
 

 

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A 
L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES TEMPORALS D’ÚS COMÚ ESPECIAL DEL DOMINI 

PÚBLIC PER A L’ESTACIONAMENT DE BICICLETES, CICLOMOTORS I MOTOCICLETES 
D’ÚS COMPARTIT EN RÈGIM D’EXPLOTACIÓ ECONÒMICA 

 
 
LLICÈNCIES: SOL·LICITUD I NOMBRE DE LLICÈNCIES 
 

AVÍS: La documentació que s’ha d’adreçar a l’administració pública ha d’estar degudament 
compulsada.  

 
1. SOL·LICITUD DE LES LLICÈNCIES 
 
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant una instància a l’oficina del Registre General o a 
qualsevol dels registres que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de conformitat amb el 
que disposa l’article 1.B de l’annex 1 de la convocatòria.  

És possible presentar les sol·licituds telemàticament amb certificat digital a través de la seu 
electrònica: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/registre-electronic.  
 
2. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

 
Atesa la quantitat de preguntes rebudes durant el període de presentació de sol·licituds de les 
llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, 
ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal de 
Barcelona (expedient núm. 19SD0011D, volum 2), l’òrgan competent està tramitant l’ampliació 
del termini de presentació de les sol·licituds. 

Durant els propers dies es procedirà a publicar l’ampliació del termini, que es preveu en deu 
dies hàbils addicionals, tot i que aquesta previsió queda condicionada a l’aprovació definitiva 
per part de l’òrgan. 

3.  PREVISIÓ DE CALENDARI  
 
- Octubre del 2019: presentació i admissió de sol·licituds fins al proper 19 de novembre (inclòs).  
- Novembre del 2019: registre, acreditació i justificació. 
- Desembre del 2019: atorgament de llicències (bikesharing i motosharing) i inici del 
desplegament de flotes. 
- 1 de gener de 2020: atorgament de llicències i desplegament de flotes.   

4. REGISTRE DE BICICLETES  
 
Tots els vehicles han d’estar registrats. En el cas de les bicicletes, el registre s’ha de fer segons 
el procediment que estableix l’operador municipal B:SM, SA. 

El nombre de vehicles registrats no està sotmès a cap restricció. 

5. NOMBRE MÍNIM DE LLICÈNCIES PER OPERADOR 

No hi ha un nombre mínim de llicències per operador.  

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/19970000169
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/19970000169
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/registre-electronic
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6. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE DESPLEGAMENT DE LES LLICÈNCIES PER VEHICLES 
EN PRODUCCIÓ 

En el cas que els vehicles (ciclomotors o motocicletes) estiguin en producció, s’ha de valorar 
cada cas tenint en compte la confirmació de la comanda (amb la relació corresponent dels 
vehicles), els pagaments a compte efectuats, el compromís del fabricant (declaració 
responsable amb la relació dels vehicles), el compromís de l’instal·lador (posada en servei i 
funcionament a l’espai públic) i la data prevista de lliurament, que en cap cas no pot ser 
superior a seixanta dies des de l’atorgament de la llicència.  

 
7. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 

Sol·licitud: 

En el moment de lliurar les sol·licituds, cal presentar únicament la documentació que estableix 
l’article 1.A de l’annex 1. 
“A. Els interessats han de presentar una sol·licitud que inclogui la documentació següent 
relativa al compliment dels requisits per poder ser adjudicatari de la llicència: 
1. DNI o NIE de la persona sol·licitant, si es tracta d’una persona física, o de la persona que la 
representi legalment en cas de persona jurídica. Si s’actua per mitjà de representant, s’ha 
d’acreditar aquesta representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància 
fidedigna de la seva existència. 
2. Si es tracta d’una persona jurídica, cal aportar la targeta d’identificació fiscal, l’escriptura de 
constitució de la persona jurídica, els estatuts vigents i l’acreditació de la seva inscripció al 
registre competent. 
3. Declaració responsable sobre el compliment dels requisits d’acord amb el model de l’annex 
1.1. 
 

Prèviament a l’atorgament de la llicència: 
 
La documentació que estableix l’article 5.B, relativa al compliment de les obligacions tributàries 
i de la Seguretat Social, a la prevenció de riscos laborals i al compliment de les condicions 
definides a l’article 8.E, G i H i a l’article 15 de la regulació, s’ha de presentar en el període de 
deu dies hàbils des de la publicació de l’adjudicació de les llicències. 

 
 

LLICÈNCIES: REVOCACIÓ I RETIRADA DE LLICÈNCIES 
 
8. REVOCACIÓ I RETIRADA DE LLICÈNCIES 
 
Les llicències són revocables d’acord amb l’article 12.B de la regulació.  
L’article 4 de les bases de la convocatòria del procediment estableix que el termini comença a 
comptar a partir dels trenta dies següents a la notificació de l’atorgament de la llicència. 
 
9. REPARTIMENT DE LLICÈNCIES RETIRADES O PER RENÚNCIA 
 
Les llicències vacants, retirades o provinents de renúncies s’acumulen per a la seva adjudicació 
en el següent període de licitació.  
 



 

3 

 

 
 
 

10. DESPLEGAMENT EFECTIU DEL NOMBRE DE LLICÈNCIES AL CARRER 

 
D’acord amb les condicions de la regulació, és obligatori desplegar la totalitat de les llicències 
obtingudes. Els vehicles que no disposin de llicència es retiraran de conformitat amb el que 
s’ha estipulat. L’incompliment de les condicions de llicència donarà lloc a les sancions 
establertes a la norma. 
  

11. RENÚNCIES  

La renúncia a les llicències és motiu d’extinció de la llicència, segons el que disposa l’article 
13.B. Les llicències sobrants s’acumulen fins a una nova convocatòria pública, de conformitat 
amb el que estableix l’article 16.F de les bases. A l’apartat G de l’article 16 es defineixen 
algunes limitacions per a les empreses que renunciïn a les llicències. 
 
12. DESPLEGAMENT DE VEHICLES SENSE LLICÈNCIA A L’ESPAI PÚBLIC 

El desplegament de qualsevol tipus de vehicle vinculat a una activitat econòmica a l’espai 
públic sense disposar de la llicència corresponent constitueix una infracció sancionable.  

 

API, INFORME I ‘DATA SHARING’ 
 

13. ACCÉS I CONTINGUT DE LA INFORMACIÓ  
En la declaració responsable del model de l’annex 1.1 6) es precisa el compromís de garantia 

d’accés en temps real a les dades dels vehicles desplegats, així com la proporció de les dades 

establertes a l’article 8 de la regulació.  

 
14. COORDINACIÓ DE LA GESTIÓ DE DADES 
 
Una vegada atorgades les llicències, s’han d’organitzar les reunions necessàries amb els 
responsables designats per les empreses per coordinar l’operatiu de dades. Les dades 
sol·licitades són les que figuren a l’annex 1.3 de la convocatòria en els formats especificats.   
 
Les dades no inclouen dades personals, a excepció del cas sancionador, d’acord amb l’article 
8. L de la regulació.   
 
ASSEGURANÇA 

15. VIGÈNCIA DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA 

Cal tenir una pòlissa en vigor, segons l’article 8.E, que comprengui el termini de durada de les 
llicències, així com una declaració responsable signada pel representant legal que inclogui el 
compromís de disposar de l’assegurança mentre duri el període d’atorgament de les llicències. 
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Pel que fa a l’assegurança dels vehicles que estiguin en procés de fabricació justificada, n’hi ha 
prou amb una declaració responsable fins a la posada en funcionament del vehicle, moment en 
què caldrà aportar-ne la pòlissa.  

La declaració responsable ha d’incorporar les dades del representant legal i de la companyia 
que representa, i ha d’indicar el compromís exprés de disposar de l’assegurança obligatòria de 
responsabilitat civil establerta legalment, que comprengui el període d’atorgament de les 
llicències sol·licitades. 

 
REGISTRE DE BICICLETES 
 
16. COMPROVANT DE LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE BICICLETES AL REGISTRE DE 
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS (B:SM) 
 
S’ha d’acreditar el registre de tots els vehicles. Si no és així, en aquesta fase de licitació 
s’accepta la justificació proporcionada pel mateix registre de B:SM segons la qual la sol·licitud 
de registre està en tràmit.  
 
Aquest tràmit no s’aplica en el cas de les motocicletes i els ciclomotors, ja que disposen 
de matrícula. 
 
 
DESPESES EN PUBLICITAT 
 
17. DESPESES REPORTADES PELS ANUNCIS DE PUBLICITAT I CONVOCATÒRIA  
 
Una vegada atorgades les llicències, s’ha de repercutir el cost dels anuncis entre els 
llicenciataris i s’ha d’indicar com cal procedir al seu pagament.  
 
 
PAGAMENT DE LA TAXA 
 

18. PAGAMENT ANUAL 
 
Una vegada s’hagi comprovat la documentació aportada de conformitat amb la clàusula 14 de 
la regulació, s’ha de comunicar el lliurament de la liquidació corresponent per al pagament de la 
taxa del primer any, per tal de poder efectuar-lo seguint les instruccions que consten al mateix 
document.  
 
Per als anys successius, el pagament serà domiciliat. A aquest efecte, cal presentar un compte 
bancari a nom de l’adjudicatari, juntament amb la documentació.  
 
Si transcorreguts deu dies des del lliurament de la liquidació no consta el pagament a les bases 
municipals, la sol·licitud de la llicència es desestimarà, de conformitat amb la clàusula 1 c) de 
l’annex 1 del procediment d’atorgament de llicències.  
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ALTRES 
 
19. PROHIBICIÓ EXPRESSA DE VENDA, CESSIÓ O TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIES  

La prohibició de grups d’empreses és una condició per poder sol·licitar la llicència i s’aplica 
durant el seu temps de vigència. Qualsevol tipus d’operació societària que impliqui un canvi en 
la persona jurídica es considera una cessió i està prohibida expressament a la regulació de les 
llicències. 

20. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES PER PART DE PERSONES FÍSIQUES 

Han de complir tots els requisits especificats a les bases d’adjudicació. 

21. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS DE L’ART. 15   

En el moment d’efectuar la sol·licitud, les persones sol·licitants han de complir els requisits que 
estableix l’article 15 de la regulació. 

L’article 5.iii de la convocatòria estableix com s’han d’acreditar aquests requisits, una vegada 
acceptada la sol·licitud, en el termini de deu dies hàbils des de la publicació de l’adjudicació de 
les llicències. 

 

22. PAGAMENT DE LA GARANTIA 

Una vegada atorgades les llicències, el pagament de la garantia definitiva s’ha d’efectuar a la 
Tresoreria General de l’Ajuntament. El pagament es pot fer en metàl·lic, mitjançant un xec 
conformat o bancari a nom de l’Ajuntament o amb targeta de crèdit, o d’acord amb el que 
estableix l’article 5.3 c) de la convocatòria. 

 

23. SUPERACIÓ DEL 50% DE LA FLOTA EN L’ÀMBIT CENTRAL 

Qualsevol incompliment de les condicions estipulades a la regulació serà sancionat, 
especialment la saturació de l’àrea delimitada com a central. 
 
 
 
 


