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1. Objecte 
Aquest plec de condicions conté el conjunt de característiques que ha d’incloure 

el servei de lloguer de bicicletes proposat en el projecte titulat: PROJECTE 

D’IMPLANTACIÓ D’UN SERVEI DE TRANSPORT ELÈCTRIC DE LLOGUER A 

LA CIUTAT DE BARCELONA. 

2. Documents del projecte 
El present projecte consta dels documents que es citen a continuació. 

 Document nº1: Memòria. 

 Document nº2: Plànols. 

 Document nº3: Plec de condicions. 

 Document nº4: Pressupost. 

3. Condicions generals 
El plec de condicions determina cada un dels elements que composen el servei 

de lloguer de bicicletes implantat, per tant, s’entén que la incorporació de qualsevol 

element aliè a aquest plec, ha de ser aprovat per la direcció tècnica. 

Per modificar qualsevol característica principal d’un element descrit en aquest 

plec, es requerirà sempre l’autorització de la direcció tècnica del projecte. 

4. Condicions econòmiques 
La selecció o creació dels components  que formen cadascuna de les parts del 

servei que estan descrites en aquest plec de condicions es basarà en un criteri 

econòmic, on es considerarà el component més adequat entre la resta dels 

possibles i el que més s’ajusti al pressupost marcat. 

5. Descripció dels elements 

5.1 Elements principals 

 

5.1.1 Bicicletes 

El servei disposa de 831 bicicletes elèctriques per ser utilitzades pels usuaris del 

servei. Es tracta d’una bicicleta fabricada amb alumini amb un motor de 200 watts, 

que permet arribar a una velocitat màxima de 25 km/h. El pes de la bicicleta és de 

23 kg. 
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5.1.2 Estació 

L’estació, juntament amb les bicicletes, és la part principal del servei. Hi ha 66 

estacions repartides per tota la ciutat en radis no majors a 400 metres. Hi ha 

estacions de diverses dimensions compreses entre 10 i 20 ancoratges segons la 

seva ubicació. 

5.1.3 Servei d’ordenació de bicicletes 

El servei ha de disposar de 9 camions que assegurin el correcte funcionament del 

servei. Cada camió té un radi d’actuació de 750 metres, on haurà d’assegurar que 

hi hagin bicicletes en les estacions i que funcionin correctament. 

5.1.4 Vies de comunicació i informació 

Es considera oportú que el servei disposi d’una pàgina web i una aplicació Android 

i IOS, perquè l’usuari pugui estar informat sobre les novetats del servei i perquè, 

a més a més, pugui interactuar amb ell i pugui realitzar diverses accions i/o 

gestions i pugui veure l’estat insitu en el qual es troba cadascuna de les estacions. 

5.1.5 Sistema tarifari 

El sistema ha de disposar d’un sistema tarifari variat, és a dir, que existeixi la 

possibilitat de fer-se abonat i pagar una quota anual, per aquelles persones que 

utilitzin el servei amb freqüència i per altra banda, que existeixi un bitllet senzill per 

aquelles persones que vulguin utilitzar el servei de forma ocasional. 

5.2 Disseny de la estació 

 

5.2.1 Tòtem 

Cada estació disposa d’un tòtem perquè l’usuari pugui interactuar des de l’estació 

amb el servei de lloguer sense la necessitat d’atenció al client. Està pensat que el 

tòtem porti incorporat un monitor, botonera, un lector de targetes de crèdit, un 

lector de bitllets, un expenedor de bitllets i un lector contactless per llegir les 

targetes dels abonats. Les mesures del tòtem són: 400x600x1869 mm. 

5.2.2 Ancoratge 

Cada estació disposa d’entre 10 i 20 ancoratges on estaran subjectades les 

bicicletes. Cada ancoratge disposarà de tres LEDS lluminosos que indicaran 

l’estat de la bicicleta, així com uns altres que indicaran l’estat de la seva bateria. 

També tindrà una pantalla que indicarà si està bloquejada o no. Les mesures de 

l’ancoratge són de: 300x298x830 mm. 
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5.2.3 Base de l’ancoratge 

La base és la part que uneix l’ancoratge amb la resta d’ancoratges que hi ha i el 

tòtem. La base queda subjectada al terra. Té unes mides de: 380x750x20 mm. 

5.2.4 Box guarda bicicletes 

El box és una de les parts que incorpora algunes estacions del servei. La seva 

funció és guardar bicicletes privades dels usuaris. Cada box porta incorporat tres 

LEDS de colors que indiquen l’estat en el qual es troba el box, i en el seu interior 

un suport on quedi la bicicleta mínimament subjectada. Les mides que ha de tenir 

el box són de: 700x1640x1470 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


