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CONVOCATÒRIA PER A LA CESSIÓ DE BICICLETES PER A L’ESTUDIANTAT DE
LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. PERIODE FEBRER-JUNY DEL 2008
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
La cessió de bicicletes és una acció de promoció de la Universitat de Lleida de l’ús de
la bicicleta com a mitjà de mobilitat sostenible a la ciutat de Lleida.
1.- OBJECTE DE LA CESSIÓ
L'objecte d'aquesta acció és promocionar la bicicleta com a mitjà de transport eficient,
ràpid, econòmic, còmode, divertit i saludable. Aquesta cessió té com a objecte
promocionar l’ús de la bicicleta entre la comunitat d’estudiants de la UdL i als efectes
de proporcionar un mitjà de transport urbà sostenible
Els estudiants que obtinguin la cessió disposaran d’una bicicleta urbana (veure annex
I), amb tots els elements obligatoris (timbre, llum davantera amb dinamo i reflectant
darrera), amb dret a les reparacions determinades per l’annex incloses (veure annex
II).
L’estudiant beneficiari també rebrà un kit de seguretat consistent en un casc, armilla
reflectant i cadenat.
L’estudiant beneficiari haurà de tenir una pòlissa d’assistència sanitària i una
assegurança de responsabilitat civil.

2.-PARTICIPANTS
Poden participar en la convocatòria tots els estudiants matriculats en titulacions oficials
de centres propis de la UdL o ser estudiant de mobilitat matriculat i acollit a la UdL i, en
tots els casos, estar matriculat a la UdL durant tot el període de la cessió de la
bicicleta.

3.- SOL·LICITUDS
Els estudiants que hi estiguin interessats hauran d’omplir el formulari que es troba en
l’annex i acceptar les bases de la convocatòria. Les bases es poden obtenir al Server
d’Extensió Universitària (SEU) o la web de la UdL (www.udl.cat) i presentar-lo, adreçat
al SEU, a qualsevol dels Registres de la Universitat abans del 23 de gener 2008.
4.- SELECCIÓ DELS SOL·LICITANTS
La selecció, per delegació del rector, la realitzarà el Vicerectorat d’Estudiantat i tindrà
lloc a partir del 24 de gener del 2008.
Els criteris de priorització per a la cessió de les bicicletes seran els següent:
- En primer lloc, els estudiants externs participants en programes de mobilitat
- En segon lloc, els estudiants residents fora de la ciutat de Lleida
- En tercer lloc, la resta d’estudiantat
En cas d’empat dins els grups de priorització, es cediran les bicicletes per ordre de
registre de la sol·licitud.
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En cas que la demanda sigui menor que les bicicletes disponibles, aquestes s’oferiran
en condicions similars a les d’aquesta convocatòria a la resta de la comunitat
universitària (PAS i PDI)
La resolució de la selecció es farà pública al SEU, la web i el consell de l’estudiantat.
El SEU, a més a més i si s’escau, comunicarà als beneficiaris la resolució per correu
electrònic. Aquets hauran de confirmar en el termini de 3 dies des de la publicació de
la resolució de selecció, l’acceptació de la bicicleta, així com proporcionar la resta de
dades requerides per efectuar la reserva de la bicicleta abans de l’1 de febrer de 2008.
Contra la resolució de la selecció, els interessats, podran interposar recurs de
reposició davant el Vicerector d’Estudiantat.
Si no es produeix l’acceptació de la bicicleta durant aquest període establert l’estudiant
perdrà el dret a l’ús de la bicicleta, i li correspondrà al següent estudiant de la llista
d’espera.
El Vicerectorat d’Estudiantat i SEU es reserven el dret a modificar la data i mecànica i
condicions de la cessió per garantir el bon desenvolupament de la campanya de
cessió de bicicletes. En aquest cas, n’informarà a l’estudiantat i ho publicarà al seu
web amb antelació suficient.
Si el beneficiari incompleix alguna de les bases d’aquesta cessió se li retirarà la
bicicleta i passarà al suplent, el qual estarà igualment obligat a complir aquestes
bases.
5.- CONDICIONS DE CESSIÓ DE LA BICICLETA
La bicicleta en cessió és d’ús personal i intransferible i en cap cas podrà ser objecte de
tràfic econòmic o compensació econòmica o d’un altre tipus.
L’estudiant que rebi la bicicleta abonarà 99 EURs en concepte de fiança per la cessió,
despeses de gestió i assegurances. 70 EURs de la fiança es retornaran en el moment
que es retorni la bicicleta sempre que aquesta i els seus accessoris siguin tornats i que
l’estat de la bicicleta correspongui al desgast habitual de l’ús, segons els criteris que
determini la UdL. El kit de seguretat (casc, armilla reflectant i cadenat) romandrà
propietat de l’estudiant.
L’estudiant rebrà una bicicleta i accessoris en perfecte estat de funcionament i es
comprometrà a retornar-ho en el mateix estat una vegada finalitzat el temps de cessió.
L’estudiant ha de ser capaç d’usar la bicicleta cedida i es compromet a utilitzar-la
d’acord amb les normes bàsiques de circulació.
L’estudiant beneficiari haurà de tenir una pòlissa d’assistència sanitària i una
assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima que es detalla a
l’annex III. No es lliurarà la bicicleta fins que no s’hagi comprovat aquests aspectes.
Aquestes pòlisses s’activaran automàticament per als beneficiaris a l’acceptar la
cessió, en càrrec als 99 EURs de fiança. En cas de que el beneficiari acrediti disposar
de les pòlisses d’assegurança contemplades en les bases, podran renunciar a les
pòlisses ofertes per la UdL, i es retornaran al final de la cessió13 EURs addicionals si
renuncien a la pòlissa d’accidents oferta per la UdL i 4 EURs addicionals si renuncien
a la pòlissa de responsabilitat civil oferta per la UdL.
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La bicicleta haurà de ser retornada abans del 30 de juny del 2008.
En el cas que el beneficiari deixi d’estar matriculat a la UdL o perdi la condició
d’estudiant de la UdL, haurà de comunicar aquesta condició al Vicerectorat
d’Estudiantat, i haurà de retornar la bicicleta de forma immediata.
Amb caràcter general, el beneficari es fa responsable de tots els danys propis i aliens
que es poguessin produir per causa de l’ús de la bicicleta cedida, tant per ell mateix
com per part de tercers sota la seva autorització. Si no hi ha proves del contrari, es
pressuposarà que els tercers que utilitzen la bicicleta cedida durant la duració
d’aquesta cessió ho fan sota l’autorització del beneficiari. Tanmateix, el guanyador es
compromet a custodiar la bicicleta i a fer-ne un ús correcte i adequat respectant en tot
moment les normes de circulació aplicables.
La Universitat de Lleida no té cap responsabilitat de l’ús que el beneficiari faci de la
bicicleta ni dels danys propis o aliens que pugui produir l’estudiant beneficiari ni altres
persones.
El beneficiari té dret a la revisió d’ajust de la bicicleta en el taller mecànic que la UdL
determini.
Seran a càrrec de la UdL les avaries degudes a l’ús normal o desgast de la bicicleta
segons el criteri del taller mecànic de reparació, amb un màxim d’una revisió/reparació
cada dos mesos.
La UdL no es farà càrrec de l’abonament de reparacions realitzades en altres
establiments no autoritzats per la UdL degudes a aquestes incidències.
Seran a càrrec del beneficiari:
• Els desperfectes que es puguin derivar del mal ús o per circumstàncies fortuïtes
(col·lisions, caigudes, cops...), segons el criteri del taller mecànic de reparació.
• La pèrdua o els desperfectes en qualsevol dels accessoris inclosos en la cessió.
• Les sancions administratives per infraccions de trànsit i altres relacionades amb
l’ús de la bicicleta durant el període de cessió.
En l’annex II es detallen les operacions i despeses a càrrec de l’estudiant beneficiari i
càrrec de la UdL.
En cas de furt, robatori o pèrdua, el guanyador respon del valor de la bicicleta amb la
fiança dipositada en el moment de la cessió.
La UdL podrà retenir la fiança en aquest concepte o per compensar qualsevol altra
obligació no satisfeta per part del guanyador.
En cas del no retorn de la bicicleta un cop finalitzat el període de cessió, a banda de la
retenció de la fiança, la UdL es reserva el dret a endegar les accions que consideri
adients i a l’aplicació de les sancions de caràcter disciplinari que considerin oportunes
als estudiants per incompliment de les obligacions fixades en les bases de la
convocatòria.
Les despeses derivades del incompliment per part del beneficiari de les obligacions
contingudes en aquest document correran a compte de l’estudiant beneficiari.
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La UdL pot delegar en una entitat externa la gestió o part de la gestió del programa de
cessió de bicicletes (veure annex IV).
Ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i
Tribunals de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués
correspondre.
En finalitzar el període l’estudiant es compromet a valorar la seva experiència un cop
acabat el període de cessió.
La UdL no es responsabilitza de les possible pèrdues, deterioraments, robatoris,
retards o qualsevol altre circumstància que pugui afectar el desenvolupament del
període de sol·licitud de la bicicleta.
En cap cas la UdL serà responsable dels serveis de qualsevol altre entitat la
participació de la qual sigui necessària perquè el beneficiari pugui gaudir de la bicicleta
en cessió.
6.- DECLARACIÓ DE VERACITAT
Les dades facilitades pels participants hauran de ser veraces. En el cas que aquestes
fossin falses, no es permetrà la participació en la convocatòria i, en el seu cas, es
retirarà la cessió de la bicicleta al beneficiari i aquesta passarà al següent estudiant de
la llista d’espera.
7.- PROCEDIMENTS DE RECLAMACIÓ
Els participants, pel mer fet de participar, accepten les bases i el criteri de la UdL quant
a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquesta cessió.
El període de reclamació del temps de sol·licitud finalitza transcorreguts quinze dies
des de la data de comunicació al beneficiari. Les reclamacions s’interposaran a través
d’un escrit dirigit al Vicerector d’Estudiantat de la UdL
8.- RECURSOS
Es pot interposar, contra aquesta convocatòria, recurs facultatiu de reposició en el
termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquesta convocatòria davant d’aquest
vicerctorat, sens perjudici d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.

Xavier Gómez Arbonés.
Vicerector d’Estudiantat
p.d DOCG num. 4517 de 24.11.05
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ANNEX I:
Bicicleta prevista: Bicicleta BH mod. S200.8 ó s210.8 (la imatge pot no coincidir amb el
model finalment entregat)

Cuadro: ALUMINIO 7005 COMPACT
Horquilla: SUSPENSIÓN
Cambio: SHIMANO TX50 7V
Desviador: SHIMANO TZ30
Manetas: SHIMANO ALTUS EF50
Frenos: V-BRAKE ALUMINIO
Bielas: SUNTOUR XR 170
Ruedas: ALUMINIO/QR
Manillar: ACERO DOBLE ALTURA
Potencia: AHEAD 1 1/8
Tija Sillín: ALUMINIO 27.2X350
Sillín: BUMPER

ANNEX II:
Operacions incloses:
• Revisió total de la bicicleta a cada canvi d’usuari.
• Ajust de elements de rodament: direcció, caixa pedalier, eixos rodes sempre que
calgui. Ajust de frens i canvis de marxes (no inclou canvi de components si es per
mal ús o accident).
Els elements de desgast (pastilles de fré i cubertes) s’haurán de facturar quan sigui
necesari el seu canvi, i seran a càrrec de la UdL
Es facturarà a l’estudiant beneficiari qualsevol reparació motivada per accident o mal
ús de la bicicleta.
Els usuaris tindrán un tracte preferencial davant de qualsevol avería: inmediatesa en la
reparació (segons disponibilitat) i 10% de descompte en totes les reparacions (material
i mà d’obra) de les que s’hagin de fer càrrec.

ANNEX III:
Les cobertures de l’assegurança d’accidents han de ser:
- Àmbit de cobertura: mundial
- Durada: anual i 24 hores al dia
- Assistència mèdica: il·limitada en centres concertats o centres de la Seguretat Social
- Invalidesa permanent absoluta: 15.025,30 €;
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- Mort per accident: 9.015,18 €
- Assistència viatges: assistència sanitària fins a 1.202,02 €. Trasllat per malaltia i
accident. Trasllat d’un familiar. Despeses d’un familiar. Repatriació per
mort. Servei de missatges urgent
Aquesta cobertures estan assegurades en el cas de l’Assegurança d’accidents Cum
Laude. Aquesta és una és una pòlissa contractada amb una companyia privada que
protegeix la persona assegurada en cas de patir un accident i li garanteix assistència
sanitària (en centres concertats) fins a la recuperació de les lesions o un màxim
de 365 dies. Es pot contractar (preu aproximat 13 €) en el moment de formalitzar la
matrícula o durant el curs acadèmic. Més informació al SEU o a UNIPSA (Corredoria
d’Assegurances, SA. Tel. i fax 934 880 327)
Les cobertures de l’assegurança de responsabilitat civil han de ser:
- Responsabilitat Civil Privada de la persona assegurada en la seua condició d’usuari
de la bicicleta
- Defensa i fiances: límits assegurats: 60.000 € per sinistre i 150.000 € per anualitat i
pòlissa
- Es permet una franquícia fins a 150 € per sinistre
Aquestes cobertures estan assegurades en el cas de l’assegurança de “responsabilitat
civil privada per a persones usuàries de la bicicleta”. Aquesta és una és una pòlissa
anual contractada amb una companyia privada que cobreix la responsabilitat civil en
que la persona assegurada pugui incórrer en la seua condició d’usuari de bicicleta fins
els límits assenyalats.
Algunes associacions d’usuaris de bicicleta ofereixen assegurances similars.

ANNEX IV:
El taller col·laborador és Jaime Calucho, s.a,
Jaime Calucho, s.a, oferirá el servei de entrega i recollida de les bicicletes als
estudiants previa autorització de la UdL, així com el cobrement i retorn de la fiança
corresponent.
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ANNEX V:
SOL·LICITUD PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA
CESSIÓ DE BICICLETES PER A L’ESTUDIANTAT DE LA UNIVERSITAT DE
LLEIDA. PERIODE FEBRER-JUNY DEL 2008
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Adreça:
Població:

Codi postal:

Telèfon:

Mòbil:

Curs on estic matriculat/da el
curs 2007/08:

Ensenyament:

Adreça electrònica:

Escola/Facultat:
Sol·licito ésser admès/admesa a la present convocatòria i adjunto la documentació
exigida. DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en
aquesta sol·licitud i que reuneixo els requisits exigits a la convocatòria, i que he llegit,
conec i accepto les bases de la convocatòria.
Lleida,

de

de

Signatura:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA CONVOCATÒRIA
Imprès de sol·licitud
Fotocòpia de la matrícula a la UdL del curs actual.
Fotocòpia del DNI o passaport (els documents caducats no són vàlids).
Document acreditatiu de tenir la pòlissa d’assistència sanitària que preveuen les bases de la
convocatòria (base 5). Si renuncieu a la pòlissa que ofereix la UdL, marqueu aquí
Document acreditatiu de tenir l’assegurança de responsabilitat civil que preveuen les bases de la
convocatòria (base 5). Si renuncieu a l’assegurança que ofereix la UdL, marqueu aquí
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