
PLEC  DE  CONDICIONS  TÈCNIQUES  QUE  HA  DE  REGIR  EL
PROCEDIMENT PER AL CONTRACTE DE D’ARRENDAMENT I
SERVEIS DE DOS VEHICLES DESTINATS A LA POLICIA LOCAL

CLÀUSULES

PRIMERA.-  OBJECTE DEL CONTRACTE

I.- És objecte del present contracte mixt d’arrendament i serveis de dos vehicles
destinats a la Policia Local, amb opció de compra.

II.- Els serveis que s’inclouen són:

Lliurament  dels  vehicles  i  prestació  dels  serveis  d’acord  amb  les
característiques especificades a continuació, essent a càrrec del contractista
totes les despeses derivades de la matriculació, legalització de l’equipament i
els accessoris subministrats.

1. Característiques tècniques

1.1 Característiques del vehicle: 

Dos vehicles  tipus  turisme amb cinc  portes bifuel:  benzina  adaptat  per
GLP*  a  partir  de  1.400 cc  i  mínim de 100 CV i  una previsió  d’ús  total  de
150.000 km per cada vehicle, pel servei de patrulla amb tots els accessoris de
policia i de característiques similars a les dels actuals vehicles municipals que
presten aquest servei. S’admeten variants segons les especificacions descrites.

*D’acord amb la Clàusula QUARTA, apartat c), del Conveni Marc entre l’Ajuntament d’Inca i
Repsol Butano S.A. per al foment de l’ús de l’Autogas  (GLP AUTOMOCIÓ)  com a carburant
en els vehicles del municipi d’Inca.

1.2. Tipus de vehicle

Els vehicles objecte de l’informe han de ser nous i s’han de correspondre amb
models oferts actualment en el  mercat,  tipus turisme de 5 places i  5 portes
(porta posterior).

1.3. Dimensions del vehicle

Seran  entre  4.200  i  4.800  mm  de  longitud  total,  entre  1.700  i  1.900  mm
d’amplada total, sense comptar els retrovisors exteriors i entre 1.550 i 1.800
mm d’alçada total amb la porta del portaequipatges tancada.

El  portaequipatges haurà de tenir  un volum mínim de 450 litres (s’entén el
volum sense abatre els seients posteriors del vehicle).



1.4. Motorització

 Motor bifuel de benzina i  Gas Liquat del Petroli (GLP) a partir de 1.400 cc.

La potència que haurà de desenvolupar el vehicle serà de com a mínim 100
CV.

2.      Equipament obligatori del vehicle   
 

o Doble Airbag frontal de conductor i acompanyant i dos laterals.
o ABS o sistema d’antibloqueig
o Direcció assistida
o Fars antiboira 
o Climatitzador 
o Llum posterior antiboira 
o Tercer llum de frenada 
o Volant regulable amb profunditat i alçada 
o Tancament centralitzat de portes i maleter amb comandament a distància 
o Volant regulable amb profunditat i alçada 
o Miralls retrovisors exteriors amb regulació elèctrica 
o Bateria de 79 A 
o Estoretes  
o 2 triangles d’avaria 
o Aixeca vidres elèctrics a totes les portes 
o Tancament centralitzat de portes 
o Vidres posteriors foscos 
o Tapisseria de color discret, predominantment gris o tonalitats fosques
o Preses  de  12  V  a  la  consola  central  i  maletes  (permetre  la  connexió  

d’aparells del tipus alcoholímetre, carregador de telèfon, altres,...) 

3.      Transformació policial i complements específics a instal·lar   

La dotació del material del cotxe patrulla serà el següent:

Pont  de  llums  de  doble  nivell  sèrie Vista o  equivalent.  L’alçada  del  pont
mínima serà de 145 mm. L’emissió de llum es farà mitjançant un conjunt de
mòduls Solaris o similar de 3 leds de 3 watts de potència mínima. Cada mòdul
disposarà d’un  reflector  semi  parabòlic  de  policarbonat  metal·litzat,  disposat
perimetralment sobre una placa horitzontal de circuit imprès.

En el nivell superior s’ubicaran 26 mòduls amb emissió de llum blava, (llums
prioritàries)  homologades  segons  el  Reglament  R65  categoria  T.  Ha
d’incorporar tres sistemes d’il·luminació prioritària:

a) Moviment circular, 
b) Una pulsació intermitent i alternativa i 
c) Doble  pulsació  intermitent  i  alternativa.  El  canvi  del  sistema  lumínic

prioritari  s’haurà d’efectuar a través del botó de la sirena a través de



pulsacions successives.

En el nivell inferior, hi han d’haver:

o 11 mòduls posteriors amb emissió de llum àmbar per a desviament del trànsit.
o 4 mòduls amb emissió de llum vermella intermitent a la part frontal del pont
per a la funció de “llum de pareu”.
o 4 mòduls frontals amb emissió de llum blanca i funció intermitent i 
o 6 mòduls laterals amb emissió de llum blanca. 

L’altaveu de 100 W haurà d’estar ubicat a la part central i superior del pont. El
pont haurà d’incorporar un sistema de connector de sostre estanc per a una
connexió ràpida. L’altaveu de la sirena haurà d’estar ubicat en el pont de llums.
El control del pont, llums perimetrals, es realitzarà a través d’una botonera de
control única.

La porta gran del darrera del vehicle portarà quatre focus rectangulars de led
(2 de color àmbar i dos de blau), els quals s’accionaran automàticament en
aixecar la porta gran del darrera, s’hauran de poder desconnectar a través d’un
interruptor ubicat al maleter.

En el costat del conductor es col·locarà, en el muntant del parabrises, un suport
de lector de mapes.

Suport d’extintor i extintor corresponent, subjectat al pis del vehicle, vàlid per
a 6kg de càrrega.

Antena de comunicacions  ajustada a la freqüència de treball  de la Policia
Local d’Inca.

Aparell alliberador  de cinturons de seguretat i trenca vidres, amb funció de
tisores multiús, fixat a l’interior del vehicle.

Suport de gorres al quadre de comandament del vehicle.

Dos lots tipus led/bombeta halògena, amb els corresponents carregadors a la
tensió del vehicle i el corresponent con per a la regulació del trànsit.

Imatge corporativa segons normativa autonòmica i municipal.

Kit de detinguts: format per una mampara bàsica de separació entre el seient
davanter  i  del  darrera  fabricat  en  policarbonat  transparent  i  barra  de  reforç
vertical on
s’ubicaran  els  suports  de  lots.  S’hauran  d’incloure  dos  ventiladors.  El  terra
haurà d’estar fabricat en ABS injectat de color gris. Disposarà de desguàs per a
facilitar la neteja de l’habitacle. Seient doble fabricat en ABS injectat de color
gris. Disposarà de forats per salvar els cinturons de seguretat del vehicle.

Certificacions tècniques:



Amb l’entrada en vigor del nou Reglament de l’automòbil, es produeix un buit
de control sobre la homologació de vehicles a la ITV, els quals queden exempts
d’aquest procediment, no així els vehicles que equipen el kit de detinguts, que
es  considera  una  reforma  generalitzada,  amb  la  corresponent  obligació  de
passar  la  ITV.  Tot  i  això,  i  per  tal  de  poder  supervisar  correctament  els
elements de la transformació policial, la companyia de renting haurà d’acreditar
en el moment del lliurament del vehicle les següents certificacions:

Fitxa Tècnica del vehicle:

L’anotació corresponent a la reforma d’importància del kit de detinguts.

Per part de l’empresa transformadora:

Certificat ISO de l’empresa transformadora (en vigor)

Pont de llums:

Certificat ECE (Compatibilitat electromagnètica)
Certificat R65 categoria T llum d’avís
Certificat d’homologació R-21
Certificat R-26

Kit de detinguts

Autorització  de  reforma  generalitzada  per  al  vehicle  subministrat  (Projecte
d’homologació)

Emissora: Es tindrà feta la preinstal·lació, però no s’inclourà l’equipament, ja
que hi haurà una reutilització del material antic

Equip de navegació:. Es tindrà feta la preinstal·lació, 

III.- CONTINGUT DE L’ARRENDAMENT

El pressupost del contracte que servirà de base de licitació és de 80.735 € (IVA
exclòs). No s’acceptarà cap oferta que superi aquest import.

En aquest preu s’inclou totes les despeses derivades del contracte.

El  preu total  i  les quotes mensuals del  present  contracte d’arrendament  ha
d’incloure:

o El manteniment integral del vehicle en els concessionaris oficials o tallers
autoritzats de la marca (inclòs el cost de l’oli, líquids, filtres, etc. i mà d’obra) 

o Substitució  de  peces  pel  desgast  o  deteriorament  derivat  del  seu  d’ús



(peces i mà d’obra). 
o La reparació  de  totes  les  avaries  mecàniques i  elèctriques (mà d’obra  i

peces) sense cap tipus d’excepció. 
o L’assistència en carretera 24 hores al dia i des del Km 0. 
o La  substitució  de  pneumàtics  cada  40.000  Km  incloent  l’equilibrat,  el

paral·lelisme i l’alienació; els nous pneumàtics hauran de ser de les mateixes
característiques que els que porti el vehicle de fàbrica a substituir en els tallers
concertats. 

o L’assegurança del vehicle haurà de contemplar com a mínim les garanties
següents:
 Assegurança a tot risc sense franquícia
 Cobertura de conductor i acompanyants 
 Responsabilitat Civil voluntària (il·limitada) 
 Protecció jurídica (defensa, reclamació de danys i fiances). 

o La matriculació dels vehicles. Els vehicles s’han de matricular a la ciutat de
Palma.  Els  vehicles  amb  destinació  a  la  Policia  Local  gaudiran  de  les
exempcions  i  beneficis  fiscals  que,  a  tots  els  efectes,  disposi  la  legislació
vigent, reduint-se, en el seu cas, dels preus oferts, cas  de no haver-se tingut
en compte. 

o Els transport dels vehicles fins el lloc indicat per l’Ajuntament per fer el seu
lliurament. 

o Donar compte anualment, a l’Ajuntament, de la gestió de l’explotació dels
vehicles contractats. 
o La realització de 150.000 km. 

IV.- MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES

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 en els
tallers dels concessionaris del fabricant o en els que estiguin autoritzats per
aquest, preferentment dins del terme municipal d’Inca i que, en tot cas, compti
amb el vist i plau de l’Ajuntament d’Inca.

Llevat casos excepcionals que haurà de justificar l’adjudicatari, aquest treballs
hauran de realitzar-se en els terminis següents:

o Treballs de manteniment: no superior a 72 hores hàbils. 
o Treballs de reparació per avaria: hauran d’iniciar-se dintre de les 24 hores

hàbils següents a l’entrada del vehicle al taller escollit. Aquests hauran de
realitzar-se sense interrupció i amb la màxima celeritat possible. 

o 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 escollit. 

En cas que els treballs de reparació per avaria o sinistre siguin superiors a 72
hores hàbils,  l’empresa adjudicatària haurà de facilitar la substitució del vehicle



mentre duri la reparació en el termes que s’estableix a continuació:

Vehicle de substitució: Si per motius d’avaria o sinistre el vehicle arrendat,
estigués més de  72 hores hàbils al  taller  per  fer-ne la  reparació,  l’empresa
adjudicatària, haurà de posar a disposició de l’Ajuntament, sense càrrec, un
altre  vehicle  de  característiques  similars  però  sense  la  transformació.  El
nombre màxim de dies que en conjunt ha de cobrir l’empresa adjudicatària amb
vehicles de substitució serà de 60 a l’any per vehicle arrendat .

L’Ajuntament  mitjançant  el  seu  personal  tècnic,  podran  comprovar  en  tot
moment  la  marxa  dels  treballs  de  manteniment  o  reparació  dels  vehicles
arrendats.

V.- PÈRDUA TOTAL DEL VEHICLE

En el supòsit de pèrdua total d’un vehicle per sinistre o qualsevol altre motiu,
aquest  es substituirà en el termini màxim de dos mesos, amb les mateixes
condicions  i  característiques  recollides  en  el  present  plec,  sumant  el
quilometratge del vehicle sinistrat als efectes del còmput final.

VI.- VALOR RESIDUAL DELS VEHICLES

S’estableix  la  possibilitat  de  negociar,  a  la  finalització  del  contracte,  la
transmissió del bé en funció del seu valor de mercat.
La transmissió del bé, en cas d’acord entre les parts, es fixa en el valor de
mercat del moment en què es dugui a terme, podent els licitadors fer ofertes
puntuables a la baixa. 

VII.- DEVOLUCIÓ DELS VEHICLES A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Llevat que ambdues parts acordessin altre cosa al respecte, com a prorrogar el
contracte en funció de les necessitats del moment o fer efectiva la transmissió
del bé, a la finalització de l’arrendament l’Ajuntament retornarà els vehicles que
han estat  objecte  del  contracte  en el  mateix  lloc  on  li  varen ser  lliurat  per
l’empresa adjudicatària.

SEGONA.-  QUILOMETRATGE A CONTRACTAR

1.- El quilometratge a contractar és de 37.500 quilometres anuals, és a dir, un
total  de  150.000  quilometres  per  a  tota  la  duració  del  contracte  per  cada
vehicle.
2. –En cas que, finalitzat  l’arrendament, no s’hagués esgotat el quilometratge
concertat   l’Ajuntament  percebrà  del  contractista  la  quantitat  que  resulti  de
multiplicar 0,0503 € més IVA pel nombre de quilometres diferencials o aquella
quantitat superior que oferís l’adjudicatari en la seva proposició.
3.-  En cas que,  finalitzat   l’arrendament,   s’hagués excedit  el  quilometratge
concertat   l’Ajuntament  abonarà   al  contractista  la  quantitat  que  resulti  de



multiplicar 0,1006 € més IVA pel nombre de quilometres diferencials o aquella
quantitat  menor  que oferís l’adjudicatari en la seva proposició.
4.-  En cas que es produïssin variacions superiors al  25%  dels quilometres
inclosos  en  el  contracte  es  calcularà  una  nova  quota,  de  mutu  acord,   a
l’objecte d’adaptar-la al quilometratge efectuat.

TERCERA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Els criteris de valoració que es recullen per ordre decreixent d’importància i
ponderació són:

-Oferta econòmica. (Fins a 50 Punts)
El preu de licitació fixat al punt III de la clàusula PRIMERA del present plec
podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una ponderació de fins a 50 punts.  Es
valorarà la millor oferta econòmica amb la màxima puntuació.
Per a la valoració de la resta d’ofertes, s’aplicarà la fórmula següent a cada un
dels preus dels serveis:

Fórmula  a  aplicar  =  50  x  [(pressupost  de  licitació  -  oferta  a  valorar)  /
(pressupost de licitació - oferta més econòmica)]

-Millores tècniques i d’equipament del vehicle ofert: (fins a 20 punts) 
Millores tècniques i d’equipament i confort del vehicle ofert, que es considerin
d’interès  al  servei  a  que  està  destinat  (consum,  prestacions,  sistemes  de
seguretat, control de tracció, pneumàtics mixtes i/o m+s, etc.).

-Millora en el termini de lliurament: fins a 10 punts
El termini de lliurament del vehicle s’estableix en 30 dies naturals. S’atorgarà la
màxima puntuació a l’oferta que més redueixi el termini de lliurament i 0 punts a
l’oferta que no el redueixi.

-Millora  en  el  preu  de  la  transmissió  del  bé:  fins  a  10  punts,  seguint  els
mateixos criteris de valoració que els establerts a l’oferta econòmica.

-Major preu Km. a abonar a l’Ajuntament pel quilometratge no esgotat sobre el
contractat  (150.000  Km),  fins  a  5  punts,   seguint  els  mateixos  criteris  de
valoració que els establerts a l’oferta econòmica.

-Menor preu Km. per excés de quilometratge contractat: fins a 5 punts, seguint
els mateixos criteris de valoració que els establerts a l’oferta econòmica.

Inca, 8 de maig de 2013 Vist i Plau:

El major en cap: La tinent-batlesa d’Interior

Sgt. Baltasar Perelló Carrió Margalida Horrach Beltràn


