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1. ANTECEDENTS
L’any 2017, l’Administració general de l’Estat, mitjançant el Ministeri de Foment, va adjudicar el
contracte d’execució de les obres de construcció d’un nou corredor ferroviari de via doble d’accés
a l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (en endavant, “l’Aeroport de Barcelona-El Prat”),
amb dues noves estacions a les terminals T1 i T2.
En el moment que, un cop finalitzades les obres, la nova infraestructura estigui en disposició
d’entrar en funcionament, l’Administració de la Generalitat implantarà un nou servei de rodalies
entre l’Aeroport i la ciutat de Barcelona, que millori notablement les prestacions del servei ferroviari
actual a la T2 i que comporti un avanç rellevant en la mobilitat de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Actualment, per accedir a l’Aeroport de Barcelona-El Prat amb transport públic, existeixen 3
alternatives.
a. Rodalies: en via única i amb una freqüència de pas de 30 minuts fins a la T2. Per arribar
a la T1 hi ha un servei de bus llançadora

b. L9 Metro: comporta un suplement tarifari i no hi ha connexió directa al centre de
Barcelona
c. Aerobus: Tarifa no integrada

En aquests moments els serveis de rodalies entre el centre de Barcelona i l’Aeroport de BarcelonaEl Prat tenen una freqüència de pas de 30 minuts, inferior a la majoria de freqüències dels serveis
ferroviaris d’accés als principals aeroports europeus. La relació entre Barcelona i l’Aeroport de
Barcelona-El Prat amb ferrocarril té una quota modal força inferior a d’altres ciutats europees.
Amb la posada en servei d’aquesta nova infraestructura ferroviària, el Departament de Territori i
Sostenibilitat (en endavant, DTES) vol configurar un nou servei ferroviari entre l’Aeroport i Barcelona
que, amb freqüències de pas de 15 minuts, enllaci la T1 i la T2 amb el centre de Barcelona en 20
minuts, amb un nou material mòbil més adaptat per aquest tipus de servei.

A l'Acord de Govern de data 23 de desembre 2019, s’ha establert que serà Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, d’ara en endavant FGC, qui prestarà aquest nou servei ferroviari. Per a
poder articular aquest servei tant des del punt de vista operatiu com financer es requereix
l'elaboració d'un pla de negoci, que inclogui una anàlisi de la demanda, una anàlisi de l’operativa
ferroviària i una anàlisi economicofinancera.
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2. OBJECTE DEL PLEC
L’objecte d’aquest plec és definir els condicionants tècnics necessaris per a la correcta execució
del pla de negoci de la gestió del nou servei ferroviari des de Barcelona fins l’Aeroport de
Barcelona-El Prat que portarà a terme Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquest
pla de negoci també inclou una anàlisi de la demanda estimada i de les operacions necessàries
per poder gestionar la infraestructura amb les Rodalies de Barcelona, donada la seva idiosincràsia

3. FASES DEL SERVEI
Tot i que cada fase tindrà etapes de més o menys intensitat, les tres fases començaran des de
l’inici del projecte, tot coordinades amb els responsables designats per FGC.
FASE 1
i. Anàlisi de la demanda: anàlisi del trànsit actual de passatgers que opten per accedir a l’aeroport
en Rodalies i estimació de la demanda que hi haurà amb el nou servei
o En aquesta part del treball es determinarà l'àmbit i es caracteritzarà l'oferta i demanda de
transport actual, així com la seva evolució els darrers anys. Els licitadors detallaran, en la
seva proposta tècnica, les fonts d'informació disponibles que caracteritzin l'oferta i demanda
actual i la seva evolució
o Es realitzarà una prognosi de demanda futura basada en l'evolució de les dades actuals i en
les previsions de creixement de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, així com en l'evolució de les
diferents variables explicatives que permetin valorar l'evolució de la demanda del nou servei
o S'avaluarà el nou repartiment modal i la nova demanda del nou servei, amb la utilització
d'eines informàtiques de modelització de la demanda. També es realitzarà un estudi de
sensibilitat de la demanda en funció de la freqüència prevista del servei
o Es realitzarà un estudi de sensibilitat de la demanda en funció de la tarifa
o Es realitzarà un estudi de sensibilitat de la demanda en funció de l’evolució de la oferta de
servei de transport a l’aeroport en altres modes
o Es detallaran els resultats i les sortides gràfiques que es preveuen obtenir, incloent la
presentació d'un quadre resum de viatgers del nou servei, de manera anual, en l'horitzó
temporal 2023-2043
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ii. Anàlisi de les operacions: avaluació dels costos de gestió i explotació del nou servei
o Es recolliran totes les partides relatives a costos de gestió i explotació del nou servei, incloent
entre altres els costos de personal, costos de material mòbil (amortització, manteniment...),
costos energètics, costos associats a la utilització de les infraestructures d'Adif (cànons), així
com altres costos de serveis complementaris i auxiliars
o Es realitzarà una anàlisi funcional de la línia sobre la qual s'establirà el nou servei a l'aeroport
i es determinarà el volum d'unitats de recursos necessari, en particular:
• Unitats de material mòbil necessàries
• Recursos humans necessaris (tant directament a l’operació com al conjunt de
l’organització del servei)
• Altres recursos necessaris per a la viabilitat de l’operativa (serveis, recursos,
materials, etc.)
o Aquesta anàlisi funcional s’establirà en base a la determinació dels horaris del servei, el
temps de trajecte, la velocitat comercial i els altres paràmetres d'explotació del servei. Amb
l'escenari d'oferta futura del nou servei dimensionat, s'elaborarà una anàlisi dels costos i una
valoració econòmica dels mateixos
o S’analitzarà la capacitat de la línia en els diferents períodes, horaris i segons la diferent
tipologia de dies (lectius o feiners, dissabte, diumenge i festius), tenint en compte les
instal·lacions presents a la línia i les possibilitats de poder fer maniobres i canvis de sentit en
les diferents estacions terme de la línia.
o S’analitzaran les necessitats de manteniment de les unitats mòbils, la disponibilitat i ubicació
de tallers i cotxeres, i els costos associats a totes aquestes tasques

FASE 2
i. Anàlisi economicofinancera: L’anàlisi economicofinancera es fonamentarà en diversos escenaris
considerant diferents terminis de contractes i haurà de cobrir el següents punts:
o Projecció del compte de resultats a nivell operatiu (abans d’interessos i amortitzacions) i a
nivell financer (considerant interessos i amortitzacions) en un horitzó temporal segons la
durada del contracte. Els ingressos es fonamentaran en l’estimació de la demanda i els costos
en l’anàlisi d’operacions treballats durant la fase 1 del servei descrit.
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o Anàlisi de fluxos de caixa generats durant l’horitzó temporal del projecte considerant els
diferents escenaris proposats i calculant els valors de TIR i VAN de la inversió.
o Anàlisi de l’evolució de l’endeutament generat pel finançament del projecte i càlcul del període
de recuperació de la inversió.
o Es realitzarà una anàlisi cost benefici social i econòmica del projecte, incloent les anàlisis de
sensibilitat necessàries
o Avaluar la viabilitat del projecte, estimar la rendibilitat del nou servei i calcular els indicadors
necessaris per a la valoració de la viabilitat de l'explotació i gestió del nou servei

FASE 3
i. Revisió
o Revisió dels lliurables finals
o Realitzar les correccions i esmenes a criteri d’FGC
o Traducció dels lliurables al castellà i/o anglès a criteri d’FGC
o Presentació sintètica dels resultats del projecte en format PowerPoint

Objectiu del servei
L’objectiu del servei serà:
o L’obtenció d’un document sòlid, fiable i detallat sobre el pla de negoci de la gestió d’aquest
nou servei que permeti a FGC aconseguir el finançament necessari i iniciar l’articulació de les
diferents iniciatives destinades a l’operació efectiva del servei d’acord amb l’encàrrec del
Govern de la Generalitat
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4. LLIURABLES
Tots els lliurables s’hauran de presentar en català. I s’hauran de traduir al castellà i/o a l’anglès
aquells que FGC determini.

FASE 1
i. Anàlisi de la demanda:
o Caracterització de l'oferta i demanda actual de serveis de transport públic col·lectiu des de
Barcelona a l'Aeroport de Barcelona-El Prat
o Metodologia i prognosi de la demanda futura en el nou servei
o Quadre resum de viatgers anual en el nou servei en el període 2023 - 2043
o Resum executiu

ii. Anàlisi de les operacions:
o Informe sobre l'anàlisi funcional i escenaris d'operació (estacions terme, maniobres
necessàries, horari de servei segons tipologia de dies, freqüència de servei, etc.)
o Informe sobre el dimensionament de la flota segons escenaris d'operació
o Informe sobre les necessitats d’instal·lacions pel manteniment de la flota segons el seu
dimensionament
o Informe sobre les necessitats de recursos humans necessaris per a la prestació del servei
i l’articulació empresarial del negoci
o Informe sobre els recursos necessaris per a completar la prestació del servei, en particular
activitats a subcontractar, assegurances, actius pre-contractats, etc.
o Informe sobre els costos d'explotació del nou servei i la seva valoració econòmica segons
els diversos escenaris
o Resum executiu

FASE 2
ii. Anàlisi economicofinancera:
o Descripció del negoci, detall del personal, dels recursos, manteniment, dimensionament del
servei, horaris...
o Projecció de compte de resultats operatiu (abans d’interessos i amortitzacions)
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o Projecció de compte de resultats financer (considerant interessos i amortitzacions)
o Escenaris de fluxos de caixa considerant el diferents terminis.
o Anàlisi evolució de l’endeutament i càlcul del període de recuperació de la inversió. Anàlisi
social i econòmic del projecte
o Resum executiu

FASE 3
ii. Revisió
o Lliurables de les fases 1 i 2 en base a la revisió d’FGC
o Lliurables a determinar per FGC traduïts al castellà i anglès
o Resum executiu en format presentació sintètica de tot el pla de negoci (anàlisi de demanda,
anàlisi de les operacions i anàlisi economicofinancera) en català, castellà i anglès
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5. CALENDARI D’EXECUCIÓ
Els serveis s’iniciaran en la data de la reunió inicial, un cop formalitzat el contracte, i tindran una
durada de 6 mesos
La dedicació prevista s’adequarà a les necessitats del projecte per tal d’assolir els objectius
establerts.

Els treballs d’anàlisi de totes les dimensions objecte del contracte (fase 1 i 2) s’iniciaran alhora
des de l’inici del projecte, coordinades pels respectius responsables designats per FGC i el Project
Manager assignat per l’adjudicatari.

La duració del projecte és de 6 mesos, sense pròrroga. Les fases d’anàlisi tindran una duració
estimada de 4 mesos, moment en el qual FGC disposarà dels tots els lliurables a generar.
Posteriorment, FGC podrà demanar realitzar correccions sobre els documents lliurats, i
s’elaborarà el resum executiu del pla de negoci en català, castellà i anglès, així com la traducció
d’aquells lliurables parcials que FGC determini.

Mes 1
Fase 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Anàlisi de la demanda
Anàlisi de les operacions

Fase 2

Anàlisi economicofinancer

Fase 3

Revisió
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6. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Amb el propòsit de rebre una proposta tècnica ajustada als objectius d’FGC, els licitadors tindran
l’opció de poder consultar la documentació i estudis previs disponibles de l’objecte del contracte.

El licitador haurà de presentar una Memòria tècnica dels treballs a realitzar, on quedi exposada
la proposta de contingut i desenvolupament dels treballs (metodologies), i on es valorarà de
manera concreta els següents aspectes.
i. Presentació de l’empresa i visió general del projecte
ii. Contingut de la memòria tècnica

1. Coneixement de les dades concretes sobre l’oferta i demanda dels serveis
actuals de transport cap a l’Aeroport Barcelona-El Prat des de Barcelona i la seva
evolució els darrers anys
2. Metodologia per al càlcul del nou repartiment modal d’accés a l’aeroport de
Barcelona-El Prat i l’eina informàtica per a la modelització
3. Identificació de variables explicatives de la mobilitat en transport públic cap a
l’aeroport i la seva evolució els darrers anys
4. Recopilació exhaustiva de la relació de tots els costos d’explotació i gestió del
nou servei ferroviari a considerar
5. Metodologia per determinar la capacitat de la xarxa ferroviària per al nou servei i
el seu dimensionament, i els escenaris de freqüència de servei que es creu
convenient contemplar (atenent a la demanda i a l’ocupació de la xarxa de
Rodalies de Barcelona)
6. Recopilació de les inversions i costos d’explotació a considerar en l’anàlisi de les
operacions
7. Coneixement en relació a l’actual xarxa ferroviària de Rodalies en l’àrea de
Barcelona i dels Plans Directors de Mobilitat i Transport pel que fa referència al
seu impacte en el servei objecte d’estudi
8. Estructura de l’anàlisi economicofinancera a elaborar a efectes d’obtenció de
finançament
9. Metodologia per a la realització de l’anàlisi economicofinancera
10. Metodologia per realitzar l’anàlisi cost benefici social i econòmic
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iii. Planificació del projecte

1. Pla de treball
2. Model de relació
3. Seguiment del contracte
iv.

Presentació detallada d’un projecte similar a l’objecte del contracte o de diversos

projectes que facin referència als àmbits d’anàlisi objecte del contracte
v.

Presentació del detall del contingut dels lliurables de les fases 1 i 2

7. METODOLOGIA DE TREBALL
7.1. Model de relació
L’adjudicatari anomenarà un Cap de Projecte i un Responsable Tècnic per a cadascun dels àmbits
d’anàlisi. El cap de projecte serà responsable de la interlocució amb FGC i coordinarà l’execució i
la coordinació de les fases del projecte. Els responsables tècnics mantindran relació directa amb
els seus interlocutors de la Direcció d’FGC en relació al seu àmbit d’anàlisi.

7.2. Seguiment del projecte
El seguiment del projecte es durà a terme mitjançant un Comitè de Seguiment format per part de
la Direcció d’FGC, el Cap de Projecte i els Responsables Tècnics.

Aquest comitè tindrà

periodicitat ordinària quinzenal, i també es podrà convocar a petició de la Direcció d’FGC.

7.3. Equip de treball
L’empresa adjudicatària decidirà la configuració de l’equip per donar compliment als objectius del
plec. Tanmateix, FGC considera necessari que l’equip compti, com a mínim amb 4 persones,
assignant una persona a cadascun dels següents perfils:
Un Cap de Projecte que actuarà com a responsable de contracte, amb més de 15 anys
d’experiència en direcció de projectes. Ha de ser titulat superior amb competència en la matèria
Un consultor expert en anàlisi de demanda i mobilitat en àmbits metropolitans, amb més de 10
anys d’experiència. Ha de ser titulat superior amb competència en la matèria
Un consultor expert en anàlisi i disseny de les operacions en l’àmbit ferroviari, amb més de 10
anys d’experiència. Ha de ser titulat superior amb competència en la matèria
Un consultor expert en elaboració de plans de negoci, amb més de 10 anys d’experiència en
projectes d’infraestructures i transport. Ha de ser titulat superior amb competència en la matèria
Els canvis i substitucions de l’equip presentat s’hauran de notificar prèviament a FGC, acreditant
que la nova incorporació compleix, com a mínim, amb els criteris de solvència establerts en el plec
i amb els criteris d’adjudicació presentats pel licitador
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7.4. Lloc de treball
Les tasques objecte d’aquest contracte es portaran a terme des de les oficines de l’adjudicatari,
tot i que per a determinades tasques (reunions, replantejos, seguiment, validacions, etc.) serà
necessari que l’equip de treball de l’adjudicatari es desplaci a les diferents ubicacions del projecte
per a donar el suport necessari per al procés de desplegament del projecte.

7.5. Dedicació estimada
Per a la correcta execució del contracte, s’estima una dedicació mínima de 2.400 hores a realitzar
pel total de l’equip de projecte durant els 6 mesos de servei

8. Penalitzacions
La manca de disponibilitat dels lliurables previstos a la finalització de les fases 1 i 2, transcorreguts
4 mesos des de l’inici del contracte, i de la fase 3, transcorreguts 6 mesos des de l’inici del
contracte, habilitaran a FGC a aplicar les penalitats d’acord al que estableix l’article 193 de la Llei
9/2017, de Contractes del Sector Públic
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