·lacions elèctriques
Tots els cables elèctrics hauran d’estar convenientment aïllats i protegits
amb la finalitat de resistir la temperatura i la humitat a que són exposats.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

2.7.6.3 Comandament central de seguretat
El vehicle haurà de disposar d’un comandament central de seguretat
situat a l’abast del conductor, de tal manera que quan sigui accionat
serveixi simultàniament per a:
Fer funcionar un desconnectador de bateria capaç d’aïllar com a
mínim un dels seus borns.
Connectar automàticament les llum de perill (warning”)
El comandament haurà d’estar perfectament identificat i el
mètode d’utilització clarament indicat.
2.7.6.4 Extintors
Cada vehicle disposarà del número i tipus d’extintors exigits per la
reglamentació vigent per aquest tipus de vehicle.
2.8. Cartells / Ròtols
El vehicle tindrà tres ròtols electrònics per la senyalització de la línia. Un frontal, altre
lateral dret i altre al darrera i tots amb tecnologia LED.
2.9 Climatització
Els vehicles aniran equipats amb una unitat de climatització de fred i calor, tenint
unitats de climatització independents per a passatgers i conductor.
El sistema de calefacció serà per aigua, amb convectors de 2 tubs per a la
calefacció, sense escalfador de terra.
El conductor disposarà de planell de control de l’aire condicionat propi, el sistema
d’aire condicionat per passatgers regula de forma automàtica la temperatura en el
interior del vehicle.
Disposarà d’un preescalfador auxiliar.
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2.10 Mòdul de conducció
El mòdul de conducció haurà de tenir l’espai necessari per allotjar de forma
endreçada i coherent els següents elements:
-

Elements que conformen el SAE
Expenedora
Validadora – cancel·ladora
Espai pels triangles emergència
Paperera
Suport per ampolles d’aigua
Consola per l’equip de clima
Calaixera per documentació
Reposa peus
Penjador de l’uniforme

2.11 Disseny interior i exterior del vehicle
El disseny dels interiors i exteriors del vehicle es realitzarà conforme les
especificacions d’aquests plecs i les que es puguin concretar un cop adjudicat el
concurs en el moment de fer la comanda.
2.12 Diagnosis
El vehicle disposarà de connexió a l’electrònica del mateix amb un tipus de
connector centralitzat Bus Can amb accés a senyals digitals tipus FMS.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
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2.13 Circuit Aire Comprimit
Es disposarà dels següents punts d’aire:
-

La càrrega dels circuits de frenada
La càrrega del circuit mecànic
Punt de verificació frens en ITV
Una entrada per donar aire al vehicle a la part davantera i posterior.

2.14 Seguretat
El vehicle haurà de disposar dels següents elements:
-

càmeres de control de les portes i un monitor en el punt de conducció.
mecanisme de bloqueig del vehicle amb les portes obertes i impossibilitat
d’obertura de les mateixes amb el vehicle en marxa.
mecanismes de sensibilitat en les portes per evitar puguin atrapar a persones
usuàries del servei i/o els efectes personals que portin.
mecanisme per tallar la corrent i dispositiu d’engegar en la zona de motor.
sistema de seguretat obertura porta interior conductor i posició de canvi en
Neutre.
sistema de desbloqueig de portes sense pressió.
el vehicle no podrà posar-se en funcionament amb la rampa PMR estesa sota
cap circumstància.
Sistema automàtic d’extinció d’incendis per a l’habitacle del motor.
El vehicle integrarà tots els sistemes de seguretat EBS/ABS/ASR.
Control automàtic de la pressió dels neumàtics (TPM)
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SAE- Sistema ajuda a l’explotació i billetatge
El vehicle tindrà la preinstal·lació per al sistema d’ajuda a l’explotació (SAE),
sistema de billetatge compatible amb el sistema actual utilitzat per l'operador, així
com amb el sistema utilitzat per l'ATM.
El dispositiu expenedor de billetatge tindrà preinstal·lació i el suport serà regulat
en alçada, gir i distancia amb el punt de conducció i disposarà de la balisa de
descàrrega de dades.
En el present moment està en fase de desenvolupament el nou sistema de
validació sense contacte per a la xarxa de transport públic de Catalunya (projecte
T-Mobilitat) i per això s'haurà de preveure la coexistència temporal del nou
sistema amb el vigent.

2.16

Wifi
El vehicle tindrà la preinstal·lació de Wifi.

2.17

Aire condicionat
El vehicle ha de disposar d’equip de climatització Fred-Calor integrat en el sostre i
climatització independent pel conductor.

2.18

Dispositiu Mans Lliures
El vehicle ha de disposar de la preinstal·lació per al dispositiu de mans lliures.

2.19

Pantalles
El vehicle ha de disposar de pantalles tipus TFT o tipus LED i el sofware de gestió
de continguts. Les pantalles hauran de ser compatibles amb la resta de sistemes
del vehicle inclòs sistema ajuda a l’explotació (SAE) i el sistema de billetatge.

2.20. Il·luminació exterior
Els llums exteriors ha de ser tipus LED i seran en número, posició i
característiques segons estableixi la legislació vigent.
2.21. Il·luminació interior
La intensitat de la il·luminació interior ha de permetre llegir sense dificultat als
passatgers asseguts. Aquesta il·luminació ha de disposar de tecnologia LED i
intensitat segons normativa vigent.
Al mòdul del conductor s’ha d’integrar un llum per a facilitar les operacions de
canvi de monedes amb encesa automàtica tot i que ha de poder-se accionar
independentment per part del conductor mitjançant un interruptor alimentat a
través de l’enllumenat de posició.
2.22

Sistema d’anunci sonor i visual de la “parada sol·licitada”
El vehicle ha de disposar dels següents elements:
-

Sistema de megafonia digital
Instal·lació de micròfon ambiental
Altaveus
Els rètols de “parada sol·licitada” hauran de ser digitals i hauran de tenir el
text en català.
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2.23

El rètol haurà d’integrar l’avís de rampa sol·licitada i disposarà d’un polsador
visual i acústic, amb el text “rampa sol·licitada”. Aquest dispositiu s’activarà
per polsador independent similar al de “parada sol·licitada” i aniran
senyalitzats amb els corresponents pictogrames. El sistema d’anunci sonor i
visual serà de dues unitats, una unitat accessible des de la ubicació de PMR i
l’altra unitat situada a la porta de sortida.

Altres requisits
El vehicle haurà de contenir els següents requisits, tals com:
-

2.24
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La diferenciació tàctil per a invidents a les barres al costat dels seients
reservats per a PMR
Haurà de disposar d’aparell de radio i l’antena corresponent.
Connector per a la presa d’aire per al circuït d’aire comprimit a la part
davantera del vehicle. Connectar a l’entrada de la vàlvula de 4 vies.
El suport de les bateries haurà de ser extraïble
La instal·lació del connector d’arrancada de motor en el compartiment del
motor
“retarder” manual
Reglatge del volant amb mobilitat vertical i longitudinal
Papereres
Caixa de seguretat amb clau estàndard
Disposar del major pas lliure entre la zona de conducció i l’espai dret del
vehicle per evitar el bloqueig de viatgers a l’entrada del vehicle.

Formació
Un mes abans del lliurament del vehicle, l’empresa adjudicatària disposarà del
disseny, la programació i les dates per a la comunicació de les accions formatives
al personal de conducció del servei de transport urbà, així com del personal de
taller.
Aquesta formació haurà d’incloure els coneixements de:
-

Motor
Bomba d’injecció i sistema de combustible
Canvi de velocitats i equip electrònic de comandaments
Eixos posteriors i transmissions
Eixos davanters i alineació
Sistemes neumàtics, frens i suspensió.
Sistemes elèctrics, components, instal·lació i dispositius
Formació teòrica i pràctica en normes de prevenció en la manipulació de
vehicles híbrids.

Així com qualsevol altre coneixement que consideri necessari per a la correcta
prestació del servei de transport urbà.
La formació que s’hagi d’impartir un cop lliurat el vehicle es portarà a terme en les
instal·lacions de l’Ajuntament o de l’empresa concessionària. Aquesta formació
haurà d’aportar als conductor el major nombre de coneixements teòrics i pràctics
en relació a la conducció, al manteniment i a les avaries de primera intervenció. La
formació amb les despeses que se’n generi aniran a càrrec de l’adjudicatari.
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2.25

Varis
Cada vehicle incorporarà el següent material:
-

2 falques per les rodes
2 triangles emergència
Una armilla reflectant
Martell trenca-vidres sense cable i en número segons normativa

Cada vehicle haurà de venir acompanyat de la següent documentació:
-

2.26
AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

1.- La tècnica de Mobilitat - AINOA MESALLES CAZORLA - 25/10/2021

Manual pla de manteniment
Documentació de la carrosseria
Documentació de recanvis
Manual de conducció del vehicle
Manual de reparació del vehicle
Documentació dels principals conjunts del vehicle
Desballestament del vehicle format XLS o CVS incloent les dades següents:
o Referència original de cada una de les peces del vehicle
o Referència del fabricant de cada una de les peces del vehicle
o Descripció tècnica de cada una de les peces del vehicle
o Descripció comercial de cada una de les peces del vehicle, en el cas
que sigui diferent de l’anterior.
o Plànols de desballestament de la totalitat del vehicle
o Imatge o plànol de cada una de les peces del vehicle
o Temari de manteniment i reparació dels vehicles

Servei Postvenda
Amb el lliurament del vehicle s’haurà d’acompanyar un dossier amb tots els
proveïdors que prestin el servei postvenda del vehicle. Bàsicament els relatius als
bastidors, carrosseries, aire condicionat, seients,...
S’afegirà de forma clara i expressa en Km la distància del punt de postvenda a les
cotxeres de l’empresa que presta el servei de transport públic urbà. En aquest cas
les cotxeres de l’empresa que presta el servei estan ubicades a Mataró. En cap
cas podrà ser superior a la 60 km.

2.27

Documentació tècnica
La documentació tècnica que l’adjudicatari haurà de fer arribar amb l’antelació
d’un mes al lliurament del vehicle és la següent:
-

Manual de conducció
Esquema de components i circuits
Desballestament del conjunt de vehicles ( recanvis)
Llibre de taller
Llibre instruccions i manteniment
Catàleg de recanvis
Tarifa de temps de reparació

I qualsevol altra documentació que sigui precisa, així mateix aquesta
documentació podrà ser tramesa via electrònica pels portals web de l’adjudicatari.
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Condicions indispensables per a la recepció provisional del vehicle
Que el vehicle compleixi amb les condicions tècniques establertes al contracte de
subministrament.
Que els vehicles es trobin degudament homologats i compleixin les disposicions
legals per la circulació, emissió de contaminants d’escapament i sorolls.
Que s’efectuï el lliurament de tota la documentació necessària per a la
matriculació, la documentació tècnica individual i la resta de documentació que
sigui necessària segons contracte de subministrament vehicle.
En els cinc dies laborables a comptar de l’endemà del lliurament físic del vehicle,
es designarà a un interventor tècnic responsable de l’ajuntament del Masnou, per
a que efectuï la inspecció del vehicle per determinar els defectes que pogués
presentar i dintre del mateix termini s’efectuaria la notificació dels mateixos a
l’adjudicatari.
Aquests defectes seran classificats com a greus o lleus, segons es pugi o no fer
efectiva la posada en marxa de manera immediata del vehicle.

2.29

Recepció Definitiva
El vehicle serà recepcionat definitivament un cop revisats i esmenats els possibles
defectes, tant si són de fabricant del xassís, carrosseria o qualsevol altre element
del vehicle.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

El termini de garantia tindrà el seu inici un cop recepcionat el vehicle i posat a
prestar el servei de la línia d’autobús urbà del municipi.
El lliurament es realitzarà a les dependències de les cotxeres de l’empresa que
presta el servei de transport públic urbà o allà on determini l’Ajuntament.
2.30

Garantia
El vehicle objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques tindrà garantia
assegurada, en tota avaria de funcionament imputable a defecte de disseny,
fabricació, muntatge, i posada a punt durant un període mínim de dos anys.
De forma especifica, per als components, grups i sistemes que es relacionen a
continuació els terminis de garanties seran com a mínim els següents:

L’inici del termini de garantia coincidirà amb la data de recepció definitiva del
vehicle.
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2.31

Assistència Tècnica
Els licitadors hauran de garantir a les seves ofertes de forma expressa la
disponibilitat de l’equip d’assistència tècnica necessària per a col·laborar amb
l’explotació dels vehicles durant tota la seva vida útil.

2.32

Recanvis
L’adjudicatari té obligació de facilitar en la data del lliurament del vehicle, la
següent informació:
o
o

Preus actualitzat suport digital
Relacions valorades amb els recanvis a substituir en les diferents
revisions de manteniment recomanades pel fabricant.

3. Recepció Oferta
Cada oferta ha de contenir:
-
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-

Full de dades tècniques del model de vehicle complert ofert i model de xassís.
Qualitat dels materials (descripció- estructura, terra, parets, finestres,...)
Documentació equipaments:
o Sistema alerta sonor/visual de parada
o Cartells electrònics
o Climatització
o Rampes PMR
Qualsevol altre documentació complementària.
Descripció detallada dels programes de manteniment, assistència tècnica i
postvenda.
Descripció detallada del programa de formació a impartir al personal de
manteniment de l’empresa que presta el servei de transport públic urbà, per al
manteniment del vehicle.
Còpia de les certificacions i homologacions que disposi el vehicle ofert relatiu
al xassís, carrosseria, motor, caixa de canvis, potència útil disponible, nivell
emissions de soroll i gasos d’escapament, així com qualsevol altre certificat i
homologació.

4. Termini de lliurament
El termini de lliurament, un cop adjudicat el contracte de subministrament d’un autobús
híbrid urbà destinat a prestar el servei de transport urbà de l’Ajuntament del Masnou, serà
com a màxim de 10 mesos.
El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

La tècnica de Mobilitat
AINOA MESALLES CAZORLA
25/10/2021
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