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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIX EL 
CONCURS PER AL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT RENTING DE 5 VEHICLES 
PER A LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
1. Objecte del contracte 
 
Subministrament en arrendament, en la modalitat de 'renting', de cinc (5) vehicles per 
a la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. 
 
2. Característiques dels vehicles 
 

- Tipus de carrosseria: Monobloc 

- Places: 5 

- Motor: Diesel 

- Cilindrada: mínim 1460 cc 

- Nº cilindres: 4 

- Nº vàlvules: 8 

- Potència: Kv CEE (cv): mínim 81 (110) 

- Volum mínim de maleter 400 dm3    

- Nombre de portes: 5 

- Llevat de la marca i el model, el vehicle no portarà cap més element publicitari. 

- La tapisseria dels vehicles ha de ser d’un color discret, predominantment gris, 

amb tonalitats preferentment fosques. 

- Sistema de control d’estabilitat ESP i sistema antiderrapatge amb assistència 

de frenat ABS 

- Seients del conductor i acompanyant no esportius i regulables en alçada 

- Direcció assistida. 

- Alçavidres elèctrics davant i darrera 

- Tancament centralitzat amb comandament a distància. 

- Airbags frontals i laterals i de cortina per conductor i acompanyant del seient 

davanter. 

- Aire condicionat o climatitzador automàtic regulable bizona 

- Volant regulable 

- Catifes interiors 

- Triangles d’emergència (2) 

- Consum CCE 93/116 : CO2 (g/Km): < 137 

- Cadenes de neu 
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 3. Transformació policial i complements específics a instal·lar 
 

- Imatge corporativa : Retolació del vehicle amb pintura i vinil corresponent a la 
imatge determinada per la Direcció General de Policia i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Vidres de darrere tintats homologats per impedir la vista 
des de l’exterior. 

 
- Protector de càrter. 
 
- Instal·lació de la emissora de ràdio policial als altaveus del vehicle. Antena per 

emissora. 
 

- Pont de llums policials homologat sèrie Vista o equivalent, de leds, amb 
sistema de control programable, kit d’instal·lació, altaveus i llums grogues al 
darrera integrades al pont pel desviament del trànsit. Possibilitat de fer el canvi 
de to de la sirena des del clàxon del volant del vehicle. Amplificador de sirena 
en tres tons. Característiques: 100 w, 12/24. El control de megafonia es 
realitzarà a través d’un micròfon , controlat independentment i amb un 
polsador “PTT” amb control de volum. Incorporarà l’amplificador de sirena i 
controlador de llums en el mateix pont quedant únicament el comandament de 
control remot  a l’interior del vehicle. 

  En el quadre de comandament del vehicle hi anirà ubicat un suport amb dos   
  mòduls de led, essent un de color blau i connectat a les llum prioritàries i un           
  altre de color vermell connectat a les de desconnexió del pont. 
  A les òptiques del vehicle es situaran unes làmpades especials de led color   
  blau que funcionaran amb els llums prioritaris del pont i del quadre de     
  comandament. 
  La porta posterior del vehicle portarà dos focus rectangulars de leds blaves y   
  dos de leds àmbar que es subjectaran mitjançant una única peça metàl·lica,   
  preparada per aquesta funció i es podran engegar i parar a voluntat de     
  l’usuari.     
 
- Leds integrats a la porta del maleter  

 
- Dues lots de leds de quatre colors ( groc, blau, vermell, més blanc halògena al 

centre ) amb els seus carregadors a la tensió del vehicle i cons corresponents. 
 

- Suport per les gorres. 
 

- Armaris metàl·lics: seran d’estructura de xapa d’acer, tipus d’alta resistència, i 
amb pintura lacada. Format per la part inferior d’un bastidor per una calaixera, 
amb canto de seguretat cap avall, tapa de bastidor amb obertura superior 
mitjançant un amortidor que l’obligui a estar en posició de tancat. 

   La calaixera damunt del bastidor tindrà un tancament que, només tirant cap     
  amunt s’haurà de deixar anar. Portarà un joc de guies amb coixinets de boles    
  per una carrega mínima de 30 Kg, també portarà un revestiment de Aluzinc i    
  com a opció es podrà incorporar un pany independent a cada calaix. A part    
  superior, portarà una safata de xapa amb separadors i una estoreta de goma.    
  L’alçada serà de 70 mm de màxim. En el calaix superior dret portarà una taula. 
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- Material Varis: a part del material abans esmentat, portarà un martell talla 
cinturons i trenca llunes. Un dosificador de cinta d’ abalisament ( incloent un 
rotllo amb la llegenda “Policia Policial”. I un suport d’extintor de 6 Kg subjecte 
al terra del vehicle. 

 
 
4. Instal·lació kit de detinguts en 3 vehicles 
 
A tres dels vehicles se’ls instal·larà el kit de detinguts composat per una mampara 
bàsica de separació entre els seients davanters i posteriors de policarbonat 
transparent i barra de reforç vertical on aniran ubicats els suports de les lots i inclouran 
dos ventiladors. El terra serà fabricat amb ABS color gris injectat, amb desaigües per 
facilitar la neteja del mateix. Els seients fabricats també amb ABS color gris injectat. 
També disposarà d’orificis pels cinturons de seguretat. 
 
 
5. Característiques del servei 
 
Assegurança a tot risc sense franquícia. 
 
Manteniment i tot tipus de reparacions, inclosos els neumàtics i les llunes, 
independentment del motiu del seu deteriorament. 
 
Servei postvenda de reparacions coma màxim en un radi de 20 Km. 
 
Gestions, taxes i impostos necessaris per a la matriculació, ITV, certificacions etc. 
 
Assistència en carretera des de Km. 0 
 
Les transformacions dels apartats 2 i 3 portaran les certificacions corresponents 
d’homologacions per a posteriors ITV : 
 
Requisits de l’empresa transformadora 
 
Certificat ISO de l’empresa transformadora ( en vigor ) 
Certificat REIC ( Registre d’establiments Industrials de Catalunya ) que acrediti el tipus 
d’activitat de l’empresa. 
Certificat de muntatge ( per vehicle ) on figuri la matrícula o número de bastidor. 
 
Requisitis dels ponts de llums 
 
Certificat ECE ( Compatibilitat Electromagnètica ) 
Certificat R-65 categoria T luz de aviso 
Certificat de homologació R-21 
Certificat R-26. 
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6. Condicions contractuals 
 
Quilòmetres contractats per vehicle: 160.000 Km 
 
Pagament mitjançant factura mensual de l’adjudicatari 
 
Cost per quilòmetre addicional: 0.030 € 
 
Abonament per quilòmetre no realitzat: 0.023 € 
 
 
7. Lloc de lliurament 
 
El lloc de lliurament serà a les dependències de la Policia Local situades al carrer pare 
Garí, 72 – 76, de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
8.  Termini d’execució  
 
El  termini màxim de lliurament dels vehicles objecte del contracte serà de dos mesos 
des de la signatura del contracte. 
 
El termini establert per l’arrendament, en la modalitat de 'renting' és de 4 anys des de 
la signatura del contracte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 20 de març de 2011. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


