MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Per a l’establiment del servei públic d’aparcament tancat de rotació per a
bicicletes i patinets al municipi de Sant Quirze del Vallès

Antecedents
El febrer de 2020 es va aprovar el Pla d’Actuació de Municipal 2020 – 2023 entre les
quals hi havia l’acció de desenvolupar i aplicar polítiques urbanes que facilitin la mobilitat
elèctrica al municipi, i l’impuls de la mobilitat urbana sostenible. Concretament, i en
primer lloc, en el desenvolupament de nova normativa que permeti canviar el paradigma
de la jerarquia actual de la mobilitat, i en segon lloc, que la mobilitat del vehicle privat
sigui cada vegada menys depenent dels combustibles fòssils.
Mitjançant Decret 20193649 de 15/11/2019 es va aprovar concórrer a la convocatòria
única per a la concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, amb 3 actuacions: Implantació
d’energies renovables a equipaments municipals, renovació de calderes a equipaments
municipals i impuls de la mobilitat elèctrica.
Un del projectes executats és la instal·lació d’un aparcament tancat de rotació per a
bicicletes i patinets, aquesta memòria tracta de la justificació de l'establiment del servei
esmentat des dels punts de vista social, jurídic, econòmic i organitzatiu.
Justificació social
Sant Quirze del Vallès és un municipi el qual la distància entre equipaments sobrepassa
de poc el quilòmetre de distància i és també un municipi en què es pot recórrer el seu
teixit urbà en distàncies que no arriben als 2.500 metres, distància la qual també engloba
part de teixit urbà de municipis veïns.
És per això, que es fa una aposta per la mobilitat activa, i concretament, per anar
implantant de forma progressiva nova infraestructura que faciliti els desplaçaments en
bicicleta al municipi, bé sigui en bicicleta convencional o ja sigui amb bicicleta elèctrica.
Justificació jurídica
Des del punt de vista legal la creació d’aquest servei s’emmarca en les competències
atribuïdes per l’article 25.2 b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les Bases de
Règim Local i el RDL 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, que atribueixen als
municipis la competència de l’ordenació del trànsit de vehicles i persones a les vies
urbanes. En concret, el RDL, en el seu article 7, atorga als municipis diverses
competències en matèria de trànsit, i la possibilitat de regular, mitjançant Ordenança,
els usos de les vies urbanes.

Per això, l'Ajuntament està plenament capacitat per a l'establiment del servei esmentat,
si bé haurà de seguir la tramitació que estableixen concretament els articles 159, 160 i
concordants del Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, perquè el servei es prestarà en règim de lliure concurrència.

Justificació econòmica
De l'adjunt projecte d'establiment del servei resulta que ha estat necessària una inversió
inicial de 73.284,69€ per a la instal·lació de l’aparcament tancat, a més d'existir una
previsió anual de 3.644,04€, en concepte de despeses de manteniment i cost de
subministrament elèctric per al correcte funcionament del servei.
Per tal d'atendre totes aquestes despeses hi ha consignació pressupostària suficient i
adequada.
Justificació organitzativa
El servei a establir és, en principi, susceptible de ser prestat mitjançant qualsevol de les
formes de gestió previstes legalment. Per la seva envergadura, no requereix de
contractació de nou personal ni la creació d'un organisme autònom o d'una organització
descentralitzada, sinó que es considera més convenient prestar-lo a través de la mateixa
organització de l'Ajuntament.
(Lloc i data)
LA COMISSIÓ REDACTORA,

(Nom, càrrec i signatura dels seus membres)

PROJECTE D’ESTABLIMENT
Segons l’article 159.2 del Reglament d’obres i serveis de Catalunya el projecte
d'establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes següents:
a) Les característiques del servei.
b) La forma de gestió.
c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb la indicació,
si s'escau, de les que hagi de realitzar el contractista.
d) L'estudi econòmic financer i, si s'escau, les tarifes a percebre dels usuaris.
e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que ha de
percebre l'ens local, i la compensació econòmica que, si s'escau, aquest hagi de satisfer.
f) El règim estatutari dels usuaris.

PROJECTE D'ESTABLIMENT
Per a l’establiment del servei públic d’aparcament tancat de rotació per a bicicletes i
patinets al municipi de Sant Quirze del Vallès
Característiques del servei
El servei consistirà en la posada a disposició de la ciutadania d’una zona d’aparcament
tancat de rotació exclusiu per a bicicletes i patinets, la qual pot estar dotada de punts de
recàrrega amb subministrament elèctric per a les bicicletes i patinets elèctrics així com
de les funcionalitats complementàries per al correcte funcionament del servei.
Forma de gestió
La forma de gestió serà directa, a través de la mateixa organització del municipi. La
infraestructura del servei, incloent els punts de càrrega i l’escomesa corresponent, són
de titularitat municipal essent l’Ajuntament qui proporcioni el subministrament elèctric.
Obres, béns i instal·lacions necessaris
La infraestructura estarà dotada dels següents elements:
Aparcaments sense punt de recàrrega elèctrica: espai habilitat per a l’aparcament tant
per a bicicletes i patinets convencionals, com per a bicicletes i patinets elèctrics quan no
requereixin de càrrega elèctrica.
Aparcaments amb punt de recàrrega elèctrica: espai habilitat exclusivament per a
l’aparcament de bicicletes i patinets elèctrics quan requereixin de càrrega elèctrica.

Punt de recàrrega: element modular amb la corresponent escomesa a xarxa que permet
la càrrega de bicicletes i patinets elèctrics a través del connector específic per cada
vehicle. Atesa la variabilitat de sistemes connectors (depèn de la marca i del model del
vehicle), aquest element connector haurà de ser aportat per la persona usuària del
Servei.
Càmeres de videovigilància que conformen un sistema de seguretat destinat al control
dels accessos per tal de supervisar l’ús del Servei. Les imatges captades seran
tractades únicament amb la finalitat de gestionar i controlar els accessos a l’aparcament
i no seran cedides a tercers. Les mateixes disposaran d’un distintiu exhibit en un lloc
visible a les zones vigilades on s’informarà de l’existència del tractament, la identitat i
adreça del responsable o encarregat, la possibilitat d’exercir els drets, lloc on obtenir
més dades i la resta d’informació per donar compliment al Reglament General de
Protecció de Dades de la Unió Europeu i les instruccions de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
Senyalització: l’aparcament estarà degudament senyalitzat, amb pintura viària i
senyalització vertical, així com també se senyalitzaran les seves condicions ús i altra
informació necessària per al correcte funcionament del servei.
Estudi econòmic i financer
Les despeses d'inversió per a l'establiment del servei són les següents:
Les despeses d’inversió son les derivades de l’execució del contracte de l’expedient
85/2021/SQSCR
El contracte tracta de la construcció d’una gàbia-aparcament per a bicicletes, mitjançant
tancaments verticals de planxa perforada d’acer inoxidable i coberta inclinada d’acer
galvanitzat, amb accés controlat mitjançant aplicació mòbil APP.
La capacitat prevista és de 48 bicicletes, de les quals 16 podran estar connectades a un
punt de recàrrega elèctrica i les altres 32 estaran aparcades amb un sistema de doble
alçada que permet un aprofitament òptim de l’espai.
El import del contracte és de 73.284,69 €, dels quals 60.565,86 € corresponen a la base
imposable i 12.718,83 € corresponen al 21% de l’impost sobre valor afegit.
Les despeses de funcionament del servei són les següents (en còmput anual):
-

Despeses de manteniment de software de control i gestió, càmeres i plaques solars
Software que inclou la llicència i targeta 3G, cost anual 324€ + IVA.
Manteniment preventiu del software on inclou les actualitzacions i verificacions de
les proteccions, resistència a terra, aïllament i supervisió 24h de funcionament i
comunicacions, manteniment de les plaques i càmeres cost anual 1.200€ + IVA.
Total despeses de manteniment = 1.524,00€/any + IVA = 1.844,04 € IVA inclòs

-

Despeses de subministrament elèctric
Es realitza una estimació del cost del subministrament elèctric calculant les
despeses dins del mercat elèctric regulat per una potència contracta de 6,928kW i
una estimació de consum de 500kW mensuals:
Import per peatges de transport i distribució i càrrecs:
•
•
•

P1 (punta) 6,928 kW x 23,751377 Eur/kW i any x (31/365) dies = 13,98 €
P3 (vall) 6,928 kW x 0,979236 Eur/kW i any x (31/365) dies = 0,58 €
Marge de comercialització fix: 6,928 kW x 3,113 Eur/kW i any x (31/365) dies =
1,83 €

Total terme fix 16,39€/mes
Import per peatges de transport i distribució i càrrecs i el preu mitjà actual de l’energia
a 0,23€/kWh i una estimació de consum d’uns 500 kWh mensuals = 115 €/mes
Impost electricitat: ( 131,39 X 0,500000 % ) = 0,66 €
Lloguer de comptador: (31 dies x 0,044839 €/dia) = 1,39 €
Total 133,44€ + IVA 10% = 146,78€/mes
Total despeses de subministrament elèctric =1.800€/any IVA inclòs
Totes aquestes despeses tenen cobertura suficient al pressupost general de
l'Ajuntament.

Règim estatutari de les persones usuàries
Els drets i les obligacions de les persones usuàries seran les previstes en el Reglament
del servei.
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