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1. OBJECTE DEL PLEC
L'objecte del present plec de prescripcions tècniques, d’ara endavant PPT, és regular i
definir de forma completa i detallada les condicions de la prestació del servei de manteniment i
conservació de la senyalització al públic de les estacions i dependències de la xarxa de Metro
de Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, d’ara endavant TMB.
L'especificació tècnica d'aquest document és aplicable a qualsevol instal·lació de
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.
2. OBJECTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT
TMB, nom comú de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i
Transports de Barcelona, S.A.., és l'administrador principal de transport públic a l'àrea
metropolitana de Barcelona. Aquesta posició de lideratge es basa en l’estricta conformitat amb
els seus objectius i resposta a les necessitats dels seus clients.
La finalitat del servei consisteix en dur a terme, les accions de manteniment dels
paraments de senyalització al públic a totes les estacions i dependències amb l’objecte de
mantenir l’estat de conservació i el nivell d’actualització dels elements de senyalització estàtica
al públic dins els paràmetres qualitatius fixats per Metro per tal de facilitar als usuaris la
mobilitat autosuficient per la xarxa de Metro.
3. ABAST DEL SERVEI DE MANTENIMENT
L’ADJUDICATARI

realitzarà

les

operacions

específiques

de

manteniment els

paraments de senyalització al públic a la totalitat d’ Ubicacions tècniques que METRO sol·liciti.
Les operacions a realitzar són:


Manteniment Correctiu.



Manteniment Pal·liatiu



Materials necessaris per el manteniment



Gestió del manteniment.

També estaran incloses en el present plec les futures prolongacions i/o ampliacions de
les línies existents a la redacció d’aquest plec o increment de noves línies.
Si durant el període de contracte, s’incrementés el nombre d’estacions i/o dependències
en qualsevol unitat de contractació, de forma que no es pugui assumir el manteniment requerit
amb els serveis previstos a l’inici del contracte, es realitzarà un annex al contracte per
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contemplar aquest increment, tot mantenint la proporcionalitat de costos i serveis que siguin
necessaris.

3.1.

Manteniment Correctiu.
El present plec defineix com manteniment correctiu, d’acord a la norma EN50126, com el

manteniment realitzat després del reconeixement d’un error i dirigit a posar la instal·lació
perquè recuperi la funció requerida.
Inclou les operacions necessàries per la resolució d’avaries i incidències, amb l’objecte
de restituir el servei i les funcionalitats originals. Inclou l’ajust i/o reposicions de materials,
elements o fungibles necessaris per recuperar la condició original.
També es contemplen les operacions per corregir problemes funcionals derivats del
disseny, fabricació o instal·lació.
A títol informatiu, enumerem les següents tipus de manteniment correctiu a realitzar a
data de realització del present plec.

3.2.

Manteniment Pal·liatiu
Mitjançant el qual es duran a terme actuacions i treballs no definitius, independentment

de la necessitat correctiva final. L’adjudicatari haurà de fer reparacions temporals, mentre dura
la fase de producció, fabricació i /o muntatge definitiu, a fi de garantir el nivell qualitatiu
establert per TMB i els temps de resolució.

3.3.

Materials necessaris per el manteniment
Tots els materials, eines, medis i fungibles necessaris per la correcta execució i resolució

dels treballs estaran inclosos en el manteniment contractat.

3.4.

Gestió del manteniment
El servei de manteniment desenvolupat en aquest plec inclou les següents activitats a

saber:
•

Gestió del manteniment.

•

Inspeccions.
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3.4.1.

Gestió del manteniment

Les activitats de gestió del manteniment objecte del present plec son:
 Reunió mensual de coordinació amb el cap de servei de l’ADJUDICATARI i el
responsable assignat pel METRO.
 Pla de manteniment correctiu necessari d’acord a les necessitats generades. El pla
haurà de ser acceptat pel METRO, es realitzarà en base a:


Incidències generades per l’Operació (tipus E2/L5).



L’evolució dels indicadors del Control de Qualitat (interns, conjunts).



Pla de millora contínua amb l’objecte de disminuir costos futurs de
manteniment.

 Informe de cada activitat de manteniment realitzat especificant els treballs realitzats,
temps emprat, temps de resolució, ubicació i materials emprats. Gestió amb SAP.
 Realització d’informes mensuals de l’activitat del manteniment especificant les feines
realitzades, temps emprat, temps de resolució i materials emprats. També s’afegirà
comunicació d’avaries sistemàtiques o les incidències en el desenvolupament de
l’activitat normal.
 Control i gestió de materials d’acord als criteris, periodicitats i eines establertes i/o
definides.
 Auditoria inicial de l’estat dels elements a mantenir d’acord a l’índex de qualitat intern
(IQI) i planificació de la seva resolució per assolir-ho allà on no s’arriba. Termini de
lliurament als 2 mesos de l’inici del contracte.
 Control i justificació de l’execució dels treballs d’acord a criteris de seguretat en i per
l’explotació.
 Realització d’anàlisis tècniques i estadístics quan sigui necessari o requerit per
METRO.
1

 Estudi de nous materials i procediments de treball que puguin reduir costos de
manteniment tot mantenint el nivell de qualitat.
El format, sigui en paper o electrònic, de cadascun dels punts anteriors ha de ésser
desenvolupat per l’adjudicatari durant el primer mes de vigència del contracte i comptar amb
l’aprovació per part de METRO. Aquest format es mantindrà tota la durada del contracte.
Qualsevol canvi posterior ha de comptar amb l’aprovació de METRO.
Periòdicament s’aniran realitzant reunions entre representants de l’adjudicatari i Metro
amb la intenció de millorar la documentació del manteniment i els procediments que s’estan
realitzant.

1

Tots els nous materials han de ser homologats per Metro prèviament a la seva utilització.
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3.4.2.

Inspeccions

METRO realitzarà les inspeccions que consideri oportunes per garantir el correcte estat de
manteniment de les instal·lacions objecte d’aquest plec. Estarà inclòs en l’import d’aquest
contracte la presència durant aquestes inspeccions del responsable de l’ADJUDICATARI així
com els recursos necessaris per la seva realització.
Aquestes inspeccions poden ser internes així com auditories o verificacions tècniques
contractades a tercers. L’ADJUDICATARI, segons requeriments de METRO, haurà d’estar
present sense cap cost.

Si el resultat de aquestes inspeccions es detecten deficiències o defectes, seran esmenats
sense cost per part de l’ADJUDICATARI.
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DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA

4.

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

Accés

ASCENSOR

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

VITRINA

ESTRUCTURA

IMATGE VITRINA

POLICARBONAT TRASLÚCID

LÀMPADA INTERIOR

METACRIL·LAT

IMATGE CORPORATIVA

VINIL OPAC

VIDEO VIGILÀNCIA

VINIL OPAC

SEGURETAT INFANT

VINIL OPAC TRASLÙCID

SEGURETAT INFANT

VINIL ATENCIÓ

IMATGE
CORPORATIVA_Botoneres

VINIL OPAC

PIM (només producció) catillet

POLICARBONAT TRASLÚCID

PIM (només producció) planell

POLICARBONAT TRASLÚCID

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

VITRINA

ESTRUCTURA

IMATGE VITRINA

POLICARBONAT TRASLÚCID

LÀMPADA INTERIOR

METACRIL·LAT

SENTIT POM

XAFATA ALUMINI

XAFATA EMERGENCIA

XAFATA ALUMINI

SENY PERIMETRAL PORTA

PVC FOTOLUMINISCENT

IMATGE CODIG

VINIL

IMATGE CODIG

VINIL+SAFATA

Logotips TMB
lateralas

PIM'S

PLAFÓ SENY
ACCÉS

PORTES PAE

NAVILENS

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

Trajecte AccésVestíbul

VITRINA BON
VIATGE

CARTELL VIDEO
VIGILÀNCIA

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

VITRINA

ESTRUCTURA

IMATGE VITRINA

POLICARBONAT TRASLÚCID

LÀMPADA INTERIOR

METACRIL·LAT

VIDEO VIGILÀNCIA

RESINA COMPACTA

IMATGE CORPORATIVA

POLICARBONAT

SUPORT METAL·LIC

METÀL·LIC

IMATGE CODIG

VINIL

IMATGE CODIG

VINIL+SAFATA

CENDRERS

NAVILENS

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

Vestíbul
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ZONA INFORMACIÓ

DIRECCIONALS
ESQUEMES
COMPLETS

IMATGE CORPORATIVA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

PLANELL XARXA

POLICARBONAT

PLANELL AVISOS

POLICARBONAT

PLANELL ZONA

POLICARBONAT

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

VITRINA

ESTRUCTURA

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

IMATGE CORPORATIVA

VINIL OPAC

SEGURETAT INFANT

VINIL OPAC TRASLÙCID

SEGURETAT INFANT

VINIL ATENCIÓ

IMATGE CORPORATIVA

VINIL OPAC

IMATGE CORPORATIVA

PORTAFULLETS/TRIPTICS

ASCENSOR

ZONA DE VENDA
IMATGE CORPORATIVA
IMATGE CORPORATIVA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA
PLANXA FERRO
GALVANITZADA

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

VITRINA

ESTRUCTURA

IMATGE VITRINA

POLICARBONAT TRASLÚCID

LÀMPADA INTERIOR

METACRIL·LAT

VINILS PORTES PAR

VINIL GLASEJAT

VINILS TANCAMENTS LATERALS

VINIL GLASEJAT

IMATGE CORPORATIVA

VINIL OPAC / TRASLÚCID

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

VITRINA

ESTRUCTURA

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

IMATGE CORPORATIVA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

INTÈRFON SOS +
INFO_TOTEM's

IMATGE CORPORATIVA

VINIL OPAC + TRASLÚCID

EXTINTORS

SENY EXTINTORS

PVC + PLANXA METAL·LICA

PAPERERES

PAPERERES

POLICARBONAT

EVACUACIÓ

SENY EVACUACIÓ

ALUMINI + MARC METAL·LIC

IMATGE CODIG

VINIL

IMATGE CODIG

VINIL+SAFATA

LÍNIA PEATGE

CENTRE
DECONTROL

DIRECCIONALS I
SORTIDES

Nom estació + logotip

NAVILENS

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

TrajecteVestíbulAndana
DIRECCIONALS
ESQUEMES
FRAGMENTATS
BANDES
DIRECCIONALS I
SORTIDES

Ppt_14834324_1

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

VITRINA

ESTRUCTURA

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

VITRINA

ESTRUCTURA

9 de 65

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ ESTÀTICA Versió: 001
DE LA XARXA DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE Data: 26 / juliol / 2019
BARCELONA S.A
IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

IMATGE CORPORATIVA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

SEGURETAT INFANT

VINIL OPAC TRASLÙCID

SEGURETAT INFANT

VINIL ATENCIÓ

MIRALLS

MIRALLS ANGLES MORTS

METÀL·LIC

PAPERERES

PAPERERES

POLICARBONAT

EXTINTORS

SENY EXTINTORS

PVC + PLANXA METAL·LICA

EVACUACIÓ

SENY EVACUACIÓ

ALUMINI + MARC METAL·LIC

IMATGE CODIG

VINIL

IMATGE CODIG

VINIL+SAFATA

DIRECCIONALS
BANDES
ASCENSORS

NAVILENS

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

Andana
PERSONES
MOVILITAT
REDUÏDA_ (PMR)

ASCENSOR

BANDES
ANDANES_SENY
LONGITUDINALS

BANDES
ANDANES_SENY
LONGITUDINALS

BANDES
ANDANES_SENY
LONGITUDINALS
BANDES
DIRECCIONALS_
PERPENDICULARS

INTÈRFON SOS +
INFO / ZONA
INFORMACIÓ

IMATGE CORPORATIVA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

IMATGE VITRINA

POLICARBONAT TRASLÚCID

LÀMPADA INTERIOR

METACRIL·LAT

IMATGE CORPORATIVA
DIRECCIONAL

VINIL OPAC

SEGURETAT INFANT

VINIL OPAC TRASLÙCID

SEGURETAT INFANT

VINIL ATENCIÓ

IMATGE CORPORATIVA_Nom,
logo direccional
IMATGE
CORPORATIVA_Termòmetre

PLANXA FERRO
GALVANITZADA
PLANXA FERRO
GALVANITZADA

IMATGE CORPORATIVA_Nom,
logo direccional

RESINA COMPACTA

IMATGE
CORPORATIVA_Termòmetre

RESINA COMPACTA

IMATGE CORPORATIVA_Nom,
logo direccional

VINIL SERIGRAFIAT

IMATGE
CORPORATIVA_Termòmetre

VINIL SERIGRAFIAT

IMATGE CORPORATIVA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

IMATGE CORPORATIVA
INTÈRFON

POLICARBONAT
SERIGRAFIAT

PLANELL XARXA

POLICARBONAT

PLANELL AVISOS

POLICARBONAT

PLANELL ZONA

POLICARBONAT

CARTELL CORB SOS+INFO

IMATGE PVC

CARTELL CORB SOS+INFO

POLICARBONAT TRASLÚCID

CARTELL CORB SOS+INFO

SOPORT METAL·LIC

IMATGE CORPORATIVA

RESINA COMPACTA

IMATGE CORPORATIVA

SOPORT METAL·LIC

TRÍPTICS
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EVACUACIÓ

SENY EVACUACIÓ

ALUMINI + MARC METAL·LIC

VIA

PLANXA PERILL VIA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

PAPERERES

PAPERERES

POLICARBONAT

EXTINTORS

SENY EXTINTORS

PVC + PLANXA METAL·LICA

ARMARI INFO
PÚBILC

ARMARI HORARIS

INOX

IMATGE CORPORATIVA

VINILS

IMATGE CODIG

VINIL

IMATGE CODIG

VINIL+SAFATA

NAVILENS

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

Enllaç
VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

VITRINA

ESTRUCTURA

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

VITRINA

ESTRUCTURA

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

EXTINTORS

SENY EXTINTORS

PVC + PLANXA METAL·LICA

EVACUACIÓ

SENY EVACUACIÓ

ALUMINI + MARC METAL·LIC

PAPERERES

PAPERERES

POLICARBONAT

CENDRERS

IMATGE CORPORATIVA

POLICARBONAT

ARMARI INFO
PÚBILC

ARMARI HORARIS

INOX

IMATGE CORPORATIVA

VINILS

IMATGE CODIG

VINIL

IMATGE CODIG

VINIL+SAFATA

DIRECCIONALS
ESQUEMES
FRAGMENTATS

DIRECCIONALS
ESQUEMES
COMPLETS

NAVILENS

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

Tall línia
600 x 1800
1200 x 1800
SENYALITZACIÓ
ESPECÍFICA A
DEMANDA

SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
Vinil fórex

625 x 300
1200 x 300
1875 x 300
2500 x 300
POLURIETÀ

ESTACIONS
VINILS
TRENS

CARRER

CARTELLERIA ESPECÍFICA
INFORMACIÓ USUARIS

VINILS
POLURIETÀ
VINILS
ESTRUCTURA METÀLICA
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Canvi Tarifes
VESTÍBUL

CARTELLS INFO

CARTRÓ

ANDANA

CARTELLS INFO

CARTRÓ

5.
5.1.

PERSONAL I MITJANS NECESSARIS
Qualificació i formació del personal
El personal de manteniment de l’ADJUDICATARI que realitzi les operacions objecte

d’aquest contracte contarà amb formació adequada per el seva execució. Tota formació tècnica
necessària serà impartida per l’ADJUDICATARI.
L’ADJUDICATARI impartirà al seu personal la formació necessària en prevenció de
riscos laborals propis dels treballs inclosos en aquest plec i d’altres que es poguessin donar al
METRO.
5.2.

Recursos disponibles
Tots els recursos humans i mecànics que es defineixen en el present plec, tenen el

caràcter de “recursos mínim”: l’ADJUDICATARI haurà d’aportar els medis addicionals que
consideri necessaris per la correcta realització dels treballs que es defineixen en aquest
document.
•

1 Responsable Global: Realitzarà les tasques d’interlocutor de l’ADJUDICATARI
davant de METRO, amb titulació superior o mig, amb dedicació en exclusiva i amb
més de 10 anys d’experiència demostrable en el servei objecte d’aquest plec.
Entre les seves funcions, n’hi ha:
 Dur a terme el seguiment i supervisió del manteniment a realitzar.
 Coordinar l’activitat a realitzar en les instal·lacions de METRO.
 Aportar tota

la

documentació

legal

i

requerida

en

relació

a

l’activitat desenvolupada.
 Facilitar les dades requerides per tal d’acreditar els treballs realitzats a les
instal·lacions de METRO.
 Facilitar i dur a terme les reunions necessàries per la coordinació d’activitats
empresarials.
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 Donar el suport tècnic i assessorament relacionat amb la prevenció de
la senyalització.
Posarà a disposició de METRO el seu telèfon fix i mòbil, així com el seu correu
electrònic.
•

Personal de manteniment correctiu: Les feines a realitzar en zona de vies o
poperes, hauran de comptar amb el seu propi pilot homologat de seguretat (PHS1) segons normativa annex 6 “Pilots Homologats”.

El personal de l’ADJUDICATARI disposarà del nivell de formació necessari i les
homologacions necessàries per accedir, sol o acompanyat, a les instal·lacions on s’ha de
desenvolupar la seva activitat.
5.3.

Pilots Homologats de Seguretat
Els responsables de les empreses contractades han d’assegurar que el seu personal

disposa dels coneixements necessaris en funció de les tasques a realitzar. Per alguna de les
tasques contractades cal també disposar de pilots homologats de seguretat.
La D029 “Pilots Homologats de Seguretat (PHS)” marca les pautes per a dur a terme les
homologacions necessàries.
Les operacions de manteniment correctiu en les que es necessari i obligatori que les
empreses contractades disposin de pilots homologats per TMB són:


Totes les operacions que es realitzin a la vora d’andana. Es realitzaran en horari
nocturn. Veure annex PCP model oferta, on es dona referència de les operacions
en horari nocturn i vora de l’andana.

La formació inicial dels pilots homologats i la tramitació de les renovacions amb
l’antelació suficient és responsabilitat de l’empresa adjudicatària i el cost anirà al seu càrrec.
És obligació de l’adjudicatari el disposar del nombre suficient de pilots homologats en
tots els treballs que ho requereixin i comunicar almenys amb una setmana d’antelació qualsevol
canvi de pilot homologat de seguretat, així com presentar candidats a PHS amb el perfil i nivell
de formació bàsic que es requereix.
5.4.

Obligatorietat de substitució
En cas de que per qualsevol circumstància (malaltia, baixa laboral, vacances, etc.) el

tècnic o tècnics destinats/des per l’ADJUDICATARI a la prestació del servei i realització dels
treballs no pugui/n ocupar el servei objecte d’aquest plec, l’ADJUDICATARI està obligat a
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13 de 65

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ ESTÀTICA Versió: 001
DE LA XARXA DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE Data: 26 / juliol / 2019
BARCELONA S.A
substituir aquest/s tècnic/s per un/s altre/s d’idèntic perfil i preparació, així com comunicar
aquesta substitució amb l’antelació que sigui possible.
Així mateix, Metro podrà exigir a l’ADJUDICATARI la substitució immediata del
treballador que no executi amb diligencia les tasques que li han sigut encomanades.
5.5.

Uniformitat
El personal de manteniment de l’ADJUDICATARI objecte d’aquest contracte haurà

d’anar degudament uniformat. El nom o logotip de l’ADJUDICATARI haurà de ser visible de
manera notable i suficient per la seva identificació.
La uniformitat haurà de complir els criteris de seguretat i visibilitat i haurà de comptar
amb la aprovació de METRO, qui podrà determinar la utilització de determinats elements
identificats com peto, inscripcions, etc.
5.6.

Dret a vaga
L’empresa adjudicatària tindrà la obligació de comunicar amb un mínim de 10 dies a

METRO de situacions de vaga en les que estigui afectat el seu personal.
En aquestes situacions s’hauran de mantenir els serveis necessaris a fi d’assegurar la
prestació dels mateixos d’acord a la legislació vigent. En cas de vaga, es mantindran els
serveis de manteniment adequats al servei.
La contraprestació de METRO durant els dies de vaga que afecti a l’ADJUDICATARI es
veurà suspesa i s’acordaran amb aquesta els nivells de servei a prestar i la corresponent
retribució.
5.7.

Maquinaria, mitjans i subministrament
L’adjudicatari haurà d’aportar tota la maquinària, utensilis, productes, materials i

accessoris que siguin necessaris per a l’adequada prestació dels serveis objecte d’aquest
contracte. Tots els mitjans hauran d’estar homologats segons normativa vigent disposar de la
corresponent documentació acreditativa.
La utilització de maquinària amb alimentació elèctrica, haurà de comptar abans de la
posada en marxa amb l'aprovació de Metro.
Metro facilitarà al contractista adjudicatari els subministraments d'aigua, llum i força que
es necessitin en el desenvolupament de l’activitat en cada unitat de contractació.
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Metro es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir o
recomanar la utilització de materials que puguin ser més eficients i/o mediambientalment més
ajustats als requeriments normatius.
6.

PARÀMETRES DEL SERVEI
Amb la finalitat d’establir una mesura que permeti l’anàlisi i avaluació del manteniment

realitzat, s’estableixen els següents indicadors de mesura del servei. Aquests són:
6.1.

Temps de resposta del manteniment correctiu
Aquests temps són els transcorreguts des que és genera la incidència en el sistema SAP

i és visible per l'adjudicatari fins que la incidència és resolta per l'adjudicatari i és comunicada a
METRO. Es calcula com la resta dels temps que consten a l’avís SAP data / hora fi incidència
- Data i hora inici incidència METRO donarà accés a l’ADJUDICATARI a l’aplicació SAP, per
gestionar el tancament de les incidències.
Es contemplen quatre nivells de prioritat en funció de la gravetat de l’afectació correctiva
i/o la criticitat de l’element afectat:
 Prioritat 0:

Requeriment d’urgència amb actuació en elements de senyalització.

Temps mig de resolució de 24 h. naturals.
 Contempla accions del Manteniment Pal·liatiu, una vegada executat passaria a una
altre prioritat.
 Prioritat 1: Elements o parts d’element de senyalització a realitzar el correctiu en un
Temps mig de resolució de 5 dies laborables (120 h).
 Prioritat 2: Elements o parts d’element de senyalització a realitzar el correctiu en un
Temps mig de resolució de 10 dies laborables (240 h).
 Prioritat 3: Elements o parts d’element de senyalització a realitzar el correctiu en un
Temps mig de resolució de 20 dies laborables (480 h).
Veure clàusula 16. Penalitzacions.
L’ADJUDICATARI haurà de complir la programació acordada, como a mínim, en el 85%
dels casos.
6.2.

Gestió Documental
L’ADJUDICATARI haurà de presentar abans del dia 15 de cada mes la següent

documentació com a gestió pròpia del manteniment objecte d’aquest contracte; a saber:
 Pla de manteniment correctiu del mes següent. METRO es reserva el dret de poder
alterar aquest pla per necessitats del servei, condicions, seguretat, explotació o
qualsevol altre que es derivi.
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 Realització d’informes mensuals de l’activitat del manteniment especificant els treballs
realitzats, temps emprat, temps de resolució i materials emprats. També s’afegirà
comunicació d’avaries sistemàtiques o les incidències en el desenvolupament de
l’activitat normal.
 Control i gestió de materials d’acord a criteris, periodicitats i eines establertes per
METRO.
 Control i justificació de l’execució dels treballs d’acord a criteris de seguretat en i per
l’explotació.
 Els estudis tècnics i/o estadístics així com l’anàlisi del manteniment quan sigui
necessari o a requeriment de METRO.
 Vigilància de la infraestructura objecte d’aquest plec i comunicació a METRO per la
pèrdua de funcionalitat, disponibilitat o seguretat i les possibles propostes de
mitigació.
6.3.

Control Qualitat del Manteniment (QM)
L’objecte d’aquest paràmetre és el control de qualitat de la gestió del manteniment

objecte d’aquest contracte i que l’ADJUDICATARI realitza, així com la persistència o reiteració
de defectes o acabats incorrectes mitjançant inspeccions conjuntes periòdiques o aleatòries a
les instal·lacions i dependències.
Tot defecte aparegut es deurà corregir en un termini d’1 mes.
El paràmetre de mesura es calcularà com el percentatge d’inspeccions on s’han detectat
anomalies respecte al total d’inspeccions realitzades.
7.

PROHIBICIÓ DE SOSTRACCIÓ
A fi de mantenir en la seva integritat el material, propietat de METRO, destinat a les

tasques pròpies d’aquesta licitació, l’ADJUDICATARI portarà un rigorós control del material
existent en cada moment.
En cas de detectar la sostracció d’algun element o material per part del personal de
l’empresa adjudicatària, METRO podrà resoldre immediatament el contracte, exigint la
indemnització dels danys i perjudicis patits.
Independentment de l’acció de resolució del contracte, METRO es dirigirà contra el
sostractor per via de la interposició de l’acció judicial que en dret correspongui.
8.

LÍMITS DEL SISTEMA
El present capítol té com objecte establir els límits entre els diferents sistemes presents

en la infraestructura de senyalització.
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El manteniment objecte d’aquest plec inclou tots els suports i ancoratges de la paret dels
paraments. Qualsevol desperfecte d’aquests o de la paret serà responsabilitat de
l’ADJUDICATARI la seva reparació.
El manteniment de tots aquells elements objecte d’aquest plec que tinguin alimentació
elèctrica, arriba fins al punt on tingui l’origen d’alimentació.
L´únic parament compartit és el PIM, només es mantindrà la part on hi ha el planell de la
xarxa i el vinil adhesiu policarbonat.
9.

COMUNICACIÓ ENTRE LES PARTS
L’ADJUDICATARI comunicarà a METRO la llista vàlida d’interlocutors. Aquesta llista

inclourà els seus telèfons fixos i mòbils, així com el seu correu electrònic si hi hagués.
Per la seva part, METRO facilitarà a l’ADJUDICATARI la llista vàlida d’interlocutors.
Aquesta llista inclourà els seus telèfons fixes i mòbils, així com el seu correu electrònic.
A requeriment de METRO, l’ADJUDICATARI haurà de facilitar la localització del seu
personal en servei en les instal·lacions de la xarxa de METRO.
9.1.

Sistema informàtic de gestió del manteniment
A petició de METRO, l’ADJUDICATARI haurà d’utilitzar el sistema informàtic de gestió

del manteniment establert per METRO i d’acord als protocols i permisos d’accés que es
defineixin en el seu moment.
Per aquest fi, METRO realitzarà una formació específica d’aquesta eina al personal de
l’ADJUDICATARI i en la filosofia de formar a formadors, per a que posteriorment,
l’ADJUDICATARI pugui formar a tot el seu personal necessari.
9.2.

Comunicació dels treballs realitzats
L’ADJUDICATARI deurà presentar un informe de cada activitat de manteniment realitzat

especificant les feines desenvolupades, temps emprat, temps de resolució i ubicació.
Això s’ha de comunicar en les següents 24 hores de la seva realització.
9.3.

Comunicació d’inici i fi dels treballs
L’ADJUDICATARI estarà obligat a comunicar l’inici i fi dels treballs al CENTRE DE

CONTROL DE METRO (CCM) o persona designada en el seu defecte i en temps real
mitjançant el procediment vigent a METRO en cada moment.
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9.4.

Comunicació situacions de risc
Si l’ADJUDICATARI detectés qualsevol situació de possible risc o deficiència en aparells,

instal·lacions, dependències, equips de treball i equips de protecció, col·lectiva o individual, i
que al seu judici representen, per motius raonables, un risc d’accident, haurà de comunicar-ho
immediatament a METRO amb la finalitat de que es pugui adoptar mes mesures oportunes.
Aquest apartat també inclou tota senyalització i comunicació necessària per avisar de
risc a tercers.
9.5.

Seguiment del manteniment
S’estableixen dos nivells diferents de seguiment del manteniment:
 Setmanalment es reuniran o comunicaran els responsables de l’ADJUDICATARI i
METRO per coordinar i avaluar els treballs que s’estan duent a terme així com les
incidències que han tingut lloc.
 Mensualment es realitzarà una reunió de seguiment on l’ADJUDICATARI presentarà
l’informe mensual a METRO amb l’avaluació dels paràmetres de mesura del servei
contractat, preparació dels treballs futurs, així com el comentari i resolució de les
incidències i avatars propis del desenvolupament de l’activitat.

10.

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS
METRO facilitarà l’accés a les seves instal·lacions al personal de l’ADJUDICATARI

assignat als treballs objecte d’aquest plec. METRO donarà una autorització nominal a cada
treballador de l’ADJUDICATARI. El personal haurà de presentar-lo cada vegada que li sigui
requerida per un treballador de METRO. Aquesta autorització no servirà per viatjar per la xarxa
de METRO.
Tots aquells treballs que per la seves característiques requereixin l’autorització fora de
l’àmbit i competència de METRO, es realitzaran d’acord a les exigències de l’organisme
requerit, quedant l’ADJUDICATARI obligat a gestionar al seu cost tots els permisos, llicències i
taxes que siguin d’aplicació.
10.1.

Horaris de treball
Els treballs a realitzar, independentment de la seva naturalesa, no podran afectar al

desenvolupament del servei i/o al passatge.
Les hores de tall del servei en horari nocturn són:
De diumenge a dijous i en la franja horària de les 00:45 h fins 05:00 h.
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Divendres en la franja horària de les 02:00 h fins 05:00 h.
METRO no es responsabilitza de la reducció d’aquest període per motius d’explotació,
actes ciutadans, prolongacions de tensió per probes o transport de trens, avaries, etc.
Aquest calendari pot estar subjecte a canvis durant la duració del present plec.
En tots els casos, METRO procurarà avisar amb suficient antelació a l’ADJUDICATARI
qualsevol variació respecte l’horari normal de treball.
10.2.

Normes de treball
L’ADJUDICATARI estarà obligat a complir i fer complir a tots els seus treballadors de tota

aquella normativa desenvolupada per METRO per el treballs a les seves instal·lacions i
derivada de la reunió de coordinació d’activitats empresarials prèvia a l’inici de les activitats
objecte d’aquest plec.
METRO es reserva el dret a modificar i/o ampliar aquesta normativa durant la duració del
contracte i l’ADJUDICATARI estarà obligat al seu compliment sense que hi hagi indemnització
alguna.
11.

IMPEDIMENTS
L’ADJUDICATARI comunicarà de forma immediata a METRO de qualsevol impediment

extraordinari que pogués sorgir per la realització dels treballs previstos en aquest contracte, així
com de les possibles conseqüències o impacte no desitjat d’alguna acció.
12.

SEGURETAT I SALUT LABORAL
L’ADJUDICATARI assumeix a títol exclusiu el caràcter de patró o empresari respecte del

personal que realitzi els serveis comentats en aquest contracte, sense que existeixi cap
vinculació jurídica d’aquests treballadors amb METRO.
Conseqüentment, l’ADJUDICATARI es compromet i obliga a complir de manera exacta i
fidel totes les obligacions laborals que es deriven de la seva condició empresarial o de patró,
com son, per exemple, la inclusió de la seva empresa i els treballadors en el Règim General de
la Seguretat Social, tenir actualitzat el llibre de matrícula del personal, la filiació i la cotització a
la Seguretat Social, observar amb la diligència deguda les mesures de prevenció, seguretat e
higiene a la feina previstes per la legislació vigent o que fossin establertes per la futura, en
general respectar i complir escrupolosament totes i cadascuna de les obligacions imposades
per les lleis laborals vigents.
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METRO entregarà a l’ADJUDICATARI, prèviament a l’inici de l’activitat i dins del marc de
la COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS (C.A.E.), les normatives específiques per
la execució dels treballs a la xarxa de METRO. L’ADJUDICATARI garantirà la difusió i el
compliment d’aquestes normes per part de tot el seu personal que treballi a les instal·lacions de
METRO.
13.
13.1.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Coordinació d’activitats empresarials (CAE)
Segons la llei vigent de prevenció de riscos laborals es facilitarà el següent intercanvi de

documentació, previ a l’inici de les activitats:
Documentació a facilitar per part de METRO:
 Tota normativa i procediments derivats de l’activitat recollida en el present plec.
 Procediments i instruccions a aplicar.
 Pla d’Autoprotecció dels centres de treball i consignes d’actuació en cas d’emergència.
Documentació de l’empresa ADJUDICATARIA que estarà disponible en el centre de
treball on es realitza les activitats i que s’actualitzarà permanentment. Aquesta
documentació pot ser sol·licitada per un interlocutor assignat per METRO.
 Concert amb un servei de prevenció aliè o justificació de serveis de prevenció propis.
 Avaluació de riscos i planificació activitat preventiva dels treballs.
 Adequació dels equips de treball a la normativa vigent.
 Fitxes de seguretat dels productes químics que es puguin utilitzar.
 Llistat dels treballadors assignats en el centre de treball (Nom, cognoms i DNI)
 TC’s.
 Registre de formació del treballador en matèria de PRL.
 Formació específica de cada treballador: Recurs preventiu (si correspon), Pilot
Homologat de Seguretat, formació tècnica, en eines i utillatges...)
 Justificant d’entrega d’EPI’s.
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 Resultats de la vigilància de la salut de cada treballador.
 Procediments a seguir en cas d’accident.
 Relació d’accidents de treball i les seves investigacions.
De forma prèvia a l’inici de les activitats, es mantindrà una reunió de coordinació entre
METRO i els representants de l’ADJUDICATARI. En aquesta reunió l’empresa contractada
aportarà la informació sobre els riscos que puguin derivar-se de la seva activitat durant la
reunió es determinarà:
 Mesures de control per els riscos a tercers derivats de les activitats.
 Persona de contacte per tractar temes relatius a PRL.
 Interlocutors per qüestions de PRL del centre de treball.
13.2.

Vigilància i control per part de l’ADJUDICATARI
Per el present plec l’ADJUDICATARI es compromet a:


Vigilar que el seu personal, o en el cas de que sigui autoritzat a subcontractar algun
servei objecte del plec el de les empreses subcontractades i els treballadors
autònoms, depenen del mateix o de les empreses subcontractades, compleixin la
Legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals així com els
procediments de METRO que siguin aplicables, així com l’efectiva adopció de les
mesures preventives, que s’hagin acordat.



Si ho considera necessari acordarà noves mesures preventives a aplicar havent de
comunicar la seva adopció en METRO. Si estimés oportú no executar alguna de les
ja establertes, haurà de comunicar-ho prèviament a METRO, que podrà aprovar o
denegar la proposta.



En cas de que tingués que realitzar modificacions en la execució dels treballs no
especificades a l’avaluació de riscos inicialment presentada comunicarà a l’Agent
en Matèria de Coordinació d’Activitats assignat per METRO les citades
modificacions i les mesures preventives corresponents, qui haurà de realitzar
mitjançant la confecció d’un nou ANEX a la citada Avaluació, que presentarà per el
seu anàlisi i aprovació, si procedeix.
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El Contractista mantindrà actualitzat el llistat de treballadors, tant propis com de les
empreses subcontractades i autònoms així com la documentació necessària
mencionada en el punt 5.1.

METRO podrà realitzar seguiment del compliment de la normativa vigent en matèria de
Prevenció de Riscos Laborals i de les mesures preventives establertes per el seu compliment
de contracte. METRO podrà assignar aquesta inspecció a un agent extern.
14.

PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL
L’ADJUDICATARI es responsabilitza de la realització de les tasques de manteniment

descrites al contracte evitant qualsevol impacte en el medi ambient.
Aquest contracte inclou el tractament de tots els residus derivats de l’activitat d’aquest
contracte, segons legislació vigent.
No es podrà deixar residus de cap mena en les dependències o en la xarxa de METRO.
15.

TREBALLS

ADDICIONALS

I

VARIANTS

AL

SERVEI

DE

MANTENIMENT

CONTRACTAT
Tota feina addicional o variació en el manteniment contractat que l’ADJUDICATARI
pogués oferir, haurà de comptar amb l’autorització i acceptació de la oferta econòmica per part
de METRO prèviament a l’inici dels treballs.
16.
16.1.

PENALITZACIONS
Penalització Global per nivell de servei
Aquest concepte de penalització pretén agrupar les variables que determinen el correcte

servei de neteja per unitat de contractació. Les variables contemplades son:


Temps de resposta del manteniment correctiu



Control de qualitat del manteniment

L’equació que marca el nivell de puntuació global del servei de neteja és:
P)Global = 30% · P)Temps Resolució Global + 70% · P)Global Qualitat
Finalment, els nivells de penalització a aplicar, són:
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PUNTUACIÓ GLOBAL( P) Global)

% PENALITZACIÓ

4 ≤ P)Global ≤ 5

20

3 ≤ P)Global < 4

10

2 ≤ P)Global < 3

5

1 ≤ P)Global < 2

2

P)Global < 1

0

Condicions particulars:


La imposició de les pertinents sancions constarà en l’ordre del dia de les
reunions mensuals de seguiment de contracte, aixecant-ne acta.



Les penalitzacions, si correspon, s’aplicaran trimestralment, tot i que se’n farà un
seguiment mensual.



L’import total de la penalització que s’aplicarà es calcularà en base al
percentatge corresponent de la facturació mensual i es notificarà via correu
exposant-li els motius.



METRO podrà retenir l’import de les sancions de les factures pendents de
liquidació.

16.1.1. Puntuació per temps de resposta del manteniment correctiu
Aquests temps són els transcorreguts des que és genera la incidència en el sistema SAP
i és visible per l'adjudicatari fins que la incidència és resolta per l'adjudicatari i és comunicada a
METRO. Es calcula com la resta dels temps que consten a l’avís SAP data / hora fi incidència
- Data i hora inici incidència.
Totes les incidències del contracte es registraran sota la plataforma informàtica SAP.
Seran registrades per el personal d’operació i/o per el personal tècnic de la Unitat de Neteja i
Imatge. L’ADJUDICATARI tindrà accés web a l’aplicació per la seva gestió i tancament.
El Temps mig contractual de resolució d’incidències queda establert en funció del
següents criteris:

Ppt_14834324_1

23 de 65

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ ESTÀTICA Versió: 001
DE LA XARXA DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE Data: 26 / juliol / 2019
BARCELONA S.A


Es contemplen quatre nivells de prioritat en funció de la gravetat de l’afectació
correctiva i/o la criticitat de l’element afectat.



Les accions correctives es prioritzaran segons el nivell de prioritat i els criteris
interns o objectius fixats per Metro.

En el quadre adjunt, s’estableixen les prioritats dels elements de senyalització o parts
dels mateixos, així com el temps mig de resolució requerit. El compliment d’aquests temps de
resolució podrà requerir la disposició dels stocks de substitució necessaris.


Prioritat 0: Requeriment d’urgència amb actuació en elements de senyalització.
Temps mig de resolució de 24 h. naturals.
Contempla accions del Manteniment Pal·liatiu, una vegada executat passaria a
una altre prioritat.



Prioritat 1: Elements o parts d’element de senyalització a realitzar el correctiu en
un Temps mig de resolució de 5 dies laborables (120 h).



Prioritat 2: Elements o parts d’element de senyalització a realitzar el correctiu en
un Temps mig de resolució de 10 dies laborables (240 h).



Prioritat 3: Elements o parts d’element de senyalització a realitzar el correctiu en
un Temps mig de resolució de 20 dies laborables (480 h).

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

Prioritat

Temps mig
resolució

Accés

ASCENSOR

PIM'S

Ppt_14834324_1

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

2

240

VITRINA

ESTRUCTURA

2

240

IMATGE VITRINA

POLICARBONAT TRASLÚCID

1

120

LÀMPADA INTERIOR

METACRIL·LAT

1

120

1

120

Logotips TMB
lateralas

IMATGE CORPORATIVA

VINIL OPAC

VIDEO VIGILÀNCIA

VINIL OPAC

2

240

SEGURETAT INFANT

VINIL OPAC TRASLÙCID

1

120

SEGURETAT INFANT

VINIL ATENCIÓ

2

240

IMATGE
CORPORATIVA_Botoneres

VINIL OPAC

2

240

PIM (només producció)

POLICARBONAT TRASLÚCID

1

120
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catillet

PLAFÓ SENY
ACCÉS

PORTES PAE

PIM (només producció)
planell

POLICARBONAT TRASLÚCID

1

120

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

1

120

VITRINA

ESTRUCTURA

2

240

IMATGE VITRINA

POLICARBONAT TRASLÚCID

1

120

LÀMPADA INTERIOR

METACRIL·LAT

2

240

SENTIT POM

XAFATA ALUMINI

1

120

XAFATA EMERGENCIA

XAFATA ALUMINI

1

120

SENY PERIMETRAL PORTA

PVC FOTOLUMINISCENT

1

120

IMATGE CODIG

VINIL

1

120

IMATGE CODIG

VINIL+SAFATA

1

120

Prioritat

Temps mig
resolució

NAVILENS

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

Trajecte AccésVestíbul

VITRINA BON
VIATGE

CARTELL VIDEO
VIGILÀNCIA

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

2

240

VITRINA

ESTRUCTURA

2

240

IMATGE VITRINA

POLICARBONAT TRASLÚCID

1

120

LÀMPADA INTERIOR

METACRIL·LAT

3

480

VIDEO VIGILÀNCIA

RESINA COMPACTA

1

120

IMATGE CORPORATIVA

POLICARBONAT

1

120

SUPORT METAL·LIC

METÀL·LIC

1

120

IMATGE CODIG

VINIL

1

120

IMATGE CODIG

VINIL+SAFATA

1

120

Prioritat

Temps mig
resolució

CENDRERS

NAVILENS

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

Vestíbul

ZONA
INFORMACIÓ

DIRECCIONALS
ESQUEMES
COMPLETS

IMATGE CORPORATIVA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

3

480

PLANELL XARXA

POLICARBONAT

2

240

PLANELL AVISOS

POLICARBONAT

2

240

PLANELL ZONA

POLICARBONAT

2

240

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

1

120

VITRINA

ESTRUCTURA

1

120

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

2

240

IMATGE CORPORATIVA

VINIL OPAC

2

240

SEGURETAT INFANT

VINIL OPAC TRASLÙCID

2

240

SEGURETAT INFANT

VINIL ATENCIÓ

2

240

IMATGE CORPORATIVA

VINIL OPAC

2

240

IMATGE CORPORATIVA

PORTAFULLETS/TRIPTICS

2

240

IMATGE CORPORATIVA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

3

480

ASCENSOR

ZONA DE VENDA
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IMATGE CORPORATIVA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

3

480

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

1

120

VITRINA

ESTRUCTURA

3

480

IMATGE VITRINA

POLICARBONAT TRASLÚCID

2

240

LÀMPADA INTERIOR

METACRIL·LAT

3

480

VINILS PORTES PAR

VINIL GLASEJAT

2

240

VINILS TANCAMENTS
LATERALS

VINIL GLASEJAT

2

240

IMATGE CORPORATIVA

VINIL OPAC / TRASLÚCID

2

240

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

1

120

VITRINA

ESTRUCTURA

3

480

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

2

240

IMATGE CORPORATIVA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

3

480

INTÈRFON SOS +
INFO_TOTEM's

IMATGE CORPORATIVA

VINIL OPAC + TRASLÚCID

2

240

EXTINTORS

SENY EXTINTORS

PVC + PLANXA METAL·LICA

2

240

PAPERERES

PAPERERES

POLICARBONAT

2

240

EVACUACIÓ

SENY EVACUACIÓ

ALUMINI + MARC METAL·LIC

2

240

IMATGE CODIG

VINIL

1

120

IMATGE CODIG

VINIL+SAFATA

1

120

Prioritat

Temps mig
resolució

LÍNIA PEATGE

CENTRE
DECONTROL

DIRECCIONALS I
SORTIDES

Nom estació +
logotip

NAVILENS

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

TrajecteVestíbulAndana
VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

1

120

VITRINA

ESTRUCTURA

3

480

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

2

240

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

1

120

VITRINA

ESTRUCTURA

3

480

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

2

240

IMATGE CORPORATIVA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

3

480

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

2

240

SEGURETAT INFANT

VINIL OPAC TRASLÙCID

2

240

SEGURETAT INFANT

VINIL ATENCIÓ

2

240

MIRALLS

MIRALLS ANGLES MORTS

METÀL·LIC

2

240

PAPERERES

PAPERERES

POLICARBONAT

2

240

EXTINTORS

SENY EXTINTORS

PVC + PLANXA METAL·LICA

2

240

EVACUACIÓ

SENY EVACUACIÓ

ALUMINI + MARC METAL·LIC

2

240

IMATGE CODIG

VINIL

1

120

IMATGE CODIG

VINIL+SAFATA

1

120

Prioritat

Temps mig
resolució

DIRECCIONALS
ESQUEMES
FRAGMENTATS

BANDES
DIRECCIONALS I
SORTIDES

DIRECCIONALS
BANDES
ASCENSORS

NAVILENS

Part estació

Ppt_14834324_1

Element Senyalització

Material

Observacions
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Andana
IMATGE CORPORATIVA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

3

480

IMATGE VITRINA

POLICARBONAT TRASLÚCID

3

480

LÀMPADA INTERIOR

METACRIL·LAT

3

480

IMATGE CORPORATIVA
DIRECCIONAL

VINIL OPAC

2

240

SEGURETAT INFANT

VINIL OPAC TRASLÙCID

2

240

SEGURETAT INFANT

VINIL ATENCIÓ

2

240

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

3

480

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

3

480

RESINA COMPACTA

2

240

IMATGE
RESINA COMPACTA
CORPORATIVA_Termòmetre

2

240

IMATGE
CORPORATIVA_Nom, logo
direccional

VINIL SERIGRAFIAT

2

240

IMATGE
VINIL SERIGRAFIAT
CORPORATIVA_Termòmetre

2

240

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

3

480

POLICARBONAT
SERIGRAFIAT

3

480

PLANELL XARXA

POLICARBONAT

2

240

PLANELL AVISOS

POLICARBONAT

2

240

PLANELL ZONA

POLICARBONAT

2

240

CARTELL CORB SOS+INFO

IMATGE PVC

2

240

CARTELL CORB SOS+INFO

POLICARBONAT TRASLÚCID

2

240

CARTELL CORB SOS+INFO

SOPORT METAL·LIC

3

480

IMATGE CORPORATIVA

RESINA COMPACTA

2

240

IMATGE CORPORATIVA

SOPORT METAL·LIC

2

240

SENY EVACUACIÓ

ALUMINI + MARC METAL·LIC

2

240

VIA

PLANXA PERILL VIA

PLANXA FERRO
GALVANITZADA

2

240

PAPERERES

PAPERERES

POLICARBONAT

2

240

EXTINTORS

SENY EXTINTORS

PVC + PLANXA METAL·LICA

2

240

ARMARI INFO
PÚBILC

ARMARI HORARIS

INOX

3

480

IMATGE CORPORATIVA

VINILS

2

240

IMATGE CODIG

VINIL

1

120

IMATGE CODIG

VINIL+SAFATA

1

120

Prioritat

Temps mig
resolució

1

120

PERSONES
MOVILITAT
REDUÏDA_ (PMR)

ASCENSOR

BANDES
ANDANES_SENY
LONGITUDINALS

BANDES
ANDANES_SENY
LONGITUDINALS

BANDES
ANDANES_SENY
LONGITUDINALS

IMATGE
CORPORATIVA_Nom, logo
direccional
IMATGE
CORPORATIVA_Termòmetre
IMATGE
CORPORATIVA_Nom, logo
direccional

BANDES
DIRECCIONALS_
IMATGE CORPORATIVA
PERPENDICULARS
IMATGE CORPORATIVA
INTÈRFON

INTÈRFON SOS +
INFO / ZONA
INFORMACIÓ

TRÍPTICS
EVACUACIÓ

NAVILENS

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

Enllaç
DIRECCIONALS

Ppt_14834324_1

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT
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ESQUEMES
FRAGMENTATS

VITRINA

ESTRUCTURA

3

480

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

2

240

VITRINA

VIDRE / POLICARBONAT

1

120

VITRINA

ESTRUCTURA

3

480

IMATGE VITRINA

VINIL OPAC + FOREX

2

240

EXTINTORS

SENY EXTINTORS

PVC + PLANXA METAL·LICA

2

240

EVACUACIÓ

SENY EVACUACIÓ

ALUMINI + MARC METAL·LIC

2

240

PAPERERES

PAPERERES

POLICARBONAT

2

240

CENDRERS

IMATGE CORPORATIVA

POLICARBONAT

2

240

ARMARI INFO
PÚBILC

ARMARI HORARIS

INOX

3

480

IMATGE CORPORATIVA

VINILS

2

240

IMATGE CODIG

VINIL

1

120

IMATGE CODIG

VINIL+SAFATA

1

120

Prioritat

Temps mig
resolució

600 x 1800

2

240

1200 x 1800

2

240

625 x 300

2

240

1200 x 300

2

240

1875 x 300

2

240

2500 x 300

2

240

POLURIETÀ

2

240

VINILS

2

240

2

240

2

240

VINILS

2

240

ESTRUCTURA METÀLICA

3

480

DIRECCIONALS
ESQUEMES
COMPLETS

NAVILENS

Part estació

Element Senyalització

Material

Observacions

Tall línia

SENYALITZACIÓ
ESPECÍFICA A
DEMANDA

SENYALITZACIÓ
INFORMATIVA
Vinil fórex

ESTACIONS
TRENS

CARTELLERIA ESPECÍFICA VINILS
INFORMACIÓ USUARIS
POLURIETÀ

CARRER

Canvi Tarifes
VESTÍBUL

CARTELLS INFO

CARTRÓ

3

480

ANDANA

CARTELLS INFO

CARTRÓ

3

480

L’equació per calcular el temps mig de resolució per tipus d’incidència serà:
T mig ) Resolució (prioritat i) = Σ Ti ) Resol (prioritat i)/ Σ N (prioritat i)
on
 Σ Ti (prioritat i) és el sumatori de les hores totals de resolució per tipus de prioritat.
 ΣN

Ppt_14834324_1

(prioritat i) =

Nombre total per tipus d’incidència per prioritat.
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L’equació amb la que es calcula el diferencial de temps de resolució per tipus de prioritat
respecte les mitges contractuals serà:
D TMC)Resolució (prioritat i) = (T mig ) Resolució (prioritat i) / TMC)Resolució (prioritat i) ) -1
Calcularem la puntuació per a cadascuna dels diferencials de temps de resolució per
tipus de prioritat:
D TMC)Resolució (prioritat i)

Puntuació P)Temps Resolució (prioritat i)

D TMC)Resolució (prioritat i) > 0,20

5

0,15 < D TMC)Resolució (prioritat i) ≤ 0,20

4

0,10 < D TMC)Resolució (prioritat i) ≤ 0,15

3

0,05 < D TMC)Resolució (prioritat i) ≤ 0,10

2

0< D TMC)Resolució (prioritat i) ≤ 0,05

1

D TMC)Resolució (prioritat i) ≤ 0

0

El nivell de puntuació global d’aquest indicador a l’hora d’establir penalitzacions, serà:
P) Temps Resolució Global = 20% * P) Temps Resolució (prioritat 0) + 30% * P)Temps Resolució (prioritat 1) + 30% *
P)Temps Resolució (prioritat 2) + 20% * P) Temps Resolució (prioritat 3)

Obtindrem així, uns valors de P) Temps de Resolució Global, que estaran entre 0 i 5

16.1.2. Penalització Control de Qualitat del Manteniment
16.1.2.1. Criteris d’actuació en reposició de planxes d’andana.
L’avaluació de l’estat de conservació i qualitat de la informació es realitzarà establint 3
nivells d’estat, segons els següents criteris:


Nivell 1: Element en bon estat



Nivell 2: Element que requereix actuació pal·liativa o provisional.



Nivell 3: Element que requereix substitució.

Les incidències que impliquin substitució de planxes, tindran prioritat 3 (temps de
resolució 20 dies laborables), donat que s’ha de comptar amb el temps de producció.

Ppt_14834324_1
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Si els plafons de les bandes d’andana es troben en bon
estat o amb afectacions per ratllades, cops, etc. en una
superfície inferior al 10 % del plafó, sense afectació

Nivell 1

vandàlica a l’àrea d’imatge sobre text, logotips o
simbologia.
Es requerirà, el seguiment de l’estat de conservació fins
la inclusió a nivells superiors que requereixin actuació.

Si els plafons de les bandes d’andana es troben amb
afectacions per ratllades, cops, etc. en una superfície
superior al 10 % i inferior al 25 % del plafó, sense
afectació vandàlica a l’àrea d’imatge sobre text, logotips

Nivell 2

o simbologia.
Es requerirà:
Una reparació provisional, amb vinil o altres sistemes,
de les parts afectades o de la totalitat
El seguiment de l’estat de conservació fins la inclusió al
nivell 1 d’elements a substituir.

Si els plafons de les bandes d’andana es troben amb
afectacions per ratllades, cops etc. en una superfície
superior al 25 % del plafó o amb afectació vandàlica
directa a l’àrea d’imatge, sobre text, logotips o
simbologia, dificultant-ne la lectura o visibilitat de la
informació.

Nivell 3

Es requerirà una reparació provisional, amb vinil o
altres sistemes, de les parts afectades o de la totalitat i
l’inici del procés de fabricació i la substitució de la
planxa o totalitat de l’element.
La sol·licitud de substitució es realitzarà per METRO
mitjançant incidències de tipus L5.

16.1.2.2. Control de Qualitat del Manteniment
L’assegurament de la qualitat es considera un dels factors d’èxit del contracte que
ajudarà a garantir el seu bon desenvolupament i a detectar els aspectes a millorar.
Metro proposa un model de control continuat de la qualitat del servei i vetllarà per
l’assegurament de la qualitat, tant del desenvolupament dels serveis com dels seus resultats,
que inclou:
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Coneixement de les opinions dels responsables de l’Operació i dels tècnics que
gestionen el contracte respecte al servei que s'està prestant.
En aquest apartat es tindrà com a referència els indicadors de:
Control de Qualitat de Manteniment IQM: Amb la finalitat de controlar l'estat de
conservació i nivell de qualitat i acabat del manteniment que l’adjudicatari efectua a les
instal·lacions i paraments objectes d'aquest contracte i la persistència i/o reiteració d'acabats
incorrectes.
Mensualment i mitjançant inspeccions

2

puntuals i aleatòries efectuades a les

instal·lacions per part de personal tècnic Metro i l’ adjudicatari es verificarà estat de conservació
i qualitat de l’execució del manteniment contractat. En base a aquests controls, es podran crear
incidències SAP dels defectes i aquests hauran de ser corregits en els terminis fixats, que
habitualment seran considerats amb prioritat 2.
Aquestes inspeccions es programaran mensualment i si per qualsevol causa no hi pot
assistir l’adjudicatari, es podran aplicar els resultats del control de qualitat intern. Mensualment
s’avaluarà un mínim del 20 % de les estacions per unitat de contractació.
Millora continua de l’activitat contractada: En base a l’anàlisi dels resultats de qualitat
assolits i actuacions relacionades amb la millora de la planificació, del manteniment, freqüència,
càrrega de treball, utilització de nous materials, etc.
16.1.2.3. Indicador de Qualitat del Manteniment
L’indicador Qualitat de Manteniment IQM es calcula com el % d’inspeccions
realitzades en les quals s’ha obtingut una puntuació per sobre del 85 % respecte el nombre
total d’inspeccions realitzades en el mes.
Així, mensualment tindrem per estacions:


IR E = Nombre d’inspeccions realitzades en estacions



IR

E85

= Nombre d’inspeccions realitzades en estacions amb puntuació per sobre

de 85% d’acord els paràmetres definits en els annexes de control de qualitat.
Aleshores

2

A totes les inspeccions programades hi haurà d’haver presència de l’adjudicatari. Aquestes inspeccions es realitzaran

a un mínim del 20 % de les estacions de cada línia i s’utilitzaran els mateixos criteris d’avaluació que en el control de
qualitat intern (Arxiu annex II “Control de qualitat”).
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IQM ESTACIONS = 100 * (IR E85 / IR E )
L’indicador global de Qualitat del manteniment de la unitat de contractació l’obtindrem
tenint en compte les puntuacions, de forma que:
IQM GLOBAL = 100% * IQM ESTACIONS
El nivell de puntuació d’aquest indicador a l’hora d’establir penalitzacions, serà:

IQM GLOBAL

Puntuació P)Qualitat del manteniment

IQM GLOBAL ≤ 75

5
≤ 80

75 < IQM

GLOBAL i

80 < IQM

GLOBAL

≤ 85

3

85 < IQM

GLOBAL

≤ 90

2

≤ 95

1

90 < IQM

GLOBAL

IQM GLOBAL i ≥ 95

4

0

Obtindrem així, uns valors de P) Qualitat del manteniment, que estaran entre 0 i 5 punts
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ANNEX 1 PRINCIPALS ELEMENTS A MANTENIR
Part estació

Element
Senyalització

Material

Vitrina

Perfileria Ferro + Vidre / Policarbonat

Imatge corporativa

Vinil retroil·luminat

Làmpada interior

Metacril·lat amb LEDS alta
lluminositat

Imatge corporativa

Vinil opac

Vitrina

Perfileria Ferro + Vidre / Policarbonat

Imatge corporativa

Vinil retroil·luminat

Làmpada interior

Metacril·lat amb LEDS alta
lluminositat

Vitrina

Perfileria Ferro + Vidre / Policarbonat

Imatge corporativa

Vinil retroil·luminat / Vinil opac + forex

Làmpada interior

Metacril·lat amb LEDS alta
lluminositat

imatge

Accés

Ascensor

Plafó Seny Accés

Trajecte Accés-Vestíbul

Bon viatge

Vestíbul
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Zona d’informació

Direccionals esquemes complet

Zona de venda

Imatge corporativa

Planxa Ferro serigrafiada

Vitrina

Perfileria Ferro + Vidre / Policarbonat

Imatge corporativa

Vinil opac + forex

Imatge corporativa

Planxa Ferro serigrafiada

Imatge corporativa

Planxa Ferro serigrafiada

Imatge corporativa

LEDS

Imatge corporativa

Vinil opac / translúcid

Vitrina

Perfileria Ferro + Vidre / Policarbonat

Imatge corporativa

Vinil opac + forex

Imatge corporativa

Policarbonat

Vitrina

Perfileria Ferro + Vidre / Policarbonat

Línia de peatge

Centre de control / Cabines

Direccionals i sortides

Intèrfon SOS INFO

Trajecte Vestíbul-Andana
Direccionals esquemes fragmentats

Ppt_14834324_1

34 de 65

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ ESTÀTICA Versió: 001
DE LA XARXA DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE Data: 26 / juliol / 2019
BARCELONA S.A

Imatge corporativa

Vinil opac + forex

Direccionals Bandes Ascensors

Imatge corporativa

Vinil opac

Bandes Direccionals i sortides

Imatge corporativa

Planxa Ferro serigrafiada

Direccionals esquemes fragmentats

Vitrina

Perfileria Ferro + Vidre / Policarbonat

Direccionals esquemes fragmentats

Imatge corporativa

Vinil opac + forex

Direccionals esquemes complet

Vitrina

Perfileria Ferro + Vidre / Policarbonat

Direccionals esquemes complet

Imatge corporativa

Vinil opac + forex

Imatge corporativa

Vinil opac

Enllaç

Andana

Direccionals Bandes Ascensors
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Persones mobilitat reduïda (PMR)

Imatge corporativa

Planxa Ferro serigrafiada

Imatge corporativa

Planxa Ferro serigrafiada

Imatge corporativa

Planxa Ferro serigrafiada

Imatge corporativa

Planxa Ferro serigrafiada

Bandes Direccionals / perpendiculars

Imatge corporativa

Planxa Ferro serigrafiada

Intèrfon SOS INFO

Imatge corporativa

Policarbonat

Bandes d'andana
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ANNEX 2: CONTROL DE QUALITAT
Criteris generals d’acceptació dels treballs realitzats
S’ha seleccionat una sèrie d’indicadors interns sota criteris del departament de Neteja i Imatge.
Sobre aquests es realitzarà un exhaustiu control de Qualitat en el que es valorarà l’estat
d’informació i conservació de l’element analitza
Control Qualitat informació: inspecció visual de la senyalització fixe al públic on es revisarà:
Presència / Absència

Es comprovarà i validarà la presència o absència de l’element segons l’inventari
individuals o criteris d’instal·lació de cadascun dels elements

Actualitzat / No Actualitzat

Es comprovarà i validarà l’estat d’actualització de l’element, nomenclatures d’estació,
prolongacions de línia, colors corporatius de línia etc

Gramàtica

Es comprovarà i validarà la gramàtica del text. Correcte composició gramatical, faltes
d’ortografia.

Lectura / Visibilitat

Es comprovarà i validarà la correcta lectura de la informació del cartell. Mida del text,
números així com la correcta ubicació ergonòmica de l’element, sense afectació parcial o
total de la visibilitat de l’element.

Disseny manual corporatiu

Es comprovarà i validarà que el disseny de l’element correspon al que reflexa el manual
corporatiu de senyalització intern, tant en dimensions com alçades i criteris.

Control Qualitat conservació: inspecció visual de la senyalització fixe al públic on es revisarà:
Estructura Element

Es comprovarà i es validarà l’estat general de l’estructura de l’element (cops,
corrosió, doblegaments, fatiga). Aquesta observació anirà associada a elements
metàl·lics (vitrines, marc bastidors)

Pintura

Es comprovarà i es validarà l’estat general de pintura de l’element en cas
necessari (pantone, uniformitat, homogeneïtat, desgast). Aquesta observació anirà
associada a elements metàl·lics (vitrines, marc bastidors).

Unions / Subjecció

Es comprovarà i es validarà l’estat general de les unions que fixen l’element en
cas necessari (marc bastidors planxes serigrafiades). Es comprovarà la correcta
subjecció de les imatges dins les vitrines així com de tota la cartelleria i elements
analitzats com a indicadors. Al cas dels adhesius els validarà la correcta adhesió
íntegra de la totalitat de l’element.

Panys / Tancament

Es comprovarà i es validarà l’estat general de funcionalitat dels panys i
mecanismes de tancament accessibles per l’avaluador. El correcte tancament de
les vitrines, del plànols de la zona d’informació i la cabina d’andana, dels monòlits
de qualitat etc.

Guixades / ratllades

Es comprovarà i es validarà l’estat general de guixades i ratllades exclusivament
als adhesius, policarbonats, elements pintats, planxes serigrafiades. Evitar duplicar
els indicadors amb els de scratching.

Vidre / Policarbonat / Metacril·lat

Es comprovarà i es validarà l’estat general dels materials transparents, la no
opacitat per envelliment degradament amb rajos Ultra violats, el trencament per
impacte, cremades amb cigarretes.

Retroil·luminació

Es comprovarà i es validarà l’estat general de funcionament del sistema de
retroil·luminació a la senyalització adients (vitrines accessos, vestíbul), es
garantirà la íntegra il·luminació homogènia de la totalitat dels pictogrames amb la
mateixa intensitat, es garantirà la no intermitència de la retroil·luminació de la
cartelleria.

Deteriorament / Envelliment

Es comprovarà i es validarà l’estat general d’envelliment de l’element segons la
vida útil estimada o la garantia del fabricant. El deteriorament per envelliment
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Àmbit d’actuació
S’ha segregat l’estació en parts i trajectes que recullen diferents indicadors de seguiment.
(Accés, Accés - Vestíbul, Vestíbul, Vestíbul - Andana, Andana, Enllaç).
Cadascuna de les parts de l’estació recull els elements inherents en ella sotmesos al control de
qualitat intern.
Cada indicador (element) té un pes total i està segregat en sub-elements on cadascun té un
pes parcial. Cada part d’estació o trajecte té un pes dins la puntuació global d’estacions.
Els pesos es poden modificar per TMB en funció de campanyes de millora d’imatge o prioritats
específiques, objectius estratègics interns a TMB.

Criteris generals per la valoració objectiva del control de Qualitat intern
La valoració reflexarà tots els elements inherents en el tram d’estació analitzat

a. Informació

1

100% presència de l’element segons l’inventari individuals o criteris d’instal·lació de cadascun
dels elements.

0

Manca algun element segons l’inventari individuals o criteris d’instal·lació de cadascun dels
elements.

1

100% Informació actualitzada segons estat de creixement de xarxa, iconografia, pictogrames,
pantones.

0

Informació no actualitzada segons estat de creixement de xarxa, iconografia, pictogrames,
pantones.

1

100% Correcte composició gramatical, sense faltes d’ortografia.

0

Incorrecte composició gramatical, amb faltes d’ortografia.

1

100 % Correcte lectura de la informació del cartell. Mida del text, números. Correcte ubicació
ergonòmica de l’element, sense afectació parcial o total de la visibilitat de l’element.

0

Incorrecte lectura de la informació del cartell. Incorrecte mida del text, números. Incorrecte
ubicació ergonòmica de l’element, amb afectació parcial o total de la visibilitat de l’element.

Presència /
Absència

Actualitzat / No
Actualitzat

Gramàtica

Lectura /
Visibilitat

1
Disseny manual
corporatiu

El disseny de l’element correspon al que reflexa el manual corporatiu de senyalització intern,
tant en dimensions com alçades i criteris.
Nota: No es veuran afectats elements que per Questions pressupostàries no han estat actualitzats. Planxa - Vitrina

0

El disseny de l’element no correspon al que reflexa el manual corporatiu de senyalització
intern, tant en dimensions com alçades i criteris.

b. Conservació

1

Correcte estat al 100% de l’estructura de l’element. Sense cops, sense corrosió,
sense oxidació, sense cap element doblegat, estanquitat total, sense humitat

0

Incorrecte estat de l’estructura de l’element. Amb cops, corrosió, oxidació, alguna part
doblegada, amb humitat.

Estructura Element

Ppt_14834324_1

38 de 65

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ ESTÀTICA Versió: 001
DE LA XARXA DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE Data: 26 / juliol / 2019
BARCELONA S.A

1

Correcte estat al 100 % de pintura de l’element. La pintura cobreix la totalitat de
prevista. Correcte pantone, uniformitat, homogeneïtat, sense desgast, sense
degradació.

0

Incorrecte estat de pintura de l’element. La pintura no cobreix la totalitat de prevista
Incorrecte pantone, mala uniformitat, aplicació no homogènia, desgastada,
degradada.

Pintura

100% correcte estat general de les unions que fixen l’element a paret forjat o
qualsevol altre ubicació. Fermesa total de la unió sense joc ni fatiga. Ja sigui
mecànica, tornilleria, silicona etc.
1
100% correcte subjecció de les imatges dins les vitrines
100% la correcta adhesió íntegra de la totalitat de l’element al cas dels adhesius.

Unions / Subjecció

Incorrecte estat general de les unions que fixen l’element a paret forjat o qualsevol
altre ubicació. Fermesa parcial de la unió amb joc, fatiga.
0

Incorrecte subjecció de les imatges dins les vitrines
Incorrecta adhesió de la totalitat de l’element previstos dels adhesius.
100% funcionabilitat dels panys i mecanismes de tancament accessibles per
l’avaluador. Sense duresa.

1
100% correcte tancament de les vitrines, del plànols de la zona d’informació i la
cabina d’andana, dels monòlits de qualitat etc.
Panys / Tancament
Mala funcionabilitat dels panys i mecanismes de tancament accessibles per
l’avaluador. Amb duresa.
0
Incorrecte tancament de les vitrines, del plànols de la zona d’informació i la cabina
d’andana, dels monòlits de qualitat etc.
Es comprovarà i es validarà l’estat general de guixades i ratllades.
Llindar correcte per als adhesius: 100%
Llindar correcte per als policarbonats 95%
1
Guixades / ratllades

Llindar correcte per planxes serigrafiades bandes d’andana 75%
Llindar correcte per planxes serigrafiades (resta) 95%
Nota: Evitar duplicar els indicadors amb els de scratching.

0

Quan es superi el llindar anterior
100% sense opacitat per envelliment degradament amb rajos Ultra violats

Vidre / Policarbonat /

100% sense trencament per impacte
1

100% cremades amb cigarretes al cas dels policarbonats

Metacril·lat
0

1
Retroil·luminació

Deteriorament /
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Quan no es compleixi la condició anterior
100% íntegra il·luminació homogènia de la totalitat dels pictogrames amb la mateixa
intensitat
100% de cartells sense intermitència de la retroil·luminació.

0

Quan no es compleixi la condició anterior

1

Correcte l’estat general sense envelliment de l’element segons la vida útil estimada o
la garantia del fabricant.
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Envelliment
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ANNEX 1: Control de qualitat senyalització estàtica
CRITERIS DE VALORACIÓ
A continuació definim els criteris per la inspecció i valoració de la qualitat de l'estat de
informació i conservació dels diferents suports de senyalització.
El nivell de neteja de graffiti es valorarà amb:


1 punt, si l'element o part de l'estació revisada està en correcte estat segons
criteris descrits.



0 punts, si l'element o part de l'estació revisada està en correcte estat segons
criteris descrits.

Les puntuacions es reflexaran a la fitxa d’avaluació de senyalització amb la finalitat de
determinar el nivell de puntuació global obtingut, així com la seva evolució en el temps.
Aquestes puntuacions s’utilitzaran en les penalitzacions per qualitat.
Les puntuacions s’anotaran en les fitxes denominades:


“Qüestionari d’avaluació mostreig de Qualitat”

INDICADORS DE SEGUIMENT SENYALITZACIÓ
INFORMACIÓ ACCÉS

Acceptable

No acceptable

Accés – Ascensor-Vitrina

Accés – Ascensor- Vinil
retroil·luminat
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Accés – Ascensor-logos TMB
Laterals

Accés – Ascensor-Botonera
interior

Accés – Ascensorvideovigilància L.P.D

Quan no es troba la imatge

Accés – Vitrina – Perfileria –
vidre / policarbonat

Accés – Imatge corporativa - Vinil
retroil·luminat
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Quan es troba apagat totalment o
parcialment.
Quan es troba arrancat de la paret
totalment o parcialment.

Accés – cortina llum – perfileria /
Policarbonat

INFORMACIÓ ACCÉSVESTÍBUL

Vídeo vigilància – imatge
corporativa

Acceptable

Inacceptable

Quan es troba arrancat totalment o
parcialment.
Quan es troba inexistent.

Cendrers – Imatge corporativa

Bon Viatge – Vitrina – perfileria –
vidre / policarbonat

Bon Viatge – Imatge corporativa
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Bon Viatge – vinil opac/ forex

INFORMACIÓ VESTÍBUL

Acceptable

Inacceptable

Zona Informació – Imatge
corporativa – Planxa ferro
serigrafiada

Zona Informació plafó I _ imatge
corporativa - Xarxa

Zona Informació plafó II _ imatge
corporativa - ubicació

Zona Informació plafó III _ imatge
corporativa - Tarifari

Portafollets Publicitat – estructura
suport - metacrilat
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Índex de qualitat – estructura
suport - perfileria

Quan es troba trencat tant la part superior
com la part inferior.

Direccionals esquemes complet
Informació Termòmetres – vitrina
- perfileria

Direccionals esquemes complet
Informació Termòmetres –
imatge corporativa

Zona de venda – imatge
corporativa – planxa ferro

Quan estigui més del 70% ratllat o estigui
Il·legible

Zona de venda – imatge
corporativa – vinil opac instruccions
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Zona de venda – estructura
suport – vareta ferro vermell

Centre de control – imatge
corporativa – vinil opac – nom +
logo

Línies de peatge – imatge
corporativa – planxa ferro

Línies de peatge – imatge
corporativa – vinils fulls batents

Direccionals i sortides – vitrina –
perfileria + vidre / policarbonat

Direccionals i sortides – imatge
corporativa – vinil opac+ forex
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Intèrfon – imatge corporativa

TRAJECTE - VESTÍBUL ANDANA

Acceptable

Inacceptable

Direccionals esquemes
Fragmentats – vitrina – perfileria
+ vidre

Direccionals esquemes
Fragmentats – imatge
corporativa – vinil opac

Direccionals bandes ascensor –
imatge corporativa – vinil llindar

Bandes direccionals – imatge
corporativa – planxa ferro
serigrafiada

ANDANA
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Zona Informació plafó I _ imatge
corporativa - Xarxa

Zona Informació plafó II _ imatge
corporativa - ubicació

Zona Informació plafó III _ imatge
corporativa - Tarifari

Zona Informació - imatge
corporativa – vinil opac instruccions

Intèrfon – imatge corporativa policarbonat
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Direccionals bandes ascensor –
imatge corporativa – vinil llindar

Inexistent o deteriorat

Persones mobilitat reduïda –
imatge corporativa – planxa ferro

Quan estigui inexistent, sempre i quan sigui
estació adaptada

Bandes andanes – imatge
corporativa – planxa ferro - nom

Bandes andanes – imatge
corporativa – planxa ferro logotip

Bandes andanes – imatge
corporativa – planxa ferro –
termòmetres

Bandes direccionals – imatge
corporativa – planxa ferro

Tríptics – imatge corporativa –
vitrex – resina .....

Ppt_14834324_1
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Senyalització evacuació – imatge
corporativa - planxa

Senyalització extintors – imatge
corporativa

Ppt_14834324_1

Trencat o inexistent.
S’està efectuant la instal·lació a tota la
xarxa.
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ANNEX 3 PRINCIPALS TREBALLS DE MANTENIMENT CORRECTIU
L’adjudicatari haurà de realitzar la totalitat d’accions necessàries per tal de garantir el nivell
qualitatiu original per als diferents suports de senyalització, entre aquestes podem destacar:


Repintat parcial o total dels marcs estructurals metàl·lics



Reajustament de les unions / fixacions de la imatge interior per caiguda



Reajustament dels suports / Baixants / Bastidors / ancoratges d’unió aplacat. Reposició
unions assemblatge conjunt



Neteja Interior / Exterior



Substitució íntegra o parcial del conjunt estructural metàl·lic



Reposició vidre o policarbonat



Canvi de panys frontal registrable



Canvi de frontisses abatiment frontal registrable



Sistema estanqueïtat conjunt estructural



Implementació nou element senyalètica



Reubicació d’element senyalètica



Canvi d’imatge interior per nova estació, enllaç



Canvi d’imatge interior per nou pictograma



Canvi d’imatge interior per canvi nominal d’estació



Reubicació per mala visibilitat



Substitució làmpada (fi vida útil, poca intensitat lluminosa)



Substitució font alimentació, intermitència làmpada



Reposició plafó xapa (ratllada, cops, etc)



Reposició per mala adhesió arestes



Reposició per Decoloració, Opacitat, Degradació



Reposició vinil per agressió vandàlica



Reposició per arrencament parcial / total
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ANNEX 4 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I REQUERIMENTS GENERALS
En la instal·lació de tot element de senyalització subministrat pel mantenidor s’haurà de complir
3

els següents requeriment i especificacions tècniques de caràcter general .


Desmuntatge i reciclatge o retirada a abocador autoritzat de la senyalètica vella a
renovar.



Neteja de la zona de treball que inclourà tots els suports per l’exterior i l’interior.



Condicionament de les parets, sanejament d’antics anclatges elements reposats,
sanejament de forats d’anclatges.



Reparacions dels revestiments d’antigraffiti de les paret afectats o malmesos.



Etiquetatge, embalatge de subministrament. Tota afectació derivada del transport dins
el

lliurament

del

producte

serà

responsabilitat

del

mantenidor/adjudicatari,

subministrant-ne de nous sense cost i sense limitació de classe ni de valor.


La retirada i/o reubicació d'altres elements que puguin interferir en la instal·lació
(papereres, cendrers, monòlits etc.)



El canvi o reposició d’elements estructurals que formen la jàssera estructural afectats,
(baixants, guies tipus omega, etc)



Remats finals, tancaments d’espais morts segons requeriment per part de METRO



Tota connexió elèctrica es farà segons especificacions al document “enllumenat i
senyalització estacions_v3.0 i amb línia exclusiva fins la cambra de BT amb
proteccions magnetotèrmiques i diferencials. La instal·lació serà estesa per la safata de
230V existent o entovada des del CGBT fins als diferents emplaçaments dels cartells.



Per certificar la realització dels treballs elèctrics, es requerirà la realització d’una
auditoria tècnica per part d’entitat d’inspecció i control a les estacions on es modifica el
QGBT.



La composició del disseny gràfic serà segons les especificacions establertes dins el
manual corporatiu d’estacions de METRO i serà realitzada exclusivament per
l’adjudicatari.

CARTELL SENYALITZACIÓ LLUMINÓS LLINDAR ACCÉS


El Cartell constarà del marc, del rètol interior i del suport o bastidor en cas necessari.



El marc constarà d’un contenidor estanc i registrable fabricat en perfilaria d’alumini
anoditzat pintat amb pintura epoxi color Negre.



El sistema d’unió serà mitjançant tornilleria d’acer inoxidable. L’adjudicatari facilitarà
una garantia dels sistema de fixació del conjunt de 5 anys.

3

En altres casos en que es puguin oferir prestacions similars o superiors, hauran d’esser prèviament homologats per

Metro.
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La porta frontal serà transparent i constarà d’un vidre laminat de 3+3 mm (o
policarbonat 6 mm) protegit contra el vandalisme mitjançant làmina antivandàlica
específica segons el material.



La longitud s’adaptarà a les dimensions de l’accés requerit.



L’habitacle interior: Estanc IP 54.



El rètol interior constarà d’una làmpada, amb tecnologia d’il·luminació LED o similar,
que incorporarà els diferents pictogrames de serveis determinats per METRO, i que
preveurà l’espai i la pre-instal·lació per a dos nous pictogrames per una possible
ampliació.



Les mides d’aquest rètol vindran condicionades per les mides del marc i els
requeriments individuals per a cada accés.

SAFATA METÀL·LICA D’ANDANES:
Senyalització d’andana:
 Safata metàl·lica d’acer galvanitzat en calent (UNE 37501) de mides 2500*450 mm
amb gràfica en serigrafia respectant els PANTONES corresponents segons la
normativa de senyalització de TMB, fent servir tintes PLUS de dos components amb
enduridor TP-E2, diluent Politec i tota la gràfica protegida amb polímer acrílic de
resistència al ratllat amb llapis Wolff Wilborn.
 Subministrament

de

safates

metàl·liques

d’acer

galvanitzat,

reciclades

dels

desmuntatges anteriors, segons les següents especificacions:
 Procés de sel.lecció de les safates prèviament desmuntades, seguint criteris
d’avaluació de possibles cops i ratllades que puguin malmetre la qualitat final del
producte.
 Procés de neteja i decapat per eliminar totes les capes de pintura de la gràfica existent,
mitjançant decapant “Diclorometano - Metanol” per no afectar a la pròpia protecció
galvanitzada de la xapa. Desengreixat, polit i neteja de la safata.
 Aplicació en aerografia manual d’una capa d’imprimació antihumitat Multimix 1K, i capa
de pintura de poliuretà de 2 components amb el codi de colors i Pantones segons
manual de TMB. Posterior refinat de tota la superfície per tal d’obrir els porós i
aconseguir una total adherència de les següents capes.
 Realització de fotolits i insolació pantalles de serigrafia de 71 fils, de les diferents
gràfiques segons normativa de TMB.
 Impressió en serigrafia mitjançant tintes viníliques 2 components Plus, amb els colors
corporatius.
 Aplicació de 2 capes de vernís antigraffiti ST55/E1 per a la seva protecció.
SAFATA RESINA COMPACTA D’ANDANA:
Senyalització d’andana:
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Safata de resina compactada de mides 2500*4500*10 mm, la gràfica es fabrica
mitjançant papers decoratius impresos a 360 dpi, impregnats en resines termostables,
premsades a altes pressions i temperatures, amb una resistència al foc de M-3 i
resistència al raig U.V. de 3000 hores d’exposició a l’escala de Arc de Xenon,
respectant els PANTONES segons la normativa de TMB.

VITRINA NORMATIVA ACCESSOS:
Senyalització normativa accessos (bon viatge):


Vitrina metàl·lica composada per un marc estructural de ferro, dimensions de
1000*1500 mm, el marc de porta te quatre trams de perfil d’alumini extruït de 50*50
mm en estat de revingut de 2 mm d’espessor, sotmès finalment a un procés de
pintura acrílica RHNS-12170 en pols al forn, pintat de color negre.



Frontal registrable amb dos panys de clau tipus E5-6-05X-YY1, amb vidre incolor de
3+3 mm de gruix amb botiró i protegit amb làmina de poliester de 100 micres de gruix,
mides 90*1400 mm. Frontisses abatibles i autoportants.



La il·luminació interior té que ser mitjançant planxa acrilet de mides 945*1425 mm,
amb leds d’alta lluminositat de 0,2 W de potencia i baix consum col·locats
perimetralment, l’alimentació d’aquest leds es farà mitjançant font d’alimentació de 12
v 5 A, instal·lat fora del rètol, el conjunt estarà dotat d’un grau de protecció IP 65. Els
tipus de Il·luminacions similars, hauran d’esser homologats prèviament per Metro.



La gràfica serà composada per impressió digital encapsulada i aplicada sobre la
planxa de poliuretà expandit, respectant el manual de senyalització de TMB.

VITRINA VESTÍBULS:
Senyalització vestíbuls:


Vitrina metàl·lica composada per un marc estructural de ferro de dimensions
variables, el marc de porta té quatre trams de perfil d’alumini extruït de 50*50 mm en
estat de revingut de 2 mm d’espessor, sotmès finalment a un procés de pintura
acrílica RHNS-12170 en pols al forn, pintat de color negre.



Frontal registra ble amb dos panys de clau tipus E5-6-05X-YY1, amb vidre incolor de
3+3 mm de gruix amb botiró i protegit amb làmina de poliester de 100 micres de
gruix, mides depèn de l’element en qüestió.



Frontisses abatibles i auto portants.



La gràfica serà composada per impressió digital en fórex de 2 mm de gruix, variant
els mides segons el manual de senyalització de TMB.

VITRINES ESTÀNDARD:


Marc posterior i frontal registrable de ferro galvanitzat, conformat amb perfileria i
plegadora.
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Amb previsió de fer el suport de senyalització retroil·luminat l’estructura disposarà a
la part superior dreta d’una obertura passacables amb un ràcord tipus Judodix de la
marca Interflex IP55 o similar.



Conjunt pintat de negre amb dues capes de pintura poliuretà de dos components, o
similar. Capa d'imprimació + capa d'acabat.



Frontal registrable mitjançant frontisses desmuntables i ocultes.



Tancament amb dos panys tipus SOUTHCO E5-6-05X-YY.



Vidre 3+3 amb botiró interior o policarbonat de 6 mm, protegit amb làmina
antirratllada específica per al material. Mínim 100 micres.



Sistema d'estanqueïtat interior a base de juntes de neoprè.



La gràfica serà composada per impressió digital en fórex de 2 mm de gruix. La
gràfica serà solidària al conjunt posterior mitjançant "Z" d'alumini, vareta roscada i
cargols. "Z" inferior, superior i laterals. La imatge es realitzarà amb vinil imprés
aplacat al Fórex.



Unió del conjunt a la paret amb vareta roscada de mètrica 8, tacs metàl·lics. Emprar
tacs químics a llocs d'humitat.

VITRINES RETROIL·LUMINADES ESTÀNDARD:


Marc posterior i frontal registrable de ferro galvanitzat, conformat amb perfileria i
plegadora.



Disposarà a la part superior dreta d’una obertura passacables amb un ràcord tipus
Judodix de la marca Interflex IP55 o similar.



Conjunt pintat de negre amb dues capes de pintura poliuretà de dos components, o
similar. Capa d'imprimació + capa d'acabat.



Frontal registrable mitjançant frontisses desmuntables i ocultes.



Tancament amb dos panys tipus SOUTHCO E5-6-05X-YY.



Vidre 3+3 amb botiró interior o policarbonat de 6 mm, protegit amb làmina
antirratllada específica per al material. Mínim 100 micres.



Sistema d'estanqueïtat interior a base de juntes de neoprè.



El rètol interior constarà d’una làmpada, amb tecnologia d’il·luminació LED o similar,
que incorporarà els diferents pictogrames de serveis determinats per METRO, i que
preveurà l’espai i la pre-instal·lació per a dos nous pictogrames per a una possible
ampliació.



Unió del conjunt a la paret amb vareta roscada de mètrica 8, tacs metàl·lics. Emprar
tacs químics a llocs d'humitat.

VIDRES I PROTECTOR ANTI-RATLLADES PER VITRINES:
Subministrament de fulls de vinil adhesiu anti-ratllades, per reposició a les vitrines existents,
segons mides establertes en la normativa de TMB.
Protector transparent de poliester de 100 micres amb adhesiu de seguretat DTI-4MIL Clear.
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Subministrament de vidres de vitrines per reposició de vidres trencats, segons mides
establertes en la normativa de TMB.
Vidre laminat 3+3 amb botiró transparent i cantells arenats.
GRAFIQUES VITRINES:
Suministrament de gràfiques per vitrines metàl·liques, fabricades segons les següents
especificacions:
Impressió digital alta resolució sobre vinil adhesiu monomèric blanc permanent, amb tintes
solvents, prèvia realització dels documents informàtics segons normativa de TMB.
Laminat de protector de PVC transparent mate de 70 micres, i aplicació sobre suport de PVC
espumat de 2 mm de gruix.
GRAFIQUES CABINES AAC-S:
Suministrament i col·locació d’adhesius per reposició dels elements gràfics, fabricats segons
les següents especificacions:
Pressa de mides in situ, realització d’ esbós segons mides de cada element i aprovació.
Fabricació de la retolació adhesiva de vinils adhesius homologats PMF 700, amb els colors
corporatius segons normativa de TMB, mitjançant plotter de tall.
BOTONERES ASCENSORS:
Suministrament i col·locació d’adhesius per reposició dels elements gràfics, fabricats segons
les següents especificacions:
Pressa de mides in situ, realització d’ esbós segons mides de cada element i aprovació.
Realització de fotolits i insolació pantalles de serigrafia de 120 fils de les diferents gràfiques
segons normativa de TMB.
Fabricació dels adhesiu amb procés de serigrafia amb 3/4 tintes planes, sobre vinil adhesiu
Avery 900.
EDICLES ASCENSORS:
Suministrament i instal·lació d’adhesius per reposició dels elements gràfics, fabricats segons
les següents especificacions:
Realització d’esbós segons normativa gràfica de cada ubicació i aprovació.
Realització de fotolits i insolació pantalles de serigrafia de 120 fils de les diferents gràfiques
segons normativa de TMB.
Rètol frontal edicle fabricat en policarbonat blanc òpal de 3 mm. de gruix, amb procés de
serigrafia amb 3/4 tintes planes translúcides i fons negre opac reservant les parts translúcides.
Aplicació de protector solar ultraviolada Permagard 7036 poliester de 36 micres brillant.
Logo adhesiu METRO-TMB realitzat amb vinil PMF 700 colors corporatius mitjançant retolació
computeritzada en plotter de tall, segons normativa TMB.
GRAFIQUES INTERFONS MODEL L-2:
Subministrament de lamines de policarbonat transparent i texturitzat de 500 micres.
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Realització de fotolits i insolació de pantalles de serigrafia de 120 fils, segons normativa de
TMB.
Procés de serigrafia en mirall per la cara interior del policarbonat, mitjançant 3/4 tintes planes
opaques, aplicació de fons opacant a tota la superfície de la lamina i posterior laminat
d’adhesiu doble cara transparent Permacolor Permaprint PP2011 de 12 micres de gruix.
GRAFIQUES NO FUMAR CENDRERS:
Subministrament de metacrilats transparent i cantells polits de 10 mm. de gruix.
Realització de fotolits i insolació de pantalles de serigrafia de 120 fils, segons normativa de
TMB.
Procés de serigrafia en mirall per la cara interior del metacrilat, mitjançant 3/4 tintes planes
opaques, aplicació de fons opacant a tota la superfície de la lamina i posterior laminat de
adhesiu protector de les tintes de serigrafia amb vinil blanc Avery 500.

ADHESIUS
Element Plànols andana i vestíbuls


Material: glasspack Opal 500 micras



Impressió: digital UVI



Acabats: Tallats a format

Element: Cartells Tarifes i Normes


Material: cartolina gràfica 1 cara 350gr + plastificat mate 125 micres 1c



Impressió: Offset 4+0 / Digital



Acabats: Tallats a format + plastificat 1c

ASCENSORS
Vinil Botoneres ascensors


Material: Vinil blanc Permanent



Models recomanats:
Mactac: JT-5929-P
Avery: MPI – 1900
3M: IJ-70



Impressió: Digital 4+0



Acabats: laminat antigraffiti

Vinil vidres laterals ascensors


Material: Plotter de tall vermell (pantone 485) + Blanc per les lletres interiors



Models recomanats:
Mactac: macal 9800
Avery: 700
3M: S-70



Acabats: Tall electrònic amb forma. Aplicat en transfer.
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Vinil Frontals ascensors


Material: Vinil blanc Permanent



Models recomanats:
Mactac: JT-5929-P
Avery: MPI – 1900
3M: IJ-70



Impressió: Digital 4+0



Acabats: laminat antigraffiti

Cartells Video vigilància
METRO


Material: Vinil blanc Permanent



Models recomanats:
Mactac: JT-5929-P
Avery: MPI – 1900
3M: IJ-70



Impressió: Digital 4+0



Acabats: laminat antigraffiti

EDIFICIS


Material: Xapa Metàl·lica de 1mm



Impressió: Digital 4+0



Tintes: UVI Exterior alta duració.

Vinil Escales mecàniques


Material: Vinil blanc Permanent



Models recomanats:
Mactac: JT-5929-P
Avery: MPI – 1900
3M: IJ-70



Impressió: Digital 4+0



Acabats: laminat antigraffiti

Vinil Centres de Control


Material: Plotter de tall Vermell (pantone 485) i glassejat



Models recomanats:
Mactac: macal 9800
Avery: 700
3M: S-70
Vinil efecte àcid KMPF- K7



Acabats: Tall electrònic amb forma. Aplicat en transfer.

Adhesius línies de peatge
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Adhesiu Portes PAR normes d’ús


Material: Vinil transparent permanent



Impressió: Serigrafia 3+0 (inclou tinta blanca)



Acabats: laminat antigraffiti



Observacions: Adhesiu imprès per ser col·locat a portes Par.

Models recomanats:


Mactac: PolyScreen 29-P



Avery: 900QMScreen



3M: Serie 70-SP.

Adhesiu línies de peatge torniquets normes d’ús


Material: Vinil blanc Permanent



Impressió: Digital 4+0



Acabats: Cantells arrodorins + laminat antigraffiti

Adhesiu Portes PMR


Material: Vinil Transparent permanent



Impressió: Serigrafia (3+0) inclou tinta blanca



Acabats: Laminat antigraffiti

Models recomanats:


Mactac: PolyScreen 29-P



Avery: 900QMScreen



3M: Sèrie 70-SP.

Vinils glassejat portes PAR


Material: Vinil efecte àcid (glassejat) duració mitja KMPF- K7



Acabats: Tall electrònic amb forma + aplicat en transfer.

Vinils Portes ‘PUSH’


Material: Vinil blanc Permanent



Models recomanats:
Mactac: JT-5929-P
Avery: MPI – 1900
3M: IJ-70



Impressió: Serigrafia 1+0 / Digital



Acabats: laminat antigraffiti
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ANNEX 5 HORARIS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
Operacions preventiu

FRANJA
HORARIA

Operacions correctiu

FRANJA
HORARIA

ZONA ACCÉS
Cartell senyalització frontal Ascensor
Comprovació funcionament sistema
retroil·luminació tecnologia LED
Comprovació estat filtre òptic (imatge)
Comprovació estat corrosió estructura
vitrina, sanejament si s’escau
Comprovació visual estat pintura epoxi
negre protecció intempèrie, Repàs si
s’escau
Comprovació visual estat vidre laminat 5+5
reposició si s’escau
Comprovació visual estat estanqueïtat
global, sanejament si s’escau
Comprovació funcionament pistons
d’obertura pneumàtics, Reposició si s’escau
Comprovació funcionament frontisses (eix
pivotant), reposició si s’escau
Inspecció visual estat neteja general
habitacle interior estanc
Inspecció visual estat neteja general vidre

22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
06:00 - 22:00

Canvi de làmpada interior (total /
elements parcial)
Substitució font alimentació, altres
components elèctrics interiors al cartell
Substitució imatge gràfica interior
Sanejament parts corrosió
Substitució Vitrina
Pintat total o parcial in situ

22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00

Substitució pintat a magatzem

22:00 - 06:00

Substitució de Vidre 5+5

22:00 - 06:00

Canvi de juntes de neoprè, treballs
garantir l'estanquïtat global
Reposició pistons d’obertura pneumàtics,
greixament, lubricació
Substitució frontisses, greixament
lubricació
Neteja interior / exterior a Fons

Neteja interior / exterior a Fons
Reajuntament unions tancament conjunt i
elements interiors
Reajustament unions. Reposició Punts de
22:00 - 06:00
tancament faltants (tornilleria) si s’escau
Reposició unions tancament conjunt i
elements interiors
Reajuntament unions d'ancoratge entre
vitrina i ascensor exterior
Reajustament unions. Reposició Punts
22:00 - 06:00
d'ancoratge (tornilleria) si s’escau
Reposició unions d'ancoratge entre vitrina
i ascensor exterior
Imatge corporativa adhesius Rombe + logotip TMB laterals edicle
Comprovació visual estat adhesió uniforme
22:00 - 06:00 Reposició adhesius corporatius
a totes les arestes, reposició si s’escau
Comprovació visual estat per decoloració,
22:00 - 06:00 Reposició adhesius corporatius
envelliment, vandalisme, reposició si
s’escau
Cartell senyalització frontal Accés
Canvi de làmpada interior (total /
elements parcial)
Comprovació funcionament sistema
22:00 - 06:00
retroil·luminació tecnologia LED
Substitució font alimentació, altres
components elèctrics interiors al cartell
22:00 - 06:00 Substitució imatge gràfica interior
Comprovació estat filtre òptic (imatge)
Sanejament parts corrosió
Comprovació estat corrosió estructura
06:00 - 22:00
vitrina, sanejament si s’escau
Substitució Vitrina
Comprovació visual estat pintura epoxi
Pintat total o parcial in situ
06:00 - 22:00
negre protecció intempèrie, Repàs si
Substitució pintat a magatzem
s’escau
Comprovació visual estat vidre laminat 5+5
06:00 - 22:00 Substitució de Vidre 5+5
reposició si s’escau
Comprovació visual estat estanqueïtat
Canvi de juntes de neoprè, treballs
06:00 - 22:00
global, sanejament si s’escau
garantir l'estanquïtat global
Comprovació funcionament frontisses (eix
Substitució frontisses, greixament
22:00 - 06:00
pivotant), reposició si s’escau
lubricació
Inspecció visual estat neteja general
22:00 - 06:00 Neteja interior / exterior a Fons
habitacle interior estanc
06:00 - 22:00 Neteja interior / exterior a Fons
Inspecció visual estat neteja general vidre
Reajuntament unions tancament conjunt i
elements interiors
Reajustament unions. Reposició Punts de
22:00 - 06:00
tancament faltants (tornilleria) si s’escau
Reposició unions tancament conjunt i
elements interiors
Reajustament unions. Reposició Punts
Reajuntament unions d'ancoratge entre
22:00 - 06:00
d'ancoratge (tornilleria) si s’escau
vitrina i ascensor exterior
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22:00 - 06:00

22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00

22:00 - 06:00
22:00 - 06:00

22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
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Reposició unions d'ancoratge entre vitrina
i ascensor exterior

22:00 - 06:00

TRAJECTE ACCÉS - VESTÍBUL
Cartell benvinguda al passatge "Bon viatge"
Comprovació funcionament sistema
retroil·luminació tecnologia LED
Comprovació estat filtre òptic (imatge)
Comprovació estat corrosió estructura
vitrina
Comprovació visual estat pintura epoxi
negre protecció intempèrie, Repàs si
s’escau
Comprovació visual estat vidre laminat 3+3
o policarbonat
Comprovació visual estat estanqueïtat
global, sanejament si s’escau
Comprovació funcionament panys
tancament
Comprovació funcionament frontisses (eix
pivotant), reposició si s’escau
Inspecció visual estat neteja general
habitacle interior estanc
Inspecció visual estat neteja general vidre

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Substitució pintat a magatzem

06:00 - 22:00

Substitució de Vidre 3+3 o policarbonat

06:00 - 22:00

Canvi de juntes de neoprè, treballs
garantir l'estanquïtat global
Substitució de panys, greixament
lubricació
Substitució frontisses, greixament
lubricació

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Neteja interior / exterior a Fons

06:00 - 22:00

Neteja interior / exterior a Fons
Reajuntament unions tancament conjunt i
elements interiors
Reposició unions tancament conjunt i
elements interiors
Reajuntament unions d'ancoratge entre
vitrina i zona de paret o revestiment
posterior
Reposició unions d'ancoratge entre vitrina
i zona de paret o revestiment posterior

06:00 - 22:00

Substitució imatge gràfica interior
Sanejament parts corrosió
Substitució Vitrina
Pintat total o parcial in situ

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Substitució pintat a magatzem

06:00 - 22:00

Substitució de Vidre 3+3 o policarbonat

06:00 - 22:00

Reajustament unions. Reposició Punts
d'ancoratge (tornilleria) si s’escau

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Canvi de juntes de neoprè, treballs
garantir l'estanquïtat global
Substitució de panys, greixament
lubricació
Substitució frontisses, greixament
lubricació

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Neteja interior / exterior a Fons

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Neteja interior / exterior a Fons
Reajuntament unions tancament conjunt i
elements interiors
Reposició unions tancament conjunt i
elements interiors
Reajuntament unions d'ancoratge entre
vitrina i zona de paret o revestiment
posterior
Reposició unions d'ancoratge entre vitrina
i zona de paret o revestiment posterior

06:00 - 22:00

Substitució imatge gràfica interior
Sanejament parts corrosió
Substitució Vitrina

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Reajustament unions. Reposició Punts de
tancament faltants (tornilleria) si s’escau

06:00 - 22:00

Reajustament unions. Reposició Punts
d'ancoratge (tornilleria) si s’escau

06:00 - 22:00

Ppt_14834324_1

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Cartells Direccionals i sortides
Comprovació estat filtre òptic (imatge)
Comprovació estat corrosió estructura
vitrina

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Reajustament unions. Reposició Punts de
tancament faltants (tornilleria) si s’escau

ZONA VESTÍBUL
Cartell Direccional esquema complert
Comprovació estat filtre òptic (imatge)
Comprovació estat corrosió estructura
vitrina
Comprovació visual estat pintura epoxi
negre protecció intempèrie, Repàs si
s’escau
Comprovació visual estat vidre laminat 3+3
o policarbonat
Comprovació visual estat estanqueïtat
global, sanejament si s’escau
Comprovació funcionament panys
tancament
Comprovació funcionament frontisses (eix
pivotant), reposició si s’escau
Inspecció visual estat neteja general
habitacle interior estanc
Inspecció visual estat neteja general vidre

Canvi de làmpada interior (total /
elements parcial)
Substitució font alimentació, altres
components elèctrics interiors / exteriors
al cartell
Substitució imatge gràfica interior
Sanejament parts corrosió
Substitució Vitrina
Pintat total o parcial in situ

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
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Comprovació visual estat pintura epoxi
negre protecció intempèrie, Repàs si
s’escau
Comprovació visual estat vidre vidre laminat
3+3 o policarbonat
Comprovació visual estat estanqueïtat
global, sanejament si s’escau
Comprovació funcionament panys
tancament
Comprovació funcionament frontisses (eix
pivotant), reposició si s’escau
Inspecció visual estat neteja general
habitacle estanc
Inspecció visual estat neteja general vidre

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Pintat total o parcial in situ

06:00 - 22:00

Substitució pintat a magatzem

06:00 - 22:00

Substitució de Vidre 3+3 o policarbonat

06:00 - 22:00

Canvi de juntes de neoprè, treballs
garantir l'estanquïtat global
Substitució de panys, greixament
lubricació
Substitució frontisses, greixament
lubricació

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Neteja interior / exterior a Fons

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Neteja interior / exterior a Fons
Reajuntament unions tancament conjunt i
elements interiors
Reposició unions tancament conjunt i
elements interiors
Reajuntament unions d'ancoratge entre
vitrina i zona de paret o revestiment
posterior
Reposició unions d'ancoratge entre vitrina
i zona de paret o revestiment posterior

06:00 - 22:00

Substitució imatge gràfica interior
Sanejament parts corrosió
Substitució Vitrina
Pintat total o parcial in situ

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Substitució pintat a magatzem

06:00 - 22:00

Substitució de Vidre 3+3 o policarbonat

06:00 - 22:00

Reajustament unions. Reposició Punts de
tancament faltants (tornilleria) si s’escau

06:00 - 22:00

Reajustament unions. Reposició Punts
d'ancoratge (tornilleria) si s’escau

06:00 - 22:00

TRAJECTE VESTÍBUL - ANDANA
Cartells Direccionals esquemes fragmentats
06:00 - 22:00
Comprovació estat filtre òptic (imatge)
Comprovació estat corrosió estructura
06:00 - 22:00
vitrina
Comprovació visual estat pintura epoxi
06:00 - 22:00
negre protecció intempèrie, Repàs si
s’escau
Comprovació visual estat vidre vidre laminat
06:00 - 22:00
3+3 o policarbonat
Comprovació visual estat estanqueïtat
06:00 - 22:00
global, sanejament si s’escau
Comprovació funcionament panys
06:00 - 22:00
tancament
Comprovació funcionament frontisses (eix
06:00 - 22:00
pivotant), reposició si s’escau
Inspecció visual estat neteja general
06:00 - 22:00
habitacle interior estanc
06:00 - 22:00
Inspecció visual estat neteja general vidre
Reajustament unions. Reposició Punts de
tancament faltants (tornilleria) si s’escau

06:00 - 22:00

Reajustament unions. Reposició Punts
d'ancoratge (tornilleria) si s’escau

06:00 - 22:00

Canvi de juntes de neoprè, treballs
garantir l'estanquïtat global
Substitució de panys, greixament
lubricació
Substitució frontisses, greixament
lubricació

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Neteja interior / exterior a Fons

06:00 - 22:00

Neteja interior / exterior a Fons
Reajuntament unions tancament conjunt i
elements interiors
Reposició unions tancament conjunt i
elements interiors
Reajuntament unions d'ancoratge entre
vitrina i zona de paret o revestiment
posterior
Reposició unions d'ancoratge entre vitrina
i zona de paret o revestiment posterior

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Cartells Direccionals i sortides
Comprovació visual estat general cartell
(vandalisme), reposició si s’escau

06:00 - 22:00

substitució cartell planxa

06:00 - 22:00

Comprovació visual estat general corrosió
plafó metàl·lic, reposició si s’escau

06:00 - 22:00

substitució cartell planxa

06:00 - 22:00

Sanejament parts corrosió

06:00 - 22:00

Substitució bastidors, baixants

06:00 - 22:00

Pintat total o parcial in situ
Substitució pintat a magatzem
Reajuntament unions tancament conjunt i
elements interiors
Reposició unions tancament conjunt i
elements interiors

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Comprovació visual estat corrosió
estructura bastidor / Baixants, sanejament si
s’escau
Comprovació visual estat pintura epoxi
negre Bastidor / Baixants, repàs de pintura
Reajustament unions. Reposició Punts de
tancament faltants (tornilleria) si s’escau
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06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
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Reajustament unions. Reposició Punts
d'ancoratge (tornilleria) si s’escau

06:00 - 22:00

ZONA ENLLAÇ
Cartells Direccionals esquemes fragmentats
Comprovació estat imatge Vinil opac + fórex 06:00 - 22:00
Comprovació visual estat general corrosió
06:00 - 22:00
estructura vitrina
Comprovació visual estat general pintura
epoxi negre, repàs si s'escau
Comprovació visual estat vidre vidre laminat
3+3 o policarbonat
Comprovació visual estat estanqueïtat
global, sanejament si s’escau
Comprovació funcionament panys
tancament, reposició si s’escau
Comprovació funcionament frontisses (eix
pivotant), reposició si s’escau
Inspecció visual estat neteja general
habitacle interior estanc
Inspecció visual estat neteja general vidre
Reajustament unions. Reposició Punts
d'ancoratge (tornilleria)
Cartell Direccional esquema complert
Comprovació estat imatge Vinil opac + fórex
Comprovació estat corrosió estructura
vitrina
Comprovació visual estat general pintura
epoxi negre, reopàs si s'escau
Comprovació visual estat vidre vidre laminat
3+3 o policarbonat
Comprovació visual estat estanqueïtat
glogal, sanejament si s’escau
Comprovació funcionament panys
tancament, reposició si s’escau
Comprovació funcionament frontisses (eix
pivotant), reposició si s’escau
Inspecció visual estat neteja general
habitacle interior estanc
Inspecció visual estat neteja general vidre
Reajustament unions. Reposició Punts
d'ancoratge (tornilleria)
ZONA ANDANA
Cartells Direccionals / Perpendiculars
Comprovació visual estat general cartell
(vandalisme), reposició si s’escau
Comprovació visual estat general corrosió
plafó metàl·lic, reposició si s’escau
Comprovació visual estat corrosió
estructura bastidor / Baixants, sanejament si
s’escau
Comprovació visual estat pintura epoxi
negre Bastidor / Baixants, repàs de pintura
Reajustament unions. Reposició Punts de
tancament faltants (tornilleria) si s’escau
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Reajuntament unions d'ancoratge entre
vitrina i zona de paret o revestiment
posterior
Reposició unions d'ancoratge entre vitrina
i zona de paret o revestiment posterior

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Substitució imatge gràfica interior
Sanejament parts corrosió
Substitució Vitrina
Pintat total o parcial in situ
Substitució pintat a magatzem

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Substitució de Vidre 3+3 o policarbonat

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Canvi de juntes de neoprè, treballs
garantir l'estanquïtat global

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Substitució de panys, greixament
lubricació
Substitució frontisses, greixament
lubricació

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Neteja interior / exterior a Fons

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Neteja interior / exterior a Fons
Reajuntament unions d'ancoratge entre
vitrina i zona de paret o revestiment
posterior
Reposició unions d'ancoratge entre vitrina
i ascensor exterior

06:00 - 22:00

Substitució imatge gràfica interior
Sanejament parts corrosió
Substitució Vitrina

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Pintat total o parcial in situ

06:00 - 22:00

Substitució pintat a magatzem

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Substitució de Vidre 3+3 o policarbonat

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Canvi de juntes de neoprè, treballs
garantir l'estanquïtat global

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Substitució de panys, greixament
lubricació
Substitució frontisses, greixament
lubricació

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Neteja interior / exterior a Fons

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

Neteja interior / exterior a Fons
Reajuntament unions d'ancoratge entre
vitrina i zona de paret o revestiment
posterior
Reposició unions d'ancoratge entre vitrina
i ascensor exterior

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

substitució cartell planxa

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

substitució cartell planxa

06:00 - 22:00

Sanejament parts corrosió

06:00 - 22:00

Substitució bastidors, baixants

06:00 - 22:00

Pintat total o parcial in situ
Substitució pintat a magatzem
Reajuntament unions tancament conjunt i
elements interiors
Reposició unions tancament conjunt i
elements interiors

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00
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Reajustament unions. Reposició Punts
d'ancoratge (tornilleria) si s’escau
Cartells Bandes d'andana
Comprovació visual estat general cartell
(vandalisme), reposició si s’escau

06:00 - 22:00

Reajuntament unions d'ancoratge entre
vitrina i zona de paret o revestiment
posterior
Reposició unions d'ancoratge entre vitrina
i zona de paret o revestiment posterior

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

06:00 - 22:00

substitució cartell planxa

06:00 - 22:00

Comprovació visual estat general corrosió
plafó metàl·lic, reposició si s’escau

06:00 - 22:00

substitució cartell planxa

06:00 - 22:00

Reajustament unions. Reposició Punts
d'ancoratge (tornilleria)

06:00 - 22:00

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

Reajustament unions. Reposició jàssena
estructural Baixants, guies omega

06:00 - 22:00

Pintat total o parcial in situ
Substitució pintat a magatzem
Reajuntament unions d'ancoratge entre
plafó guies bastidors i paret
Reposició unions d'ancoratge entre plafó
guies bastidors i paret

06:00 - 22:00
06:00 - 22:00

 Totes les operacions de correctiu es realitzaran amb les mesures de seguretat adients i
senyalitzant la zona de treball .
 L’activitat en horari de servei s’haurà de coordinar amb Metro per tal de minimitzar
possibles molèsties als usuaris.
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ANNEX 6 NORMATIVA TMB
1. Rilabex: P055
2. Certificació compliment CAE
3. Normes bàsiques externs METRO
4. Normes per treballs a Cotxeres i Tallers: P104
5. Plantilles i passis.
6. Pilots homologats D029
7. Normes Bàsiques Visites Externs Metro
8. P129. Aplicació llei 28/2006 sobre el consum de productes del tabac en les
instal·lacions de TMB.
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