CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL
TRENET TURÍSTIC DE CASTELLDEFELS

Castelldefels està considerat com a municipi turístic d’acord amb la Resolució de data
26/07/1994, (Decret 41/1994 de 22/02/1994), emesa per la Direcció General de Comerç i
Serveis de la Generalitat de Catalunya, fet que reconeix l’estacionalitat de l’activitat econòmica
i la qualificació de Castelldefels com a municipi amb un pes turístic molt rellevant a la comarca
del Baix Llobregat i a Catalunya. La població resident de forma estable està xifrada en 65.960
habitants (cens 2020), però supera àmpliament aquesta població en el període estiuenc i
concretament en els mesos de juliol i agost.
L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Castelldefels, amb l’objectiu d’ampliar els serveis turístics
que permetin millorar l’experiència dels nostres visitants, proposa la contractació del servei de
transport lúdic de viatgers a través del Trenet Turístic.
La proposta de creació d’un servei temporal de trenet turístic amb itinerància per les zones
d’activitat econòmica i patrimonial complementaria l’oferta d’activitats estiuenques, i suposaria
un atractiu pels residents habituals i turistes que visiten el municipi durant els mesos d’estiu,
amb efectes sinèrgics sobre la promoció de l’economia local.
El servei del Trenet Turístic consisteix en un servei de lloguer o compra prestat amb 2 vehicles
per al transport de viatgers amb un carrilet (vehicle articulat) amb capacitat per a 56/60
persones, amb conductor i cobrador i assegurances incloses, amb vehicle homologat, ITV al dia
i protocol COVID durant els mesos de juliol a agost a Castelldefels.
Naturalesa i àmbit del Servei:
El servei de transport del trenet turístic objecte del present contracte s'adapta a la definició
assenyalada en l'article 4 de la Llei 9/2003 i del text consolidat en relació a la definició de
Transport Col·lectiu, i la seva finalitat és de caràcter estrictament turístic. L'àmbit del servei es
localitza exclusivament en el terme municipal de Castelldefels, desplegat arreu del municipi i en
zones de competència estrictament municipal. El pes del servei recaurà en la zona del centre
ciutat, del Castell i del Passeig Marítim.
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Qüestions a resoldre per les empreses que participen en aquest estudi previ de mercat :
A. Maquinària i eines necessàries
Per posar en marxa el servei per a cada Trenet: voldríem conèixer les característiques del motor
de la locomotora i dels vagons (2), tracció, frens, direcció, suspensió, enganxalls, eixos, sorolls,
mides totals de cada trenet, número de places (entre 56 i 60 passatgers) i la seva antiguitat,
seguretat, assegurances, combustible, transport, assistència tècnica, megafonia per guiatge
auditiu, neteja i manteniment. Especificacions de pendents /inclinacions del sòl .Especificacions
en relació a la sostenibilitat ambiental i contaminació (tren elèctric, mixt dièsel i elèctric,
híbrid....).
Qüestions:
A.1. Quines haurien de ser les característiques i autoritzacions mínimes de les que haurà de
disposar cada tren turístic?
A.2. Número de vehicles per un servei òptim segons els itineraris i els horaris establerts.
A.3. Quina és la millor opció: compra o lloguer dels vehicles? En cas de compra, possible pla
d’amortització.
A.4. Possibilitat d’exigir que els vehicles siguin elèctrics o híbrids. Possible configuració com a
criteri de valoració o com a condició especial d’execució.(Costos: híbrid 250.000€ i elèctric
300.000€?).
B.- Personal i proposta d’horaris per cobrir el servei durant els 62 dies o tot l’any (de dilluns a
diumenge, festius inclosos).
Durada i horaris
Durada del servei:
Dos mesos: 1 de juliol a 31 d’agost
Tres mesos: 15 de juny a 15 de setembre
Tot l’any
La durada del servei serà de l’1 de juliol al 31 d’agost ambdós inclosos, de dilluns a diumenge
inclosos festius, amb horari de: matins d’ 11h a 14h i tardes, de 19h a 23.30h.(8 hores diàries).
Estimació dels perfils professionals necessaris (conductor i cobrador) per prestar els servei i
número de persones necessàries per als 2 trenets.
Es plantegen 3 possibles itineraris i no únics sinó complementaris per a 1 o 2 Trenets.
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B.2. Existeix un conveni col·lectiu establert?
B.3.Les persones que mitjançant contracte laboral realitzin l’itinerari amb el trenet turístic
haurien d’acreditar algun altre requisit que el fet d’haver complert 18 anys, sense excedir dels
que fixa el codi de circulació o la legislació vigent per aquest tipus d’activitat i trobar-se en
possessió del permís de conduir de la classe D+E?
B.4. Quin hauria de ser el Perfil del/a conductor/a i del cobrador/a?
B.5. Quants conductors i cobradors serien necessaris per a cada trenet?
B.6. Possibles millores en els itineraris
C. Possibilitat de llogar 1 màquina en dies aïllats (Nadal i Festes puntuals anuals: 11 de
setembre, Setmana Santa, etc).
C.1. Quin preu estimaríeu pel cost/dia?
Qualsevol altre informació necessària per desenvolupar el servei.
D. Costos estimats ANUALS del servei segons el següent quadre:
Costos directes
Import €
Costos salarials persones adscrites al
projecte
Seguretat Social
Manteniment màquina i vagons
Altres costos (detallar)

4

TOTAL
Costos indirectes
Costos indirectes previstos (detallar)
Despeses generals d’estructura 15%
Benefici industrial 7%
TOTAL

E. Altres qüestions
E.1. Possibilitat d’exigir que el contractista que adscrigui al contracte un magatzem on deixar
el trenet quan no s’estigui prestant el servei.
E.2. Duració del contracte
E.3. Ampliar la prestació del servei a altres períodes festius (S. Santa, Nadal, Festes d’Hivern,
Sant Ponç, Esdeveniments del comerç local, lloguer per a grups, etc ). Possibilitat de prestar el
servei tot l’any.
E.4. Qui cobra tiquets, impressió, vestuaris conductors i cobradors, vinils publicitaris, etc.
En els costos salarials cal desglossar les persones adscrites al projecte en els diferents perfils
professionals, amb detall del total de hores i el cost salarial.
INFORMACIÓ IMPORTANT
Els qüestionaris complimentats s’han d’enviar als següents correus:
Clara.carbonell@castelldefels.org
MiguelAngel.vazquez@castelldefels.org
El termini de presentació dels qüestionaris serà de 20 dies naturals des de la data de la seva
publicació.
Segons el número de qüestionaris rebuts es valorarà la possibilitat de realitzar reunions amb els
operadors econòmics presentats de manera individual o conjunta.

Miguel Angel Vázquez Garcia
Cap de Secció de Comunicació, Comerç i Turisme
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