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1.  INTRODUCCIÓ I OBJECTE DEL CONTRACTE  

1.1. L’aparcament segur com a peça angular de la política de la 
bicicleta 

L’aparcament segur satisfà una demanda llargament reclamada pels usuaris de 
la bicicleta.  

La dotació d’aparcaments de bicicletes que hi ha actualment en els municipis 
de la zona EMT és només del tipus universal (U invertida), sense cap altra 
protecció ni registre. La seguretat d’aquests aparcaments és limitada a la que 
pot oferir la pròpia barra i la que aporti l’usuari amb els cadenats per lligar el 
seu vehicle. 

En el cas dels aparcaments segurs de bicicletes, es tracta d’aparcaments 
tancats, amb registre i control d’accés, amb la qual cosa, no només s’augmenta 
la seguretat sinó també la qualitat de les condicions de tinença de la bicicleta, 
que es troba molt més a recer que en un aparcament obert no protegit. 

La dotació d’aparcaments segurs respon principalment a dues necessitats de la 
mobilitat en bicicleta: 

• Manca d’espai per l’aparcament en origen, al lloc de residència. 

• Manca de seguretat en el lloc en destinació, quan es tracta d’un 
aparcament de llarga durada, principalment per motius de treball o 
estudi. 

Aquestes necessitats es generen territorialment en els següents nodes de 
mobilitat: 

• En Destinació: 

o Estacions de transport públic. On es donen (o es podrien donar) 
desplaçaments intermodals de bicicleta amb altres modes.  

o Centres de treball o estudi: Polígons industrials, zones o blocs 
d’oficines, centres de formació primària, secundària o campus 
universitaris. 

o Grans equipaments: centres sanitaris, biblioteques, poliesportius, 
centres comercials, etc. 
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• En Origen: 

o Zones residencials denses, on els edificis no disposen de llocs 
adequats per guardar les bicicletes.  

 

L’Entitat Metropolitana del Transport té atribuïda per la llei 7/1987 del 
Parlament de Catalunya, entre d’altres, la competència de l’ordenació i gestió 
dels serveis de transport públic de viatgers dels municipis del seu àmbit 
territorial. També té atribuïdes competències de programació del trànsit a la 
xarxa viària bàsica i prestació d’assistència tècnica als municipis en matèria de 
trànsit urbà. 

En aquest marc, l’EMT té entre els seus objectius la promoció de l’ús de la 
bicicleta com a mitjà sostenible i saludable. Un dels instruments per dur a terme 
la promoció d’aquest mitjà és, com s’ha explicat anteriorment, la dotació 
d’aparcaments segurs de bicicletes. Per aquest motiu, l’Entitat desitja desplegar 
un sistema d’aparcaments segurs que inicialment es localitzaran als llocs de 
destinació, com ara grans equipaments i centres intermodals de transport 
públic. Per aquest motiu, el servei d’aparcaments segurs de bicicletes de l’EMT 
es considera un servei complementari del transport públic metropolità del qual 
l’Entitat és titular o té les corresponents competències. 

1.2. Objecte del present plec 

L’objecte del present plec és la contractació de la concessió per al 
subministrament, implantació, manteniment, explotació i gestió d’un servei 
complementari del transport públic metropolità d’aparcaments segurs de 
bicicletes, a l'àmbit de l'Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona ( en 
endavant Bicibox).  

Els objectius principals del servei complementari del transport públic 
metropolità d’aparcaments segurs per bicicleta a l’àmbit de l’EMT són els 
següents: 

• Dotar de punts d’aparcament segurs de bicicletes preferentment als llocs 
de destinació dels viatges en bicicleta, afavorint l’intercanvi amb el 
transport públic. 

• Garantir la seguretat de les bicicletes registrades pels abonats al servei, 
quan estiguin estacionades al Bicibox. 

• Prestar la màxima atenció als aspectes operatius i d’informació a 
l’usuari. Registrar els usuaris del sistema i les bicicletes utilitzades. 
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• Donar les màximes garanties de disponibilitat del servei en tot moment. 

• Garantir una correcta atenció a l’usuari. 

• Oferir, als municipis de l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport, 
una dotació inicial suficient de mòduls d’aparcaments segurs Bicibox. 
Preveure la possible ampliació d’aquest sistema, si així ho requereix 
l’EMT, i només en aquest cas,  fins a un màxim de 500 mòduls. 

• Preveure i possibilitar que el sistema sigui flexible i adaptable en funció 
de la demanda i el context en que es desenvolupa. 

• Oferir diversos tipus d’abonaments, amb flexibilitat d’adquisició. 

• Subministrar, implantar, mantenir, explotar i gestionar la xarxa 
d’aparcaments segurs per gestió indirecta, mitjançant una concessió a 
una empresa privada. 

• El servei serà de titularitat de l’Entitat Metropolitana del Transport, en 
col·laboració amb els ajuntaments. 

La instal·lació, el manteniment l’explotació i la gestió de tots els elements aquí 
descrits i de qualsevol altre element inclòs a l’oferta per a la correcta prestació 
del servei correrà a càrrec de l’adjudicatari del Servei. 

L’empresa adjudicatària encarregada de gestionar una xarxa d’aparcaments 
segurs per bicicletes d’aquestes dimensions ha de tractar el sistema com un 
element troncal de la mobilitat metropolitana i ha de ser capaç de: 

1. Oferir un bon servei d’Atenció a l’Usuari 

• Proporcionar informació de les característiques del servei 

• Proporcionar informació actualitzada sobre la situació i oferta del servei 
en els diversos punts en què l’usuari interacciona amb el sistema: 
oficines, estacions, pàgina web, telèfon, etc. 

• Gestionar correctament i puntualment les subscripcions i renovacions 
dels abonats. 

• Gestionar correctament els cobraments de les tarifes del servei, així com 
les sancions corresponents. 

• Atendre i donar resposta puntualment a les queixes i reclamacions. 

• Proporcionar assistència a l’usuari de forma que pugui resoldre les 
dificultats sorgides en la utilització del servei. 
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2. Ser competitiu en l’exercici dels seus drets sobre les fonts d’ingressos 
concedides 

• Promoció i oferta atractives. 

• Coneixement del mercat. 

• Gestió eficient dels punts de venda o exhibició. 

3. Ser competent i eficient en la Logística i Operacions 

• Copsar les característiques de la demanda i els seus canvis. 

• Adaptar recursos i planificar operacions. 

• Assegurar la correcta fabricació, els subministraments i la implantació 
dels mòduls Bicibox, en les condicions i terminis previstos al contracte. 

• Planificar i executar el manteniment dels mòduls i la resta 
d’infraestructura associada al sistema. 

• Gestionar correctament les reubicacions i trasllats dels mòduls Bicibox. 

4. Ser competent en el desenvolupament, la utilització i el manteniment dels 
elements tecnològics 

• Desenvolupament de sistemes informàtics. 

• Gestió de Comunicacions. 

• Disposar d’eines i mètodes de Planificació. 

• Assegurar una infraestructura fiable (mòduls, PIUs, etc.). 
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2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

 

2.1. Àmbit territorial 

L’àmbit on s’ha establert el servei complementari del transport públic 
d’aparcaments segurs de bicicletes  (Bicibox) és el de l’Entitat Metropolitana del 
Transport.  

Inicialment, abans de sis mesos des de la data de la signatura del contracte, es 
dotarà als municipis de l’àmbit de l’EMT d’un nombre d’aparcaments segurs de 
bicicletes que estarà en funció de l’oferta de l’adjudicatari, i que serà per valor 
de 1.700.000 euros. Els mòduls seran preferentment situats en punts de 
destinació dels viatges en bicicleta, en aquelles ubicacions que determini 
l’EMT. El nombre d’aparcaments es podrà ampliar a partir del nombre inicial 
fins a un total de 500 mòduls durant la vigència del contracte, sempre que així 
ho requereixi l’EMT, i només en aquest cas.  

 

2.2. Calendari i horari de funcionament 

El servei ha d’estar operatiu els 365 dies de l'any, les 24h.  

 

Nivells de serveis a l’usuari Disponibilitat 

Estacionament i retirada de bicicletes.  24/7 

Atenció d’incidències 24/7 

Atenció telefònica d’informació i tràmits De dilluns a divendres, de 
7:00 a 22:00h. 

Atenció personal 8 hores al dia, tots els 
feiners amb horari de matí 

i de tarda 

L’EMT es reserva la possibilitat de modificar les hores d’inici i finalització de 
cada bloc de servei. 
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2.3. Modalitat d’utilització del servei i tarifes 

El servei podrà ser utilitzat per abonats al mateix. Els abonats seran persones 
individuals, que hauran de realitzar els tràmits següents de forma obligatòria: 

1. S’identificaran amb DNI, i associaran el seu abonament a una targeta de 
crèdit.  

2. Eventualment, en cas d’abonaments multiusuaris, a una empresa amb 
NIF, associada a una targeta de crèdit o compte corrent. 

3. Els abonats individuals hauran d’identificar una o com a màxim dues 
bicicletes associades a seva la targeta, amb les que podran utilitzar el 
servei d’aparcaments segurs, les quals hauran d’estar registrades per 
l’administració (en cas que no estiguin registrades, l’EMT indicarà en el 
seu moment el procediment per dur a terme el registre, que serà a 
càrrec de l’usuari). 

4. Els abonats tindran limitacions en el temps d’estacionament de les 
bicicletes, per tal d’afavorir la rotació i la mobilitat. 

5. La concessió d’abonaments serà potestat de l’EMT i es farà, prèvia 
sol·licitud dels usuaris, en funció de la disponibilitat de places al municipi 
corresponent. En cas de no disposar de prou places, l’EMT podrà crear i 
gestionar llistes d’espera fins que l’oferta sigui adequada per evitar la 
saturació del sistema. 

 

2.3.1. Abonament forfet 

Preu: 35 € /any. 

Drets usuari: Utilitzar qualsevol bicibox del sistema metropolità durant un 
màxim de 12 hores seguides sense pagament addicional al preu de 
l’abonament. 

Limitacions temporals: per als usuaris de l’abonament forfet es preveuen les 
següents limitacions temporals i operatives: 

• La bicicleta es podrà deixar estacionada a la mateixa plaça sense 
pagament addicional fins a 12 hores seguides.  
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• L’usuari haurà de fer un pagament de 0,10 € per hora addicional 
d’estacionament que excedeixi de les 12 primeres.  

• El preu per hora addicional (0,10€) es podrà incrementar a partir 
d’un determinat nombre d’hores d’estacionament, en unes 
condicions que fixarà l’EMT en el seu moment. També 
determinarà l’EMT la forma de tractar els estacionaments de 
llarga durada o l’abandonament de bicicletes dins del Bicibox.  

• Entre dos estacionaments a places diferents hi haurà d’haver una 
diferència mínima de temps entre la retirada i el nou 
estacionament, que determinarà l’EMT.   

 

2.3.2. Abonament de rotació 

Addicionalment a l’abonament forfet, el licitador podrà proposar opcionalment 
un sistema d’estacionament per rotació, amb el sistema de pagament, tarifes i 
limitacions horàries que cregui convenient. L’objectiu seria prestar servei a 
usuaris ocasionals. No obstant, l’EMT no estarà obligada a implantar aquesta 
modalitat d’utilització, o ho podrà fer quan ho consideri convenient.  

 

2.3.3. Abonament amb reserva de plaça 

Addicionalment a l’abonament forfet, el licitador podrà proposar opcionalment 
un sistema d’estacionament  amb reserva de plaça (cada usuari compta amb 
una plaça fixa reservada en un període horari, sota determinades condicions), 
amb les tarifes i limitacions horàries que cregui convenient. No obstant, l’EMT 
no estarà obligada a implantar aquesta modalitat d’utilització, o ho podrà fer 
quan ho connsideri convenient.  

 

2.3.4. Abonament de centres de treball 

Addicionalment a l’abonament forfet, el licitador podrà proposar un sistema 
d’abonament per a col·lectius d’usuaris relacionats amb un centre de treball o 
altres centres col·lectius, amb les tarifes i limitacions horàries que cregui 
convenient. En aquest cas, el titular de l’abonament serà una empresa amb 
NIF, associada a una targeta de crèdit o compte corrent. Es valorarà 
especialment la viabilitat d’aquesta proposta. No obstant, l’EMT no estarà 
obligada a implantar aquesta modalitat d’utilització, o ho podrà fer quan ho 
consideri convenient. 
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2.3.5. Altres abonaments 

Addicionalment a l’abonament forfet, el licitador podrà proposar altres 
abonaments al servei, amb les tarifes i limitacions horàries que cregui 
convenient. No obstant, l’EMT no estarà obligada a implantar aquesta modalitat 
d’utilització, o ho podrà fer quan ho consideri convenient. 

Es valorarà en el procés d’adjudicació que les propostes d’abonaments 
addicionals al forfet, contemplin sistemes viables operativament i 
econòmicament, especialment que no augmentin el dèficit d’explotació i alhora 
cobreixin necessitats dels usuaris. 

 

2.4. Revisió de tarifes 

A partir de l'inici del servei, per a tots els abonaments, l'EMT es reserva el 
moment i la forma de revisió de les tarifes fixades als apartats anteriors. La 
revisió de tarifes podrà efectuar-se a petició de l’adjudicatari, qui haurà de 
justificar la seva petició, però l’EMT no estarà obligada a efectuar l’esmentada 
revisió en el moment i condicions que l’adjudicatari ho sol·liciti. L'adjudicatari en 
cap cas podrà reclamar compensacions econòmiques per motiu de revisió de 
tarifes. 

 

2.5. Ingressos per tarifes 

Els ingressos per tarifes seran percebuts directament per l’adjudicatari, i 
formaran part del seu compte d’ingressos per a la prestació del servei. 

 

2.6. Compatibilitat tecnològica 

Es valorarà que el licitador proposi unes targetes i un sistema tecnològic de 
tarifació que també puguin ser compatibles amb els estàndards previstos per al 
futur sistema tarifari sense contacte del transport públic metropolità. En 
qualsevol cas, si així li ho requereix l’EMT, l’adjudicatari estarà obligat  a 
adaptar el seu sistema  tecnològic tarifari en el moment que al sistema tarifari 
del transport públic metropolità s’implanti el sistema sense contacte.  
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3. SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ DE MÒDULS BICIBOX 

 

El concessionari haurà de dur a terme la fabricació, subministrament i  
implantació dels mòduls Bicibox, en les condicions i terminis previstos al 
present plec i al contracte que es formalitzi com a conseqüència de 
l’adjudicació de la concessió. 

 

3.1. Disseny i fabricació de mòduls 

El licitador presentarà a la seva oferta un disseny dels mòduls que ofereix 
implantar per a l’aparcament segur de bicicletes, que tindran els següents 
requisits funcionals bàsics: 

1. Recintes d’aparcament tancats i individualitzats per cada bicicleta, amb 
porta d’accés individualitzada. 

2. Porta d’accés amb punts de subjecció suficients per protegir del robatori 
o vandalisme. 

3. Pany d’obertura accionable mitjançant targeta sense contacte RFID. 

4. Protecció de les bicicletes contra la pluja i inclemències 
meteorològiques. 

5. Visió de l’interior del recinte suficient per permetre la inspecció visual. 

6. Ergonomia i facilitat d’operació per part de l’usuari, especialment, facilitat 
de col·locació de la bicicleta a l’interior. 

7. Fixació de la bicicleta a l’interior i possibilitat de col·locació de cadenat 
propi de l’usuari. 

8. Sistema d’anivellament del mòdul respecte les diferents superfícies 
habituals de la via pública: calçada, voreres, etc. 

9. Facilitat d’evacuació de les aigües pluvials i de la neteja de l’interior dels 
recintes individualitzats. 

10. Facilitat de manteniment, neteja, reparació in situ. 
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11. Màxima integració i compatibilitat amb l’entorn urbà. Mínima intrusió 
visual. Condicions de seguretat en relació amb la via pública. 

12. Possibilitat de ser situats en calçada, ocupant places d’aparcament de 
vehicles. 

13. Compliment de les normes de via pública vigents, en especial, les 
normes d’accessibilitat. 

14. Dotació de tots els elements tecnològics que es descriuen en el present 
plec. 

El grau de compliment dels anteriors requisits es valorarà especialment en 
l’adjudicació. 

El licitador haurà de presentar, com a mínim, dues propostes de disseny de 
mòduls d’aparcaments segurs: 

1. Mòdul M7 – Constarà de 7 places individuals d’estacionament de 
bicicletes, aptes per a una bicicleta cadascuna. Les dimensions del 
mòdul han de permetre situar-los en calçada, ocupant places 
d’aparcament de vehicles privats. 

2. Mòdul M14 – Constarà de 14 places individuals d’estacionament de 
bicicletes, aptes per a una bicicleta cadascuna. Les dimensions del 
mòdul han de permetre situar-los en espais més oberts (voreres amples, 
parcs, places...).  

Els mòduls hauran de permetre la seva ampliació mitjançant mòduls 
addicionals, de forma que constitueixin una unitat operativa amb més places 
d’aparcament, i que funcionalment sigui viable. 

Aquestes propostes de disseny tindran com a referència els prototips Bicibox 
que ha dissenyat l’Entitat Metropolitana del Transport i que figuren a l’annex 
num. 1. El licitador també podrà visitar un prototip que, amb les característiques 
del contingut de l’annex 1, està situat a la seu de l’Entitat Metropolitana del 
Transport. El licitador podrà presentar variants a la tipologia, forma i dimensions 
dels mòduls, però aquestes variants hauran d’estar suficientment justificades 
per poder ser acceptades per l’EMT. 

Les propostes es caracteritzaran amb una descripció funcional completa, 
incloent els materials i elements que componen el mòdul, les seves funcions i 
mecanismes, així com tota mena de plànols de detall i acotats. Es valorarà el 
grau de descripció de les propostes. 

L’EMT podrà introduir variacions al disseny final dels mòduls que s’hagin de 
fabricar, un cop efectuada l’adjudicació, a fi de millorar la qualitat del servei. En 
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matèria d’imatge també es podran introduir canvis per part de l’EMT, com 
definir colors i logotips adaptats als municipis de l’àmbit metropolità. 

El licitador també haurà de presentar, a més dels anteriors, una versió dels dos 
mòduls M7 i M14 que no disposi d’elements tecnològics i no estigui en 
comunicació ni depengui del control central. En aquesta versió, el tancament de 
les portes serà mitjançant una clau. 

 

3.2. Elements tecnològics associats als mòduls 

El licitador presentarà a la seva oferta una descripció completa dels elements 
tecnològics associats als mòduls que han de permetre, com a mínim: 

1. L’obertura i tancament de les portes. La informació visual a l’usuari 
d’aquest procés. 

2. La identificació de l’usuari que utilitza el recinte, i el període horari 
d’utilització, tant d’entrada com de sortida. 

3. La comunicació on-line amb un centre de control, amb transmissió de les 
dades de l’usuari, la concessió de permís d’obertura de portes, i altres 
que es consideri convenient. 

 

 

3.2.1. Opció de tancament centralitzat 

El lector RFID està en un punt únic per tot el mòdul, al voltant 
d'aquest lector hi ha un croquis amb indicadors lluminosos que 
indiquen l'estat de cada un dels aparcaments individuals. Quan 
l’usuari passa la seva targeta pel lector, el control automàticament 
resol l'opció a fer:  

- Si té una bici aparcada li obre l'aparcament corresponent per a que 
la retiri.  

- Si té permís per a utilitzar un aparcament lliure li indica amb un 
senyal òptic al croquis quin aparcament se li ha assignat.  

Hi ha d'haver un polsador per a que l'usuari pugui demanar si se li 
pot assignar un altre aparcament lliure (per si l'assignat no es pot 
utilitzar per alguna cosa). 
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3.2.2. Opció de lector per cada aparcament individualitzat  

Cada un dels aparcaments té el seu lector RFID i el seu indicador 
òptic. L'usuari s'adreça a l'aparcament que ha escollit segons si vol 
deixar o recollir una bici i passa la seva targeta. L'aparcament respon 
segons la indicació. La operació no té cap repercussió pels altres 
aparcaments.  

Cada un dels aparcaments ha de tenir un sensor 
d'obertura/tancament de porta. Amb ell i juntament amb les lectures 
RFID anirà canviant l'estat de cada aparcament. Aquest sensor ha 
d'estar situat de tal forma que no es pugui enganyar fàcilment al 
sistema, de forma que no pot ser del tipus interruptor accessible a 
l'usuari, essent preferible, per exemple un de tipus magnètic codificat.  

 

3.2.3. Pany de porta 

El pany no ha d'ocupar espai de pas d'entrada a l'aparcament, i 
haurà d'estar integrat a l'estructura lateral de cada aparcament o a la 
part mòbil de la porta.  

Per reduir el consum elèctric del pany, aquest no hauria de ser de 
tipus d'obertura elèctrica, essent preferible un de desbloqueig elèctric 
i accionament manual. Per descomptat no són acceptables sistemes 
d'obertura de porta motoritzades.  

L'electrònica dels panys ha d'anar comunicada a un sistema de 
transmissió de dades cap a un servidor central, al que s'ha d'enviar 
totes les transaccions realitzades i tots els canvis d'estat, i des on 
s’ha de rebre les confirmacions de permisos dels usuaris per a 
utilitzar els aparcaments.   

El sistema de comunicació amb la central ha de ser preferiblement 
del tipus sense cables (GPRS, ...) amb màxima cobertura per facilitar 
la utilització d’aparcaments a qualsevol lloc o per a possibles/futurs 
canvis d’ubicació.  

Les comunicacions hauran de garantir la confidencialitat i seguretat, 
estant encriptades de forma segura.  
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3.2.4. Instal·lació i cablejat intern 

El cablejat elèctric per l'interior de l'aparcament es farà per les zones 
internes de l'estructura per evitar el desgast o el vandalisme. Així 
mateix, per a la seguretat dels usuaris totes les alimentacions 
internes (excepte, en tot cas la connexió amb l'escomesa externa) 
han de tenir tensions de molt baixa tensió, per a garantir la seguretat.  

Els cables de comunicacions, en cas d’existir també aniran protegits 
per l'estructura de l'aparcament. Es proposa per exemple fer un doble 
sostre de metall per la part interior i un de material no metàl·lic 
desmuntable per la part exterior per a facilitar la distribució del 
cablejat pensant en el manteniment dels equips. 

 

3.2.5. Control d’utilització 

Els aparcaments, ja sigui de forma local o amb l'ajut del servidor 
central, han de portar un control horari/calendari per a les funcions 
del servei: 

- Limitar l'ús del servei a les hores marcades per l'administració (si 
procedeix). 

- Comptabilitzar el temps d'ús dels usuaris per a aplicar els 
càrrecs corresponents al sistema tarifari.  

 

 

 

3.2.6. Diagrama de procediments 

 

 

A continuació s’expressa el diagrama dels procediments operatius de 
l’usuari en relació al mòdul i el recinte individualitzat d’aparcament: 
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3.2.7. Altres prestacions tecnològiques 

El licitador podrà proposar altres prestacions tecnològiques associades als 
mòduls que seran valorades, indicant clarament si estaran incloses en el 
preu dels mòduls o bé són opcionals. En aquest últim cas, caldrà expressar 
el seu cost per a l’EMT. Es valoraran especialment aquelles propostes que 
ja formin part del preu unitari dels mòduls, per davant de les opcionals.  

En particular, es valorarà especialment la possibilitat de disposar de 
càmeres de videovigilància per augmentar la seguretat dels mòduls.  

L’EMT tindrà potestat per incloure o no aquestes prestacions addicionals al 
sistema, especialment quan suposin un increment del cost unitari dels 
mòduls. 

 

3.3. Implantació 

Un cop fabricats per part del concessionari, els mòduls seran implantats pel 
mateix concessionari al lloc de la via pública que determini l’administració. 

 

3.3.1. Implantació inicial 

En funció de l’oferta de preus unitaris de l’adjudicatari, l’EMT decidirà el nombre 
de mòduls M7 i M14 que formaran part de la implantació inicial, a la qual es 
destinarà una despesa de 1.700.000 euros, IVA inclòs. També decidirà la seva 
ubicació dins del seu àmbit territorial de 18 municipis. 

Els mòduls de la implantació inicial determinats d’aquesta forma, hauran d’estar 
col·locats i plenament operatius com a màxim al cap de 6 mesos (180 dies 
naturals) de la data d’adjudicació, i en qualsevol cas en el termini que hagi ofert 
el licitador a la seva proposició, que es valorarà en l’adjudicació.  

 

3.3.2. Ampliació 

A partir de la data de posta en servei de l’ampliació inicial, l’EMT podrà ampliar 
en qualsevol moment el nombre de mòduls fins al màxim possible (500), amb 
les ubicacions que determini en qualsevol municipi del seu àmbit territorial. 
L’ampliació la podrà requerir l’EMT amb un màxim de 50 mòduls en cada 
encàrrec, indicant el tipus de mòdul requerit (M14 o M7), i l’adjudicatari 
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disposarà d’un termini de dos mesos per al subministrament i implantació dels 
mòduls. 

 

3.3.3. Reserva 

L’adjudicatari haurà de disposar permanentment d’almenys un 10% de mòduls 
de reserva (en percentatge sobre els implantats), ja fabricats i al seu  
magatzem, amb el mateix repartiment tipològic que els implantats (M7 o M14). 
Si l’EMT ho requereix, aquests mòduls de reserva hauran d’estar implantats en 
un termini màxim de 7 dies en els llocs que indiqui l’administració. Un cop 
esgotada o reduïda la reserva, l’adjudicatari disposarà d’un mes per tornar-la a 
tenir completament disponible al magatzem, moment a partir del qual l’EMT 
podrà fer un nou encàrrec d’implantació en qualsevol moment. 

 

3.4. Reubicació dels mòduls 

Durant la fase d'operació, l’adjudicatari estarà obligat a reubicar (canviar 
d'emplaçament un mòdul) o redimensionar (canviar el tipus de mòdul) de fins al 
20% del nombre total de mòduls Bicibox, a requeriment de l’EMT i quan es 
donin alguna de les següents circumstàncies: 

1. Quan els aparcaments no s'ajustin a la demanda dels usuaris (excés o 
manca de places molt acusats respecte la mitjana). 

2. Per necessitats de la via pública, especialment en relació a criteris de 
seguretat i accessibilitat de les persones i els vehicles. 

3. Per altres motius d’interès públic, degudament justificats. 

En el cas que l’EMT requereixi el redimensionament o la reubicació dels 
mòduls pels motius anteriors, el cost derivat d’aquestes modificacions anirà a 
càrrec de l'adjudicatari, sense que pugui sol·licitar cap compensació per part de 
l'administració, sempre i quan el volum de mòduls afectats no superi el 20% 
durant la vigència del contracte.  

L’adjudicatari haurà de ser compensat pels redimensionaments o reubicacions 
d’estacions afectades per obres a la via pública que no tinguin relació directa 
amb el servei d’aparcaments segurs. 

Qualsevol modificació d'aquestes característiques sol•licitada per l’adjudicatari 
per motius d’explotació haurà de ser autoritzada per l'EMT, però en aquest cas 
el cost sempre anirà a càrrec de l’adjudicatari. 
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3.5. Implantació de mòduls sense tecnologia  

El concessionari haurà d’implantar, a requeriment de l’EMT, els mòduls sense 
tecnologia de comunicacions que siguin necessaris per donar serveis a escoles 
i altres equipaments que disposin d’espai interior propi per ubicar-los.  

Aquests mòduls no seran objecte de cap activitat de manteniment, explotació o 
gestió per part del concessionari, que solament es responsabilitzarà de la seva 
implantació, amb la compensació econòmica corresponent, que es definirà i es 
valorarà a la proposició. El cost d’implantació d’aquests mòduls sense 
tecnologia d’obertura i  comunicacions, en qualsevol cas no serà superior al 
80% dels mòduls estàndard (amb tecnologia) tipus M7 i M14. 
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4. MANTENIMENT, EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA 

L’adjudicatari s’encarregarà, durant la vigència del contracte, de mantenir, 
explotar i gestionar el servei d’aparcament segur de bicicletes, fent especial 
atenció als mòduls implantats i als usuaris del servei. 

En funció de l’oferta de preus unitaris de l’adjudicatari (segons la clàusula 8.1 i 
8.2), l’EMT decidirà el nombre de mòduls M7 i M14 que formaran part de la 
implantació inicial, a la qual es destinarà una despesa màxima de 1.700.000 
euros, IVA inclòs. També decidirà la ubicació d’aquests mòduls dins de l’àmbit 
territorial de 18 municipis. Aquesta implantació inicial serà objecte del 
manteniment, explotació i gestió a càrrec del concessionari, que percebrà per 
aquest concepte,  a comptar des del termini ofertat segons la clàusula 8.3.,  el 
preu ofertat segons la clàusula 8.4., amb una aportació màxima anual per part 
de l’EMT que es fixa en 700.000 euros, IVA inclòs. 

 A partir de la data de posta en servei de la implantació inicial, l’EMT podrà 
ampliar en qualsevol moment el nombre de mòduls fins al màxim possible 
(500), amb les ubicacions i tipologia que determini, en qualsevol municipi del 
seu àmbit territorial. Els mòduls ampliats seran objecte de manteniment, 
explotació i gestió a càrrec del concessionari, que percebrà per aquest 
concepte el preu ofertat segons la clàusula 8.5.. 

En la seva proposició, el licitador desenvoluparà tots els aspectes del present 
plec relacionats amb el manteniment, explotació i gestió, i modificarà només 
aquells aspectes que quedin perfectament justificats i no desvirtuïn la qualitat 
de la prestació del servei d’aparcaments segurs, tal i com està concebuda al 
plec. 

Entre les activitats a desenvolupar pel concessionari destaquen: 

1. Oferir un bon servei d’Atenció a l’Usuari 

• Proporcionar informació de les característiques del servei 

• Proporcionar informació actualitzada sobre la situació i oferta del servei 
en els diversos punts en què l’usuari interacciona amb el sistema: 
oficines, mòduls, pàgina web, telèfon, etc. 

• Gestionar correctament i puntualment les subscripcions, registres i 
renovacions dels abonats. 

• Gestionar correctament els cobraments de les tarifes del servei, així com 
les sancions corresponents. 

• Atendre i donar resposta puntualment a les queixes i reclamacions. 
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• Proporcionar assistència immediata a l’usuari de forma que pugui 
resoldre les dificultats sorgides en la utilització del servei. 

2. Ser competitiu en l’exercici dels seus drets sobre les fonts d’ingressos 
concedides 

• Promoció i oferta atractives. 

• Coneixement del mercat. 

• Gestió eficient dels punts de contacte amb l’usuari. 

3.  Ser competent i eficient en la Logística i Operacions 

• Copsar les característiques de la demanda i els seus canvis. 

• Adaptar recursos i planificar operacions. 

• Assegurar la correcta fabricació, els subministraments i la implantació 
dels mòduls Bicibox, en les condicions i terminis previstos al contracte. 

• Planificar i executar el correcte manteniment i reparació dels mòduls i la 
resta d’infraestructura associada al sistema. 

• Gestionar correctament les reubicacions i trasllats dels mòduls Bicibox. 

• Inspeccionar de forma continuada l’operativa del servei i l’estat dels 
mòduls Bicibox, procedint al manteniment o reparació dels elements que 
no estiguin en bon estat o no siguin operatius, en el menor termini 
possible.  

4. Ser competent en el desenvolupament, la utilització i el manteniment 
dels elements tecnològics 

• Desenvolupament de sistemes informàtics. 

• Gestió de Comunicacions, de forma que es garanteixi el contacte 
permanent entre el centre de control i els mòduls. 

• Disposar d’eines i mètodes de Planificació. 

• Assegurar una infraestructura fiable. 

 

4.1. Organització del concessionari 

El licitador haurà de descriure a la seva proposició dels equips materials 
(recintes, eines, comunicacions, informàtica, etc) i humans necessaris per a 
l’explotació del servei. 
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L’adjudicatari integrarà en el seu compte d’explotació: 

• Tots els costos dels recursos (humans, materials i tecnològics) inherents 
a l’explotació del servei. 

• Tots els ingressos provinents dels usuaris: quotes d’abonament – en 
qualsevol de les modalitats –, recàrrecs i sancions. 

• Ingressos extraordinaris (publicitat, merchandising, etc). 

• Les compensacions rebudes de l’EMT. 

La proposició del licitador haurà de descriure, amb el major detall possible, els 
recursos destinats a les activitats de manteniment, explotació i gestió, entre les 
quals: 

 

Personal  Plataforma tecnològica 

Direcció i supervisió d'operacions  Hardware i Hosting 

Inspecció, neteja i manteniment in situ Programari, llicències i pàgina web 

Reparació, manteniment a taller  Desenvolupaments i actualitzacions 

Administratius   Xarxa interna 

Oficines d'Atenció a l'Usuari   Comunicacions (GPS/GPRS) 

Atenció Telefònica Manteniments 

Tècnics informàtics i de manteniment 
tecnològic  Comunicacions 

Recursos mòbils (vehicles, remolcs, etc) GPRS (estacions i vehicles) 

Nombre  Telèfons mòbils 

Tipus i models   Internet 

Elements per a l’atenció presencial Consums 

 Subministraments 

Locals Materials diversos 

Magatzems i tallers Equipament personal 

Oficines i centre de control Vestuari 
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Mòduls Bugaderia 

Stock de reserva Inspecció i actuació al carrer 

Material de Recanvis i substitucions   Personal 

Merchandising Vehicles 

Target i format   Tasques d’inspecció 

Serveis diversos als locals i oficines Tasques de reubicació i trasllat 

Neteja Reparació in situ 

Manteniments Atenció a l’usuari al carrer 

La proposta haurà d’indicar les prestacions que el licitador té intenció de 
subcontractar en cas de resultar adjudicatari, les quals preferentment hauran 
de ser prestacions accessòries.  

L’adjudicatari haurà d’assegurar que es proveeix dels coneixements tècnics 
necessaris per a la gestió correcta del servei en totes les seves vessants: 
administrativa-econòmica, logística, informàtica i telecomunicacions, atenció a 
l’usuari, etc. 

L’adjudicatari s’encarregarà de la petició i gestió de permisos d’utilització de la 
via pública i dels seus serveis per a la instal·lació dels mòduls, circulació de 
vehicles de gestió i manteniment i, en general, per a qualsevol activitat del 
servei que afecti a l’ocupació i us de l’espai públic. Tots els permisos, obres 
d’implantació i consums de serveis per implantar i fer funcionar el sistema a la 
via pública aniran a càrrec del concessionari. 

L’adjudicatari identificarà com a mínim una persona, amb un grau suficient de 
responsabilitat operativa, que la representi de forma continuada davant de 
l’Entitat Metropolitana del Transport, a qui haurà de rendir comptes en tots els 
aspectes relatius a la implantació, manteniment, explotació i gestió. 

Aquesta societat informarà periòdicament a l’EMT de les altes i baixes de 
treballadors del servei. Ja sigui personal directe o subcontractats. 

 

4.2. Coordinació entre l’EMT i el concessionari 

L’Entitat Metropolitana del Transport es dotarà d’una estructura organitzativa 
específica per a exercir les seves responsabilitats en els següents àmbits: 
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• Seguiment del funcionament regular del servei, en base als indicadors 
de qualitat especificats en aquest Plec de Condicions Tècniques. 

• Seguiment de la gestió de les successives ampliacions i modificacions 
de la xarxa d’aparcaments segurs. 

• Seguiment de la posta en marxa de noves modalitats d’abonament o 
nous serveis a càrrec del concessionari. 

• Seguiment i modificació de les tarifes. 

• Elaboració i valoració de propostes relatives a: 

o La correcció de deficiències observades en el servei. 

o La planificació i implantació dels successius nivells de 
desplegament del servei i/o les ampliacions extraordinàries que 
es cregui oportú. En particular, determinació de la ubicació dels 
nous mòduls d’aparcament i trasllat dels existents, i calendari de 
les actuacions. 

o La planificació i implantació de mòduls al servei d’usuaris 
individuals, empreses i/o entitats.  

o La subscripció de convenis de col·laboració amb entitats 
públiques o privades 

• Seguiment de la relació i atenció als usuaris, informació i comunicació a 
càrrec del concessionari. 

• Control de noves incorporacions d’usuaris al servei, i concessió dels 
corresponents abonaments. Dimensionament de llistes d’espera. 

• Discussió de propostes i peticions del concessionari.  

• Seguiment de la gestió econòmica-financera de la Societat Operadora. 

Els representants de la Licitador seran convocats a les reunions i sessions de 
treball necessàries i hauran de facilitar la informació que se’ls requereixi per 
part dels representants de l’EMT. 

 

4.3. Manteniment i neteja 
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El Pla de manteniment, reparació i neteja dels mòduls i altres elements del 
sistema, quedarà perfectament definit a la proposició. 

Els licitadors hauran de descriure la seva metodologia de programació que 
permetrà realitzar, amb la freqüència necessària, les tasques de manteniment 
dels elements del sistema i de quina manera els sistemes d’informació 
permetran localitzar, bloquejar i programar la reparació (si fos necessari) dels 
elements del sistema o d’alguna de les seves parts per al seu manteniment. 

Els licitadors hauran de definir amb quina freqüència preveuen que les 
estacions hauran de ser revisades. 

Els licitadors hauran de descriure en detall les revisions i inspeccions a realitzar 
sobre els elements del sistema. 

L’adjudicatari haurà de mantenir actualitzat un registre informàtic de les 
revisions dels elements del sistema i posar-lo a disposició de l’EMT quan li sigui 
requerit. 

 

L’adjudicatari assumirà el manteniment dels mòduls contemplant les tasques 
següents: 

• Manteniment inicial: muntatge i prova. 

• Manteniment correctiu: reparacions o recanvis degut a avaries, l’ús 
intensiu o el vandalisme. Neteja de l’interior i l’exterior dels mòduls. 

• Manteniment preventiu: encara que no es doni una alerta d’avaria o 
mal funcionament, caldrà que tots els elements es revisin amb una 
periodicitat raonable segons el seu nivell d’ús. 

Els licitadors hauran de definir amb quina freqüència preveuen que els mòduls 
hauran de ser revisats, ja sigui segons període de temps o segons la intensitat 
d’ús. 

Els sistemes d’informació de la licitador hauran de permetre fer un seguiment 
individualitzat de les places d’aparcament, controlar la seva disponibilitat i – si 
convé – bloquejar-les, per al servei per tal que puguin ser revisades en cas 
d’averia o mal funcionament. 

La programació del manteniment ha d’incloure, quan sigui necessari, 
l’actualització dels mapes indicatius que cada mòdul haurà de disposar indicant 
les estacions més properes. 
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4.4. Vandalisme i robatori. Assegurances 

En cas d’avaria o dany d’alguns dels elements del sistema, l’adjudicatari del 
Servei haurà de reposar-lo en perfecte estat, assumint els costos que això 
impliqui. Quan els desperfectes siguin causats per vandalisme o per robatori o 
per altres causes, i deixin els mòduls en condicions no operatives, els costos de 
reposició també seran assumits pel concessionari. 

Seran a càrrec del concessionari tots els danys produïts en el 
desenvolupament de la fabricació i implantació dels aparcaments segurs, així 
com en el seu posterior manteniment, explotació i gestió, sigui quina sigui la 
seva naturalesa i volum.  

 

El licitador haurà de presentar a la seva proposició l’oferta de les companyies 
asseguradores on es constatin les cobertures requerides. A l’annex 2 figuren 
consideracions que seran d’aplicació sobre les assegurances a contractar pel 
concessionari. 

Per a la cobertura de Defensa Jurídica, y per les especials característiques del 
negoci a assegurar, l’entitat haurà de ser independent de l’entitat atorgant de la 
resta de cobertures (Responsabilitat Civil, Danys, etc.) als efectes d’oferir un 
millor servei als usuaris y mantenir la independència de l’interès de les entidats 
que asseguren els riscos. 

L’EMT podrà repercutir a l’usuari una part del cost de les assegurances 
definides en aquest plec, però aquesta decisió serà potestat de l’administració. 
En qualsevol cas, el licitador haurà de definir a la seva proposta com donar 
resposta als requeriments d’aquesta clàusula 4.4. i de l’annex 2.  

 

4.5. Relació amb els usuaris 

Els idiomes utilitzats en el sistema per a la comunicació amb l’usuari seran el 
català i el castellà. Així doncs, totes les opcions de qualsevol relació amb 
l’usuari hauran de poder efectuar-se en els dos idiomes. 

Es valorarà que es pugui ampliar el nombre d’idiomes del sistema. 

 

4.5.1. Oficina d’atenció a l’usuari 
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El concessionari disposarà com a mínim d’una oficina d’atenció a l’usuari, ben 
connectada amb la xarxa de metro o ferrocarril. 

Les oficines atendran a qualsevol ciutadà usuari del Servei o interessat en la 
utilització del Servei, independentment del seu lloc de residència, ubicació del 
lloc de treball o hàbits de mobilitat. 

En aquestes, els usuaris podran efectuar les següents gestions: 

Informació: 

•  Genèrica sobre la inscripció i forma d’utilitzar el servei. 

•  Estat del servei, disponibilitat a les estacions. 

Inscripcions: 

•  Recollir les dades necessàries per a la inscripció, renovació i/o baixa 
voluntària. 

•  Lliurament de targetes a l’usuari (opcionalment,  a l’enviament – per correu – 
al domicili) 

Gestió del Compte: 

•  Canvi de dades de l’usuari. 

•  Consulta de l’estat del compte, recàrrecs, verificació del correcte 
estacionament de la bicicleta, etc. 

Incidències i reclamacions: 

• Recollir les dades de la incidència. 

• Solució d’incidències que no requereixin intervenció de Back Office. 

Aquestes oficines hauran d’oferir, de motu proprio, el següent conjunt mínim de 
serveis: 

Informació: 

•  Distribució de la informació relativa a les novetats del servei. 

•  Accés a l’atenció telefònica. / Accés a la pàgina web (amb assistència, si es 
sol•licita). 

Inscripcions: 
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•  Processar les dades d’inscripció. 

•  Validar les dades facilitades per l’usuari i ordenar l’emissió de la targeta 
d’acord amb les preferències de l’usuari. 

Gestió del Compte: 

• Accés a l’atenció telefònica. / Accés a la pàgina web (amb assistència, si es 
sol•licita). 

Incidències i reclamacions: 

• Processar la incidència. 

• Resoldre i/o donar resposta, si és suficient amb els medis de la oficina. 

• Accés a l’atenció telefònica. / Accés a la pàgina web (amb assistència, si es 
sol•licita). 

Es valorarà que hi hagi sistemes interactius de gestió i resolució d’incidències: 
unitats informatitzades on l’usuari pot efectuar les gestions pertinents sense 
que calgui l’atenció personal. 

L’adjudicatari podrà negociar al llarg del contracte – de forma bilateral amb 
cada Ajuntament – la implantació d’Oficines d’Atenció a l’Usuari addicionals en 
què els medis humans i/o materials siguin total o parcialment aportats i/o 
finançats pel propi Municipi. No obstant, els ajuntaments no estaran obligats a 
prestar aquest servei, que és a càrrec de l’usuari. 

 

4.5.2. Sistemes de pagament 

Els licitadors hauran de descriure justificadament la forma en què els usuaris 
procediran a fer els pagaments, segons les modalitats d’abonament descrites 
en aquest Plec de Condicions Tècniques. 

L’adjudicatari gestionarà el sistema de recaptació d’ingressos i assumirà els 
costos derivats d’aquesta gestió. L’EMT podrà auditar aquest sistema de gestió 
quan ho consideri adient. La proposició haurà d’exposar com es podrà dur a 
terme aquesta tasca de control de l’administració. 

En concret, s’haurà de descriure com es procedirà a efectuar els següents 
pagaments, respectant les especificacions d’aquest plec: 

Pagament de subscripció i renovacions, segons les modalitats 
d’abonament 



  
 
 
 
 
 

Plec de prescripcions tècniques servei d’aparcaments segurs de bicicletes (Bicibox) - Març de 2010 
 
 
 
 

31

Renovació periòdica de la subscripció 

Pagament de recàrrecs i sancions 

En general, la proposició del licitador haurà de deixar clars els següents 
procediments: 

Subscripció i alta 

Renovació de la subscripció 

Finalització voluntària de la subscripció 

Finalització de la subscripció per mal us del servei  

Condicions d’utilització del servei 

Procediment d’aparcament i recollida de la bicicleta 

 

4.5.3. Telèfon d’atenció 

Es descriurà amb tot el grau de detall el funcionament del telèfon 
d’atenció, en la seva doble vessant de: 

 - Atenció d’incidències 

 - Informació  

 - Gestions dels usuaris 

 

4.5.4. Portal web 

 

El Portal web serà la via principal d’entrada i comunicació amb l’exterior. La 
seva aparença i aspecte són un dels referents principals del sistema tant a 
nivell informatiu com pels futurs usuaris.  

Així mateix, la facilitat d’ús, la robustesa i la seguretat esdevindran un dels 
principals valors per l’atenció dels usuaris.  

Totes les accions contingudes en el portal Web també es podran efectuar a 
l’Oficina d’Atenció a l’usuari, de forma presencial. 
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 ENTORN INFORMACIÓ I ATENCIÓ A L’USUARI  

Les necessitats del sistema són els següents requisits:  

- Inici: Un apartat de benvinguda al visitant que desconeix el servei.  

- Informació del servei: Amb els principals aspectes del servei. On s’indiqui el 
funcionament de les estacions, els horaris, preus i qualsevol aspecte relacionat 
amb el funcionament a nivell d’usuari.  

- Mapa d’ubicació dels punts d’aparcaments de bicicletes: Amb l’ indicació de 
la disponibilitat d’aquests. Aquest mapa haurà de ser interactiu, permetent 
l’acostament o allunyament de la imatge, visualització de noms de carrers, ...  

- Preguntes Freqüents: Un espai amb la finalitat de deixar clar i treure dubtes 
de tots els aspectes i detalls que puguin no quedar clars en l’apartat 
d’informació.  

- Notícies: Un espai obert a tota la informació general o puntual del servei, 
novetats i links relacionats.  

- Contacte: Com contactar amb Servei d’Atenció al client.  

- Donar-se d’alta: Espai on es demanaran totes les dades necessàries per 
esdevenir usuari del servei.  

- Portal de l’usuari: És un espai restringit mitjançant contrasenya als usuaris. 
On l’usuari rebrà només la informació i els detalls de la seva relació amb el 
servei. Ex: Activació de targeta, anulació de targeta, canvi de dades personals i 
altres.  

- Portal de manteniment: És un espai restringit només al personal autoritzat, 
mitjançant contrasenya. L’operari se li permetrà la visualització dels estats i 
l’actuació sobre aquests.  

 

 ZONA DE REGISTRE I ABONAMENT  

 

- Per sol·licitar la tarja d’usuari, i esdevenir usuari, és necessari omplir el 
formulari per donar-se d’alta. El formulari de registre, es compon de dades, 
alguna d’elles opcional: identificació, dades personals, adreça residència, 
adreça d’enviament de targeta d’usuari, dades de la bicicleta utilitzada i dades 
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de pagament. També hi ha l’acceptació de les condicions d’ús i la consulta per 
rebre dades relacionades amb el servei.  

- Les dades personals obtingudes en l’espai de registre seran tractades amb la 
màxima privacitat, cautela i seguretat.  

- L’usuari, via el portal d’usuari, tindrà la possibilitat de consultar i modificar les 
seves dades.  

- Les dades generals seran usades pel tractament estadístic o de gestió.  

- L’abonament dels pagaments es realitzaran mitjançant targeta de crèdit.  

- Les dades de la targeta seran guardades de forma segura i encriptada.  

 

 ACTIVACIÓ D’USUARI I BICICLETA  

- L’usuari una vegada rebi la targeta d’usuari no podrà utilitzar el servei fins a 
fer l’activació de la mateixa. El procés d’activació es realitzarà a través del 
portal de l’usuari al qual haurà d’entrar amb el seu nom d’usuari i una clau 
personal, i no serà efectiu fins al primer moviment i un cop la bicicleta 
registrada estigui identificada.  

- La bicicleta portarà un distintiu col·locat per un taller autoritzat i amb 
correspondència amb la bicicleta registrada (registre). Aquest distintiu estarà 
pensat perquè en cas de ser arrencat de la bicicleta, quedi inservible.  

- L’usuari podrà donar de baixa la targeta actual i demanar-ne una de nova en 
casos de pèrdua o robatori. Serà possible carregar un cost extra a l’usuari per a 
duplicar targetes.  

- L’usuari només tindrà una targeta operativa.  

- Tota targeta operativa donada de baixa no podrà tornar-se a activar.  

 

 WEB, ÀREA PRIVADA  

A la zona privada dels usuaris hi haurà com a mínim:  

 

- Consulta i modificació de les dades personals.  

- Consulta de la utilització del servei per aparcament, hores i temps d'ús.  
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- Consulta de les dades de facturació mensual i data de caducitat de la targeta 
vigent.  

- Zona d'informació d'incidències, on l'usuari pugui especificar l'estació, 
l’aparcament i la incidència detectada.  

 

  ESTADÍSTIQUES, CONTROL DE GESTIÓ I INFORMES DE GESTIÓ  

- Totes les dades de la base de dades autoritzades de manipulació, seran 
només consultables i no modificables, exclusivament pel personal autoritzat. 
L’accés a la combinació d’aquestes dades serà a través d’una contrasenya.  

- L’operari podrà configurar diferents informes, en format gràfic, ja sigui per la 
combinació d’un o varis paràmetres de la base de dades.  

- El disseny dels diferents gràfics serà modificable en format.  

- Aquestes dades utilitzades per generar els diferents gràfics seran filtrables per 
diferents paràmetres.  

- La combinació d’aquests filtres, permetrà tenir obtenir dades més generals o 
més específiques i adaptades a les necessitats de la consulta a realitzar.  

- Totes les configuracions guardades seran actualitzades automàticament amb 
les dades que vagin arribant al servidor.  

- Les gràfiques generades seran utilitzables per realitzar estadístiques, control 
de la gestió o informes de gestió.  

- Seran de fàcil utilització per ser visualitzades per el gran públic o de manera 
restringida als usuari, en el portal web, de maner ja sigui com a informació 
puntual o com a mirall del canvis que es van produint.  

 

4.5.5. Campanyes de comunicació 

El licitador descriurà a la seva proposició la forma i programació de la promoció 
del servei entre els ciutadans. 

 

4.6. Publicitat 
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Els mòduls d’aparcaments segurs de bicicletes no podran portar publicitat 
privada. 

Es valorarà la dotació d’algun suport en els mòduls destinat a publicitat 
institucional, i la disponibilitat, per part de l’adjudicatari, per col·locar aquest 
tipus de publicitat sense càrrec per a l’administració. 

 

4.7. Taller i magatzem 

El servei haurà de comptar amb unes dependències on efectuar les tasques 
logístiques, d’emmagatzematge i de manteniment que necessiti el servei. 
Aquestes dependències s’intentaran ubicar en punts òptims en quant al 
transport dels mòduls del sistema, centralitzats i de fàcil accés a l’àrea. La seva 
capacitat haurà de demostrar-se suficient per poder dur a terme les activitats de 
manteniment amb els recursos disponibles i, també, les de magatzem per a la 
reserva obligatòria del 10% de mòduls. 

Caldrà que l’adjudicatari estudiï quantes d’aquestes dependències es 
necessitaran en funció del dimensionament del sistema Les característiques, 
ubicacions, superfícies i funcionalitat d’aquestes instal·lacions hauran d’estar 
plenament justificades a la proposició. 

Els licitadors hauran de descriure en detall el contingut i funcions de les 
dependències proposades, i el personal que hi prestarà servei. 

També s’haurà de definir clarament a la proposició la ubicació dels tallers i 
magatzem, la situació i característiques actuals de les instal·lacions existents 
(si n’hi ha a data de licitació). Caldrà especificar quina és la disponibilitat dels 
terrenys i de les instal·lacions per part del licitador, així com el termini per poder 
estar plenament operatives. 

4.8. Plataforma tecnològica 

Els licitadors hauran de descriure en detall les funcionalitats i arquitectura dels 
sistemes d’informació que hi haurà disponibles des del primer moment i 
aquelles que tenen previst desenvolupar i en quins terminis. 

Les eines informàtiques desenvolupades i implantades específicament per al 
servei, no podran ser utilitzades en l’explotació d’altres serveis similars sense 
autorització de l’EMT. 
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4.8.1. Requeriments generals 

Els sistemes d’informació hauran de donar suport als procediments descrits en 
aquest Plec de Condicions Tècniques. 

Els servidors informàtics hauran de garantir el màxim nivell de fiabilitat del 
sistema. 

Lliure accés en mode consulta de l’EMT a les bases de dades del sistema. Es 
valorarà positivament les possibilitats gràfiques de l’explotació d’aquestes 
dades, és a dir poder disposar telemàticament de gràfiques, estadístiques i 
plànols dinàmics que serveixin per al seguiment del sistema per part de l’EMT. 

 

 

4.8.2. Control centralitzat de la xarxa d’aparcaments 

El centre de control haurà de disposar d’un servidor i de personal adequat per 
dur a terme les següents funcions: 

- Cada aparcament davant una petició d’ús, contrastarà amb el servidor central 
la seva disponibilitat per a l’usuari, en funció de permisos, vigència de la 
targeta, ús d’altres aparcaments, penalitzacions per excés de temps, ... i li 
donarà o denegarà el permís per a la utilització.  

- L’aparcament informarà al servidor de tots els canvis d’estat que s’han donat.  

- Els aparcaments hauran de tenir una intel·ligència operativa suficient per a 
poder resoldre lloguers i per a guardar-se informació de les accions fetes per a 
poder funcionar durant fallades de comunicacions o de servidor.  

- El servidor haurà de tenir redundància suficient per a reduir al mínim les 
possibilitats de fallada.  

- El servidor haurà de contenir una base de dades amb totes la informació 
necessària per a gestionar el servei, tant dels usuaris com de l’històric de 
funcionament de tot el sistema.  

- Aquest servidor serà també l’encarregat de subministrar les dades 
necessàries per a generar tots els informes estadístics que requereixi 
l’administració  

- El servidor estarà dotat de tots els sistemes de seguretat necessaris per a 
mantenir segura la informació del sistema, tipus redundància, sistema de 
còpies de seguretat, encriptació de dades ... i en el cas de contenir dades de 



  
 
 
 
 
 

Plec de prescripcions tècniques servei d’aparcaments segurs de bicicletes (Bicibox) - Març de 2010 
 
 
 
 

37

cobrament dels usuaris també mesures de seguretat externes com control 
d’accés, vigilant ...  

- L’operari autoritzat, podrà des del portal de manteniment actuar sobre l’estat 
d’un aparcament. Les operacions mínimes que ha de poder fer són les 
d’actuació sobre els estat i la de visualització dels diferents paràmetres de cada 
aparcament.  

 

4.8.3. Funcionament en situacions de contingència 

El sistema ha de ser capaç de funcionar en situacions de contingència, en 
particular, de fallada del servidor central o de les comunicacions. El licitador 
descriurà les garanties per a una satisfactòria utilització per part de l’usuari sota 
aquestes condicions. 

4.8.4. Funcionalitats de la plataforma tecnològica 

Gestió d’usuaris:  

• Gestió integral del compte dels usuaris: inscripcions, pagaments, 
renovacions,  recàrrecs i sancions, consulta de moviments i l’estat del 
compte a través de la pàgina web, baixa voluntària a través de la web. 

• Informació a l’usuari als mòduls: autorització per a l’accés, porta oberta, 
porta tancada. 

• Informació del servei a través de la pàgina web: mapa d’estacions i el 
seu estat  en temps real. 

• La plataforma tecnològica ha d’estar especialment preparada per a 
atendre els usuaris que facin servir abonaments diferents del forfet. 

• Informació a l’usuari al telèfon mòbil, prèvia petició, de l’estat de l’estació 
que sol·liciti i de les més properes. 

Gestió de les operacions: 

• Seguiment en temps real de l’estat de les estacions. Informació d’avís 
als usuaris en cas de ser-los denegat l’accés.  

• Registre de tots els usos del servei que facin els usuaris: estació i 
data/hora d’inici, data/hora de retirada, usuari i bicicleta. 



 
 
 
 
 

Plec de prescripcions tècniques servei d’aparcaments segurs de bicicletes (Bicibox) - Març de 2010 
 
 
 
 

38

• Registre dels intents fallits de deixar bicicletes o de recollir-les per part 
de l’usuari. 

• Registre de tota mena d’incidències, de forma classificada. 

Gestió del manteniment de mòduls:  

• Assignació en temps real de les operacions de manteniment i neteja. 

• Registre individualitzat de les operacions de manteniment de cada 
mòdul, identificada unívocament: estació, data/hora de manteniment. 

Gestió de la implantació, reposició i retirada de mòduls 

• Seguiment i gestió de les operacions d’implantació i retirada. 

• Localització de la flota de vehicles auxiliars i gestió automatitzada de 
les rutes. 
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5. CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI 

En el present plec de condicions es requereix que la gestió del concessionari 
es tradueixi en uns nivells de qualitat mínims per sota dels quals s’establiran 
unes penalitzacions econòmiques. Els nivells i les penalitzacions figuren a 
l’annex num. 3. 

El control i seguiment del servei, així com les penalitzacions per qualitat 
insuficient, es regiran per allò que es descriu a l’annex esmentat. No obstant, 
l’Entitat Metropolitana del Transport podrà aplicar el contingut d’aquest annex 
en les fases temporals que consideri oportunes, en funció de l’evolució del 
servei: de manera que, a partir de la data d’adjudicació, es podrà dur a terme 
una aplicació progressiva dels indicadors i de les diferents penalitzacions 
exposades, i fins l’abast que l’EMT consideri necessari, que podrà ser la 
totalitat de l’esmentat annex o una part. 

L’EMT podrà realitzar inspeccions i seguiment del servei, i podrà demanar tota 
aquella informació que consideri oportuna. 
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6. INFORMES DE GESTIÓ/CONTROL 

Els informes que l’adjudicatari del Servei ha de presentar, amb la periodicitat 
que determini l’EMT, contindran la següent informació mínima: 

6.1. Reclamacions  

El concessionari haurà de subministrar setmanalment la següent informació 
referent a la gestió de reclamacions: 

• Llistat de les reclamacions rebudes cada dia 

• Llistat de les reclamacions ateses cada dia 

• Llistat de les reclamacions solucionades cada dia 

Les reclamacions estaran registrades amb un codi per a poder realitzar el seu 
seguiment. L’estat de la reclamació podrà ser consultat per l’usuari que l’hagi 
formulada en la seva zona personal del web. 

Les reclamacions hauran de ser resoltes per l’adjudicatari del Servei en un 
termini màxim de vint dies des de la data de presentació. 

S’indicarà, de forma classificada, els principals aspectes que han estat objecte 
de reclamació, i es presentaran les estadístiques corresponents. Tota la 
informació estarà classificada per municipis. 

6.2. Incidències 

L’adjudicatari del Servei haurà de subministrar setmanalment la següent 
informació referent a la gestió d’incidències: 

• Llistat d’incidències patides pel sistema cada dia. 

• Llistat d’incidències solucionades cada dia. 

Es considerarà una incidència tota avaria o problema de funcionament de 
qualsevol element del sistema que impedeixi el funcionament del mateix. 
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S’indicarà, de forma classificada, els principals aspectes que han estat objecte 
de reclamació, i es presentaran les estadístiques corresponents. Tota la 
informació estarà classificada per municipis, sempre que sigui possible. 

 

6.3. Informe mensual 

L’adjudicatari del Servei haurà de subministrar mensualment, com a mínim, la 
següent informació: 

• Ingressos segons tipus d’abonament. 
• Altes i baixes del període segons tipus d’abonament. 
• Número d’usos diaris. 
• Número de sortides i arribades diàries a cada estació 
• Número d’usos per mòdul i dia 
• Número d’usos per franges horàries 
• Estadística de temps d’utilització dels mòduls 
• Quantitat de mòduls reparats i data de la darrera revisió de cada mòdul. 
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7. DURADA I MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

7.1. Durada del contracte 

La data de finalització del contracte amb la licitador serà als 2 anys comptats 
des de la data de signatura del contracte. El servei serà prorrogable per 2 anys 
més. La prorroga haurà de ser expressa per cada any. 

La prorroga del contracte haurà de ser sol·licitada per l’adjudicatari amb un 
mínim de nou (9) mesos abans de la finalització del primer període contractual 
o de la primera prorroga. En aquesta sol·licitud, l’adjudicatari haurà d’exposar 
amb tot detall l’evolució del servei i el compliment de compromisos establerts 
en el contracte durant el primer període contractual, i formular els seus 
compromisos per al segon període contractual, amb una estructura similar a 
l’establert en el present plec de prescripcions tècniques, i amb els continguts 
que cregui oportuns. En particular, dins dels compromisos per al segon període 
concessional, figuraran les aportacions econòmiques de l’administració per a 
aquest segon període. 

L’EMT decidirà la concessió o denegació de la prorroga en funció dels 
compromisos formulats per l’adjudicatari per al segon període concessional, de 
l’evolució del servei i el compliment de compromisos durant el primer període 
concessional, més la valoració de tots aquells factors de caràcter intern o 
extern que incideixin en el servei. 

Un cop finalitzat el contracte, quedaran com a propietat de l’EMT tots aquells 
elements necessaris per poder prestar el servei per part d’un nou concessionari 
sense solució de continuïtat, en particular els elements tecnològics de 
comunicacions, i el programari i hardware d’operació. 

Des de l’inici del contracte, seran propietat de l’EMT els mòduls Bicibox i el 
disseny dels mateixos. 

L’adjudicatari estarà obligat a destinar un termini de transició mínim per tal que 
el nou concessionari conegui l’operativa de manteniment i explotació del servei. 
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7.2. Modificacions del contracte 

Sense perjudici de les disposicions generals sobre modificacions del contracte, 
l’Entitat Metropolitana del Transport podrà modificar en qualsevol moment el 
contracte resultant de la present licitació, en els seus aspectes tècnics i 
econòmics, amb l’objectiu de fer compatible el servei amb altres sistemes de 
bicicleta pública implantats o que es puguin implantar a l’àmbit de l’EMT o 
àmbits territorials en continuïtat. En particular, aquesta compatibilitat es podrà 
referir a: 

- Aspectes tarifaris (suports i abonaments), en les condicions d’integració 
que fixarà l’EMT. 

 - Aspectes físics relatius als mòduls Bicibox. 
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8. MAGNITUDS ECONÒMIQUES I DE TERMINIS A PROPOSAR 

 

El licitador haurà d’exposar en la seva proposició les següents magnituds:  

1. Import que el concessionari percebrà de l’EMT per la fabricació i 
implantació de cadascun dels mòduls M7. S’expressarà en un únic 
import (en euros). 

2. Import que el concessionari percebrà de l’EMT per la fabricació i 
implantació de cadascun dels mòduls M14. S’expressarà en un únic 
import (en euros). 

3. Termini màxim per tal que el concessionari posi en funcionament el 
servei amb la totalitat dels mòduls de la implantació inicial, expressat 
com el nombre de dies naturals entre l’adjudicació de la concessió i el 
primer dia d’inici del servei amb tots els elements completament 
operatius. Aquest termini no podrà ser superior a 180 dies. 

4. Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT, per dur a 
terme el servei segons les condicions del present plec, corresponent a 
les tasques de manteniment, operació i gestió de cada plaça individual 
d’aparcament de la implantació inicial (segons clàusula 3.3.1), 
independentment del tipus i quantitat de mòduls amb que es faci aquesta 
implantació inicial (M7 o M14). S’expressarà en un únic import en 
euros/plaça-any. Aquest import serà d’aplicació a partir de la posta en 
servei de cada plaça i es computaran només els dies realment operatius. 
Per a períodes inferiors a un any, s’aplicarà la proporcionalitat de dies en 
servei realment operatius. 

5. Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT, per dur a 
terme el servei segons les condicions del present plec, corresponent a 
les tasques de manteniment, operació i gestió de cada nova plaça 
individual d’aparcament que es requereixi per l’EMT com a ampliació de 
la xarxa inicial (clàusula 3.3.2), independentment de si l’ampliació es fa 
amb mòduls M7 (de 7 places) o M14 (de 14 places). S’expressarà en un 
únic import en euros/plaça-any. Aquest import serà d’aplicació a partir de 
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la posta en servei de cada plaça i es computaran només els dies 
realment operatius. Per a períodes inferiors a un any, s’aplicarà la 
proporcionalitat de dies en servei realment operatius. 

6. Import que el concessionari haurà de rebre per la fabricació i implantació 
de cadascun dels mòduls M7 sense elements tecnològics i de 
comunicacions. S’expressarà en un únic import (en euros), que no podrà 
ser superior al 80% de l’import ofert a l’apartat 1. 

7. Import que el concessionari haurà de rebre per la fabricació i implantació 
de cadascun dels mòduls M14 sense elements tecnològics i de 
comunicacions. S’expressarà en un únic import (en euros), que no podrà 
ser superior al 80% de l’import ofert a l’apartat 2. 

Les magnituds econòmiques expressades en aquest apartat no seran objecte 
de revisió de preus durant la vigència del contracte. 
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9. CONTINGUT DE L’OFERTA 

Les proposicions presentades a la licitació hauran d’incloure tots els aspectes 
que s’han requerit en les clàusules anteriors, i tots els que siguin necessaris per 
dur a terme una valoració adequada de la proposició, segons el que es 
requereix a la clàusula 10. A manera de resum s’haurà d’incorporar i definir, 
entre altres, els següents aspectes: 

AL SOBRE NÚMERO 2 (Criteris dependents d’un judici de valor): 

En aquest sobre s’hauran d’incorporar tots els aspectes que permetin aplicar 
els criteris dependents d’un judici de valor. Els aspectes a incloure són tots els 
necessaris per dur a terme una valoració adequada amb els criteris de la 
clàusula 10.1, és a dir, entre d’altres  

- Disseny de mòduls, materials, dimensions i ergonomia 

- Elements tecnològics associats als mòduls i a la seva explotació. 
Centre de control i comunicacions. Operativa. 

- Forma de fabricació, implantació, i reubicació dels mòduls. 
Recursos destinats a aquestes tasques. 

- Organització del concessionari. Recursos humans i materials. 
Relació amb l’EMT 

- Operativa de manteniment i explotació del sistema 

- Relació i atenció als usuaris 

- Modalitats d’abonament 

- Altres aspectes i millores al plec 

 

En aquest sobre no s’inclourà, en cap cas, informació o documentació relativa 
als criteris avaluables de forma automàtica. 
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AL SOBRE NÚMERO 3 (Criteris quantificables de forma automàtica): 

En aquest sobre s’hauran d’incorporar tots els aspectes que permetin aplicar 
els criteris quantificables de forma automàtica. Els aspectes a incloure són tots 
els necessaris per dur a terme una valoració adequada amb els criteris de la 
clàusula 10.2., i expressats a la clàusula 8,  és a dir, entre d’altres: 

- Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels mòduls 
M7  

- Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels mòduls 
M14 

- Termini màxim de posada en funcionament del servei amb el 
nombre complet de mòduls de la implantació inicial 

- Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT en 
concepte de manteniment, explotació i gestió de cada plaça de la 
implantació inicial 

- Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT en 
concepte de manteniment, explotació i gestió de cada nova plaça 
que es requereixi com a ampliació de la implantació inicial 

- Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels mòduls 
M7 sense tecnologia  

- Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels mòduls 
M14 sense tecnologia  
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10. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Les proposicions presentades i admeses per la Mesa de Contractació, rebran 
una valoració, sobre un màxim de 100 punts, d’acord amb els següents criteris i 
puntuacions màximes: 

 

 

10.1. Criteris dependents d’un judici de valor  

 

La valoració dependent de judicis de valor estarà relacionada amb el valor 
tècnic de la proposició i la qualitat de servei que ofereixi, i es farà d’acord amb 
els següents criteris que s’expressen a continuació.  

La puntuació màxima de cada proposició pel que fa a aquests criteris serà de 
45 punts. Les proposicions que no aconsegueixin una puntuació mínima de 23 
punts seran desestimades, i no seran objecte de valoració pel que fa als criteris 
quantificables de forma automàtica. 
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10.1.1. Disseny de mòduls, materials, dimensions i ergonomia (10 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els aspectes relatius al disseny dels 
mòduls d’aparcaments segurs, els seus materials, dimensions i ergonomia de 
funcionament, d’acord amb els requisits bàsics de la clàusula 3.1. i l’annex 1. 

 

 

Núm. Criteri Puntuació 
màx. 

1 Disseny de mòduls, materials, dimensions i ergonomia 10 

2 Elements tecnològics associats als mòduls i a la seva 
explotació. Centre de control i comunicacions. Operativa 8 

3 Forma de fabricació, implantació, i reubicació dels mòduls. 
Recursos destinats a aquestes tasques. 4 

4 Organització del concessionari. Recursos humans i 
materials. Relació amb l’EMT 4 

5 Operativa de manteniment i explotació del sistema.  6 

6 Relació i atenció als usuaris 6 

7 Modalitats d’abonament 4 

8 Altres aspectes i millores al plec 3 

Total criteris dependents d’un judici de valor 45 
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10.1.2. Elements tecnològics associats als mòduls i a la seva explotació. 
Centre de control i comunicacions. Operativa (8 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els aspectes relatius als elements 
tecnològics dels mòduls i del centre de control, incloent les comunicacions que 
s’estableixin entre aquests elements i altres de l’explotació. Es valorarà la 
descripció de l’operativa de tots els processos tecnològics relacionats amb la 
utilització del servei per part de l’usuari, i que garanteixin una bona qualitat del 
servei. Es tindran en compte especialment els requeriments de les clàusules 
3.2. i 4.8.  

 

10.1.3. Forma de fabricació, implantació, i reubicació dels mòduls. 
Recursos destinats a aquestes tasques (4 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els compromisos del licitador relatius a la 
fabricació, implantació a la via pública o altres recintes, i reubicació quan sigui 
necessari, dels mòduls d’aparcament segurs de bicicletes, amb descripció dels 
recursos humans i materials que s’hi destinen, i la seva operativa. 

 

10.1.4. Organització del concessionari. Recursos humans i materials. 
Relació amb l’EMT (4 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els compromisos del licitador relatius a la 
organització del concessionari, amb descripció dels recursos humans i 
materials destinats al manteniment, explotació i gestió del sistema. També es 
valoraran els diferents aspectes de relació amb l’EMT que es recullen al plec. 
Es tindran en compte especialment els requeriments de les clàusules 4.1, 4.2. i 
6. 

 

10.1.5. Operativa de manteniment i explotació del sistema (6 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els compromisos del licitador relatius a 
l’operativa de manteniment i explotació del servei, donant resposta 
especialment als requeriments de les clàusules 4.3, 4.4, 4.7 i 5. 
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10.1.6. Relació i atenció als usuaris (6 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els compromisos del licitador relatius a 
l’atenció als usuaris, donant resposta especialment als requeriments de les 
clàusules 4.5 i 4.6. 

 

10.1.7. Modalitats d’abonament (4 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els compromisos del licitador relatius a  
implantar modalitats d’abonament del servei a més dels abonaments forfet i 
familiar; també es tindran en compte les millores relatives a aquests últims 
abonaments. Es tindran en compte especialment els requeriments de la 
clàusula 2.  

 

10.1.8. Altres aspectes i millores al plec (3 punts) 

En aquest criteri es valoraran en general les millores que pugui proposar el 
licitador per ajudar a que la implantació i operativa del servei tinguin la màxima 
qualitat i garanteixin les millors prestacions per a l’usuari. També es tindran en 
compte altres aspectes rellevants que no hagin estat recollits als criteris 
anteriors. 
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10.2. Criteris quantificables de forma automàtica  

La valoració quantificable de forma automàtica es farà d’acord amb els 
següents criteris: 

 

 

Núm. Criteri Puntuació 
màx. 

1  Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels 
mòduls M7 12 

2 Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels 
mòduls M14 12 

3 Termini màxim de posada en funcionament del servei amb el 
nombre complet de mòduls de la implantació inicial 11 

4 
Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT 
en concepte de manteniment, explotació i gestió de cada 
plaça de la implantació inicial 

10 

5 

Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT 
en concepte de manteniment, explotació i gestió de cada 
nova plaça que es requereixi com a ampliació de la 
implantació inicial 

6 

6 Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels 
mòduls M7 sense tecnologia  2 

7 Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels 
mòduls M14 sense tecnologia  2 

Total criteris quantificables de forma automàtica 55 
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10.2.1. Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels 
mòduls M7 (12 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a 
l’apartat 1 del capítol 8.  

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà 
zero punts.  

En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins 
un màxim de 12 punts: 
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On  CM7i és la quantitat corresponent a la proposició i, 
CM7min és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses,  
CM7max és la quantitat més gran d’entre totes les proposicions admeses, 
CM7m és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 

 

 

10.2.2. Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels 
mòduls M14 (12 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a 
l’apartat 2 del capítol 8.  

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà 
zero punts.  

En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins 
un màxim de 12 punts: 
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On  CM14i és la quantitat corresponent a la proposició i, 
CM14min és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses,  
CM14max és la quantitat més gran d’entre totes les proposicions admeses, 
CM14m és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 

 

 

10.2.3. Termini màxim de posada en funcionament del servei amb el 
nombre complet de mòduls de la implantació inicial  (11 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a 
l’apartat 3 del capítol 8. Aquesta quantitat no podrà ser superior a 180 dies. 

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà 
zero punts.  

En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins 
un màxim de 11 punts: 
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On  Ti és la quantitat corresponent a la proposició i, 
Tmin és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses,  
Tm és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 

 

 



  
 
 
 
 
 

Plec de prescripcions tècniques servei d’aparcaments segurs de bicicletes (Bicibox) - Març de 2010 
 
 
 
 

55

10.2.4. Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT en 
concepte de manteniment, explotació i gestió de cada plaça de la 
implantació inicial (10 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a 
l’apartat 4 del capítol 8.  

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà 
zero punts.  

En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins 
un màxim de 10 punts: 
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On COi és la quantitat corresponent a la proposició i, 
COmin és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses, 
COmax és la quantitat més gran d’entre totes les proposicions admeses, 
COm és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 

 

 

10.2.5. Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT en 
concepte de manteniment, explotació i gestió de cada nova plaça 
que es requereixi com a ampliació de la implantació inicial (6 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a 
l’apartat 5 del capítol 8.  

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà 
zero punts.  

En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins 
un màxim de 6 punts: 
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On  CUi és la quantitat corresponent a la proposició i, 
CUmin és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses,  
CUmax és la quantitat més gran d’entre totes les proposicions admeses, 
CUm és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 

 

 

10.2.6. Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels 
mòduls M7 sense tecnologia (2 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a 
l’apartat 6 del capítol 8.  

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà 
zero punts.  

En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins 
un màxim de 2 punts: 
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On  CM7Si és la quantitat corresponent a la proposició i, 
CM7Smin és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses,  
CM7Smax és la quantitat més gran d’entre totes les proposicions admeses, 
CM7Sm és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 
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10.2.7. Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels 
mòduls M14 sense tecnologia (2 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a 
l’apartat 7 del capítol 8.  

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà 
zero punts.  

En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins 
un màxim de 2 punts: 
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On  CM14Si és la quantitat corresponent a la proposició i, 
CM14Smin és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses,  
CM14Smax és la quantitat més gran d’entre totes les proposicions admeses, 
CM14Sm és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 
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ANNEX 1 

Disseny dels mòduls d’aparcaments segurs de bicicletes 
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ANNEX 2 

Assegurances 

 

 



ANNEX – ASSEGURANCES 
 
Serà a càrrec del Concessionari tots els danys ocasionats en el desenvolupament de 
les obres i la seva  posterior explotació, qualsevol que sigui la seva naturalesa i 
volum. 
 
No obstant això, s’estableixen les següents consideracions sobre les assegurances 
aplicables al cas: 
 
 
FASE I.-  PERIODE DE CONSTRUCCIÓ 
 
 DANYS A TERCERS: RESPONSABILITAT CIVIL 
 

El concessionari subscriurà una assegurança de Responsabilitat Civil on 
figuraran com assegurats, Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i el seu 
personal, el contractista els subcontractistes i el seu personal, la direcció i 
tècnics afecte a l’obra així com aquelles altres persones, físiques o jurídiques, 
que intervinguin en l’execució de les obres i sobre les quals recaigui el risc 
objecte d’aquest contracte, amb les següents cobertures mínimes: 

 
 RC General 
 RC Postreballs  12 mesos 
 RC Professional 
 RC Patronal 
 RC Creuada 
 RC Subsidiària de Subcontractistes 
 Defensa i Fiances Civils i Penals 
 RC Mediambiental Accidental 
 Enderrocs i demolicions 
 Participació de l’assegurat en agrupacions de treball 
 Danys causats per l’ús de vehicles i maquinària (amb excepció dels riscs  

de circulació) 
 RC Danys preexistents 
 Danys causats a condicions aèries o subterrànies 
 
 

El límit mínim d’indemnització per sinistre serà de 150.000 euros, amb un 
mínim d’indemnització per víctima, de 60.000 euros. 
 
En qualsevol cas estarà inclosa la responsabilitat civil professional dels tècnics 
titulats de les empreses assegurades, únicament en l’exercici professional al 
servei d’aquestes empreses i de l’obra objecte d’assegurament, entesa com la 
responsabilitat derivada d’errors i omissions de caràcter tècnic.  
 
En tot cas seran suportats pel Concessionari els danys i perjudicis en la 
quantia de la franquícia i en el que superin els límits que s’estableixin en les 
pòlisses d’assegurança, així com els vens i els riscos no coberts en les 
mateixes.  



 
En qualsevol cas l’assegurament per aquest concepte inclourà el corresponent 
període de proves de les instal·lacions. Si es produís un retard en la finalització 
o recepció de les obres sobre la data prevista en l’adjudicació, es produirà a la  
contractació de pròrrogues en les cobertures havent de fer-se càrrec d’aquesta 
ampliació de termini el concessionari. 
 
Clàusula de beneficiari: 
 
En el cas de sinistre, l’efectiva indemnització serà percebuda pel Concessionari 
i destinada a l’immediata reparació dels danys haguts i continuació amb 
l’execució de l’obra fins a la seva finalització i posada en servei.  
 
No obstant això, si a conseqüència de la importància del sinistre no fos 
possible o viable la reparació immediata dels danys i la continuació amb 
l’execució, la indemnització no podrà ser percebuda per la Concessionària 
sense l’exprés consentiment per escrit de la societat Concedent  Entitat 
Metropolitana del transport (EMT). 

 
 
FASE II .-  PERIODE D’EXPLOTACIÓ 
 

Durant la fase d’explotació i fins la finalització del període de concessió hauran 
de mantenir-se el següent assegurament en vigor: 
 
DANYS A TERCERS: RESPONSABILITAT CIVIL 
 
Des de la finalització de les obres, l’inici de la explotació  i fins a l’extinció del 
contracte de concessió, el concessionari subscriurà una assegurança de 
Responsabilitat Civil en la qual inclourà addicionalment com assegurats a 
l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i el seu personal, el concessionari i 
el seu personal, així com aquelles altres persones, físiques o jurídiques, que 
facin intervenció en l’explotació i sobre les quals recaigui el risc objecte 
d’aquest contracte, amb les següents cobertures: 
 
RC General i Explotació 
RC Professional 

 RC Patronal 
 RC Subsidiària de Subcontractistes 
 Creuada 
 Defensa i Fiances Civils i Criminals 
 RC Mediambiental Accidental Danys causats per l’ús de vehicles i maquinària  

(amb excepció dels riscs de circulació) 
 
El límit mínim d’indemnització per sinistre serà de 150.000 euros, amb un 
mínim d’indemnització per víctima, de 60.000 euros. 
 
 
 



En tot cas seran suportats pel Concessionari els danys i perjudicis en la 
quantia de la franquícia i en el que superin els límits que s’estableixin en les 
pòlisses d’assegurança, així com els vens i els riscos no coberts en les 
mateixes.  
 
Es considerarà tercers als assegurats respecte als danys materials i personals 
que puguin patir els seus béns i persones no afectades al risc assegurat per 
aquesta pòlissa. 

 
 
DANYS PROPIS: 
 
Des de la finalització de les obres, inici de l’explotació i fins l’extinció del 
contracte de concessió, el concessionari subscriurà les corresponents 
assegurances de danys als béns en servei, on inclourà addicionalment com 
assegurats a l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i el seu personal, el 
concessionari i el seu personal, així com aquelles altres persones, físiques o 
jurídiques, que facin intervenció en l’explotació i sobre les quals recaigui el risc 
objecte d’aquest contracte, amb les següents cobertures: 
 
 
 

Incendi i complementaris 
          Explosió 
          Caiguda del Raig 
          Bombers 
          Salvament 
          Desenrunament i demolició 
          Desenfangament i extracció de llots 
Extensió de garanties 
          Vandalisme 
          Inundació 
          Fenòmens atmosfèrics 
          Fum i sutge  
          Xoc, impacte i ona 
Robatori i espoliació 
          Robatori 
          Atracament 
          Furt 
          Desperfectes al aparcament per robatori / temptativa 
Reposició de claus i panys 
Danys per aigua 
Béns de l’Assegurat per a ús particular 
Consorci compensació d’Assegurances 

 
 
Les cobertures hauran de ser d’aplicació tant als mòduls d’aparcament com a 
tots els seus components, i a les bicicletes. En el cas de robatori i  atracament 
es cobriran les bicicletes. 



En el cas de les bicicletes, s’ha de contractar una pòlissa que contempli com a 
mínim la possibilitat d’assegurar un valor unitari fins a 1.000 euros.  Es 
valoraran les cobertures addicionals que es puguin oferir. 
 
Clàusula de beneficiari: 
 
En el cas de sinistre, l’efectiva indemnització serà percebuda pel Concessionari 
i destinada a l’immediata reparació dels danys haguts i continuació amb 
l’execució de l’obra fins a la seva finalització i posada en servei.  
 
No obstant això, si a conseqüència de la importància del sinistre no fos 
possible o viable la reparació immediata dels danys i la continuació amb 
l’execució, la indemnització no podrà ser percebuda per la Concessionària 
sense l’exprés consentiment per escrit de la societat Concedent  Entitat 
Metropolitana del transport (EMT). 
 
 
 

FASE III .-  ALTRES RISCOS COMUNS A AMBDUES FASES  
 
 
El concessionari deurà mantenir com a mínim les cobertures següents: 
 
- Responsabilitat Civil de subscripció obligatòria per a tots els vehicles que 

siguin utilitzats en l’execució de l’obra i estan subjectes a la Llei d’Ús i 
Circulació de Vehicles de Motor. 

- Les empreses adjudicatàries i subcontractistes, hauran de tenir donats 
d’alta a la Seguretat Social a totes les persones que facin intervenció en les 
obres, així com complir amb les exigències d’assegurances de Vida, 
Accidents o altres que determinin els convenis i/o pactes de l’empresa a la 
qual pertanyin. 

- Les empreses adjudicatàries i subcontractistes, hauran de tenir donats 
d’alta en la Mútua Laboral d’Accidents de Treball, així com també hauran de 
garantir que compleixen  amb la normativa vigent en matèria de Prevenció 
de riscos Laborals, de forma específica, complir amb les obligacions 
relatives a la realització de l’avaluació de riscos laborals; compliment del 
deure d’informació, consulta i participació dels treballadors; compliments de 
les obligacions imposades en matèria de vigilància de salut i compliment del 
deure de documentació. 

- Si l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), com a conseqüència del 
incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de la 
Concessionària, o per part d’un tercer subcontractat per aquesta, hagués 
de respondre de qualsevol deute per responsabilitat solidària o subsidiària, 
podrà revertir amb caràcter automàtic les quanties abonades o bé 
descomptar-les dels imports pendents d’abonar a la Concessionària, sense 
perjudici de l’assumpció davant de tercers de la responsabilitat solidària en 
els supòsits legalment previstos. 



- Qualsevol altre assegurança que pugui ser exigit  per la legislació vigent o 
Conveni Col·lectiu o Pacte d’Empresa al llarg del contracte. 

 

Així mateix, el Concessionari haurà de justificar documentalment abans de 
l’inici de l’obra, així com quan així es requereixi, la contractació, contingut i 
vigència de les assegurances requerits en aquest plec. En el cas contrari, es 
considerarà com a incompliment contractual greu. 
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ANNEX 3 

Control de Qualitat del Servei 
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1. SEGUIMENT DE LA QUALITAT DEL SERVEI 

S’entén per qualitat de servei el conjunt de propietats, característiques i atributs que té 
un producte o servei d’una organització i que li confereixen l’aptitud per a satisfer les 
demandes, necessitats i expectatives dels seus clients potencials.  

 

L’objectiu del seguiment de la qualitat del servei és vetllar i verificar que l’empresa 
adjudicatària ofereix el servei sota unes condicions de qualitat determinades. En el cas 
que els nivells de qualitat caiguin per sota dels llindars mínims s’establiran unes 
penalitzacions econòmiques. En el present annex, es detalla els indicadors de qualitat 
que serviran per mesurar la qualitat i la forma d’establir les penalitzacions, quan 
s’escaigui. L’empresa adjudicatària del servei haurà de mesurar alguns d’aquests 
indicadors i trametre’ls a l’EMT amb el contingut, format i periodicitat que es requereixi. 

 

L’EMT es reserva el dret a la modificació i/o inclusió d’algun altre indicador en el 
transcurs de la concessió del servei, comprometent-se a especificar,  esclarir i justificar 
tots els nous continguts amb l’empresa adjudicatària.  

 

L’EMT podrà realitzar inspeccions complementàries que poden servir per corregir els 
resultats dels indicadors recollits per l’empresa adjudicatària. El contingut del present 
annex es podrà aplicar en la seva totalitat o bé parcialment quan l’Entitat ho consideri 
oportú. 

 

 

2. INDICADORS DE QUALITAT 

És necessari que la gestió del servei que realitzi l’adjudicatari es tradueixi en uns 
nivells de qualitat adequats. Els nivells de qualitat s’expressaran en forma d’índexs o 
indicadors agrupats en tres grups. 

 

2.1 Índexs de Qualitat Horària (IQH) 
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Sota aquesta denominació s’agruparan els índexs o indicadors que s’obtindran de 
forma automàtica a partir dels registres que gestionarà l’adjudicatari. 

 

L’adjudicatari haurà de trametre mensualment els indicadors següents, amb la 
desagregació que es requereixi (per municipis, per sectors, per tipus de mòdul, etc.): 

 

 Índex d’operativitat de les places d’estacionament (Iop): relació entre el 
nombre d’hores de places operatives sense avaria i el nombre total d’hores de 
teòric funcionament segons contracte. Les avaries que afectin a un mòdul 
sencer, s’entendrà que afecten a la totalitat de places del mòdul. 

 

 Índex del temps de reparació de les avaries (Ire): relació entre el nombre 
d’avaries que han superat les vuit (8) hores de temps de reparació i el nombre 
total d’avaries. El temps de la reparació s’inicia en el moment que el sistema ho 
comunica de forma automàtica o bé un usuari ho comunica per qualsevol medi. 

 

 Índex del temps de resposta de les queixes i reclamacions (Iqr): relació 
entre el nombre de queixes o reclamacions a les quals s’ha donat una resposta 
adequada en menys de 20 dies naturals i el nombre total de queixes i 
reclamacions rebudes per tots els canals (web, telèfon, oficina d’atenció al 
client, etc.). 

 

L’Entitat haurà de tenir accés en tot moment a les bases de dades i registres que 
generi el sistema. A nivell d’exemple, els registres hauran de permetre saber el temps 
de reparació d’una avaria concreta, la disponibilitat de places d’un mòdul concret 
durant un dia determinat o el seguiment d’una queixa fins a la seva resolució i resposta 
definitiva.  

 

L’Entitat podrà realitzar inspeccions, per compte propi per verificar in situ els indicadors 
de qualitat que aportarà l’adjudicatari. En el cas que, de forma sistemàtica, els 
resultats d’aquests controls ofereixin uns nivells de qualitat inferiors als declarats per 
l’adjudicatari, l’Entitat podrà utilitzar aquests resultats per a establir les penalitzacions 
corresponents. 
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2.2 Índex de Qualitat dels Mòduls (IQM) 

 

L’Entitat realitzarà, per compte propi, un control periòdic per verificar in situ els 
indicadors de qualitat, basat en el mètode de Client Ocult o “Mystery Shopper”, segons 
el qual un observador expert avalua els diferents elements que formen part del servei, 
des del punt de vista de l’usuari. 

 

El treball de camp es basarà en realitzar un mínim de quatre inspeccions per mòdul 
d’estacionament repartides al llarg de l’any, cobrint tota la xarxa de mòduls de Servei 
Bicibox. La realització del treball de camp es durà a terme per part d’una empresa 
especialitzada en aquest tipus d’estudis. 

 

Per cada un dels índexs es valora diversos aspectes que formen part del conjunt del 
servei, que conformaran l’IQM de forma ponderada: 

 

 Índex d’Informació i Senyalització: relació entre els mòduls que disposen de 
tota la informació i senyalització correcta i el nombre total de mòduls. La 
informació i la senyalització estarà formada almenys per el logo del servei, el 
logo de l’Entitat Metropolitana del Transport, un codi identificatiu, telèfon 
d’incidències, nom de l’empresa operadora i mitjans de contacte, instruccions 
d’ús i tarifes, plànol amb els mòduls de Bicibox més propers i altres mitjans de 
transport públic propers, extracte o resum dels drets i deures dels usuaris, entre 
d’altres elements. 

 

 Índex de Neteja: relació entre el nombre de mòduls amb un estat de neteja 
insatisfactòria i el nombre total de mòduls. S’avaluarà un mòdul com a neteja 
insatisfactòria quan un hi hagi una presència evident de cartells, papers, 
adhesius, xiclets, , pols, greix, etc; en qualsevol dels elements físics que 
composen el mòdul Bicibox. 

 

 Índex de Manteniment: relació entre el nombre de mòduls amb un estat de 
manteniment satisfactori i el nombre total de mòduls. S’avaluarà un mòdul com 
a manteniment insatisfactori quan un hi hagi una presència evident d’elements 
trencats, doblegats, malmesos, despintats, amb ratllades, amb pintades o 
graffitis, sense funcionar, etc. 

 

 Índex de Col·locació: relació entre el nombre de mòduls col·locats 
correctament i el nombre total de mòduls. Entre d’altres aspectes, la col·locació 
correcta del mòdul haurà de permetre un accés a l’interior sense esglaons ni 
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obstacles, anivellat amb la vorera, alineat amb la resta de mobiliari urbà, alineat 
amb la vorera o calçada, mantenir un espai mínim de circulació i accés al 
voltant dels mòduls que garanteixi l’accessibilitat a les places d’estacionament, 
etc.  

 

 

2.3 Índex de Satisfacció del Client (ISC) 

Anualment es calcularà l’Índex de Satisfacció del Client (ISC) mitjançant un Estudi 
de Satisfacció del Client que serà contractat per l’EMT. El nombre mínim d’enquestes 
vàlides serà de 200 enquestes anuals a usuaris registrats del Servei. La realització del 
treball de camp es durà a terme per part d’una empresa especialitzada en aquest tipus 
d’estudis. 

 

L’ISC obtingut com a resultat del primer any serà utilitzat per l’EMT per a establir els 
nivells mínims de servei que s’han d’assolir en el segon any. Al mateix temps, l’informe 
del segon any servirà per a establir els nivells mínims per al tercer i així 
consecutivament. 

 

L’ISC del servei d’autobús serà la mitjana aritmètica de l’ISC de tots els individus 
entrevistats, essent l’ISC de cada la mitjana de la seva satisfacció en els diversos 
aspectes del servei, ponderada per la importància que atorga a cadascun d’ells: 
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I per tant l’ISC global del servei és: 
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On: 

Sa és la satisfacció del client en un determinat aspecte del servei 

Wa és la importància que atorga el client a un determinat aspecte del servei 

N és la mostra d’usuaris entrevistats 

 

De la mateixa manera, l’ISC d’un aspecte concret del servei és el sumatori de les 
satisfaccions ponderades dels diversos usuaris, per a l’aspecte concret: 
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Els aspectes a avaluar seran almenys els següents: 

 

 Fiabilitat del sistema / Absència d’avaries 
 Temps de reparació de les avaries 
 Qualitat dels elements físics del sistema 
 Informació sobre el sistema 
 Manteniment i neteja dels elements físics del sistema 
 Facilitat/comoditat d’utilització del sistema 
 Rapidesa d’utilització del sistema 
 Gestió i resposta adequada de les reclamacions 
 Temps de resposta de les reclamacions 
 Formes de pagament 
 Servei prestat en les Oficines d’Atenció a l’Usuari 
 Valoració de la gestió d’una reclamació 

 

No obstant això, els aspectes avaluats en l’Estudi de Satisfacció del Client podran ser 
modificats si l’EMT ho considera oportú per millorar la informació obtinguda. 

 

Amb l’objectiu d’identificar les necessitats i planificar les millores del sistema, l’Entitat 
podrà preguntar als usuaris també sobre la seva opinió en d’altres aspectes que no 
són de responsabilitat directa de l’adjudicatari, com per exemple els següents: 
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 Disponibilitat de places en origen 
 Disponibilitat de places en destinació 
 Ubicació dels mòduls d’estacionament 
 Connectivitat amb el transport públic 
 Zones amb necessitat de nous estacionaments 
 Valoració de la disponibilitat o quantitat d’infraestructures per a bicicletes 

existents a nivell local i metropolità 
 Valoració de l’estat de les infraestructures per a bicicletes existents a nivell 

local i metropolità 

 

Independentment de tot això, l’adjudicatari realitzarà anualment, per compte propi, una 
enquesta mitjançant el correu electrònic als usuaris del sistema per analitzar les 
deficiències i establir les accions correctives corresponents. Els resultats d’aquesta 
enquesta seran tramesos a l’Entitat, juntament amb una Pla d’Accions Correctives 
(PAC). 

 

 

3. PENALITZACIONS 

Per tal de garantir el correcte manteniment de la qualitat del servei que presta 
l’adjudicatari, es defineixen unes penalitzacions econòmiques associades a cada 
indicador. 

 

En qualsevol cas, la suma total de totes les penalitzacions previstes no serà superior al 
5% de l’import anual que el concessionari rebrà de l’EMT en concepte de 
manteniment, operació i explotació del Servei. 

 

 

3.1 Índexs de Qualitat Horària (IQH) 

Penalitzacions per sota del nivell d’exigència 

Els nivells de qualitat que fan referència a la prestació del servei per part de l’empresa 
adjudicatària, tenen un nivell d’exigència a partir del primer any de funcionament en 
endavant, per sota del qual s’aplicarà una penalització en forma de percentatge sobre 
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l’import anual que el concessionari rebrà de l’EMT en concepte de manteniment, 
operació i explotació del Servei. 

 

Les penalitzacions corresponents als nivells de qualitat per sota dels nivells 
d’exigència es defineixen a la taula següent: 

 

 

Índexs de Qualitat Horària 
(IQH) Nivell d’exigència Penalització 

Índex d’operativitat de les 
places d’estacionament (Iop) Si inferior a 90% Penalització de 0,7% sobre Co 

Índex del temps de reparació 
de les avaries (Ire) Si inferior a 90% Penalització de 0,7% sobre Co 

Índex del temps de resposta 
de les queixes i reclamacions 
(Iqr) 

Si inferior a 95% Penalització de 0,1% sobre Co 

 

On Co és l’import anual que el concessionari rebrà de l’EMT en concepte de 
manteniment, operació i explotació del Servei. 

 

Penalitzacions per situacions inacceptables 

També es defineixen una sèrie de situacions que es consideren inacceptables que es 
produeixin en un servei de qualitat. Per cada situació inacceptable que es detecti en el 
servei s’incrementarà la penalització en un 0,05% sobre Co. S’estableix una 
penalització màxima per aquest concepte del 0,5% sobre Co que seria l’equivalent a 
haver identificat deu (10) situacions inacceptables durant l’any. 

 

Les situacions inacceptables són les següents: 

 

 Nivell d’operativitat inferior al 60% durant un mes. 
 Un mòdul complet fora de servei durant tres dies sencers. 
 Fallada total del sistema durant més de 8 hores. 
 Nivell del temps de reparació d’avaries inferior al 60% durant un mes. 
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 Nivell de manteniment inferior al 40% durant un mes. 
 Nivell de neteja inferior al 40% durant un mes. 
 Nivell de temps de resposta de reclamacions inferior al 80% durant un mes. 
 Temps de resposta mitjà de les queixes i reclamacions superior als 40 dies 

naturals, corresponent a un mes concret. 

 

 

3.2 Índex de Qualitat dels Mòduls (IQM) 

 

Els nivells de qualitat que fan referència a l’Índex de Qualitat dels Mòduls (IQM), tenen 
un nivell d’exigència a partir del primer any de funcionament en endavant, per sota del 
qual s’aplicarà una penalització en forma de percentatge sobre l’import anual que el 
concessionari rebrà de l’EMT en concepte de manteniment, operació i explotació del 
Servei. 

 

Les penalitzacions corresponents als nivells de qualitat per sota dels nivells 
d’exigència es defineixen a la taula següent: 

 

 

Índex de Qualitat dels Mòduls 
(IQM) Nivell d’exigència Penalització 

Índex d’Informació i 
Senyalització  Si inferior a 90% Penalització de 0,25% sobre Co

Índex de Neteja Si inferior a 90% Penalització de 0,25% sobre Co

Índex de Manteniment Si inferior a 90% Penalització de 0,25% sobre Co

Índex de Col·locació Si inferior a 90% Penalització de 0,25% sobre Co

 

On Co és l’import anual que el concessionari rebrà de l’EMT en concepte de 
manteniment, operació i explotació del Servei. 
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3.3 Índex de Satisfacció del Client (ISC) 

L’evolució de l’ISC  en els anys del contracte donarà lloc a les següents penalitzacions 
econòmiques a partir del primer any de servei: 

 

 Primer any de servei: S’aplicarà una penalització de 1,0% sobre Co en el cas 
que l’ISC del primer any sigui inferior a 70. 

 

 Segon any de servei i següents: S’aplicarà el sistema de penalitzacions segons 
es defineix a la taula següent:  

 

ISC any i Evolució respecte any 
anterior Penalització 

Es manté o augmenta: 

ISCi ≥ ISCi-1 -2 
Sense penalització 

ISCi ≥ 70 

 Disminueix significativament: 

ISCi < ISCi-1 -2 
Penalització de 1,0% sobre Co 

Es manté o augmenta: 

ISCi ≥ ISCi-1 -2 
Penalització de 1,0% sobre Co 

ISCi < 70 
Disminueix significativament: 

ISCi < ISCi-1 -2 
Penalització de 2,0% sobre Co 

 

On Co és l’import anual que el concessionari rebrà de l’EMT en concepte de 
manteniment, operació i explotació del Servei. 

 

 

 




