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1. ANTECEDENTS
L’Avinguda Tibidabo i el Tramvia Blau estan lligats des dels seus orígens, quan al voltant del 1900 el Dr.
Andreu i Grau va projectar la urbanització de l’avinguda i va crear la Societat Tibidabo amb l’objectiu de
donar un accés alternatiu, mitjançant el tramvia i el funicular, cap al Tibidabo, que imaginava com una
zona residencial i d’estiueig per les classes benestants de Barcelona. El tramvia recorria tota l’Av.
Tibidabo des de la Plaça J. F. Kennedy fins a la Plaça del Doctor Andreu, traçat que es manté a dia
d’avui.
La infraestructura del tramvia va suspendre el servei temporalment a principis del 2018. Aquesta
suspensió temporal possibilita l’estudi en profunditat de la urbanització de l’Avinguda Tibidabo, inclosa la
infraestructura ferroviària, atesa la convivència en aquest espai amb el tramvia blau, potenciant el seu
paper de mitjà de transport cap al funicular del Tibidabo i adaptant-se a les noves necessitats, usos i
circumstàncies actuals en el context del paper que aquest àmbit té a la ciutat.

2. GENERALITATS
El present document, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar per a la redacció del projecte
bàsic i executiu per la renovació i actualització de les instal·lacions del Tramvia Blau i la redacció del
projecte bàsic i executiu per la nova urbanització de l’avinguda Tibidabo, plaça de J.F. Kennedy i Plaça
del Dr. Andreu, definint les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per
a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels documents resultants,
en la realització dels quals ha d’intervenir l’adjudicatari de l’encàrrec, perquè els treballs, un cop
comprovada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats, per totes les parts
implicades en la redacció del projecte i rebuts per TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA,
en endavant TMB.

3. ESTRUCTURA DEL PROJECTE
El projecte s’estructura en tres parts:
 Dues relacionades amb les instal·lacions associades al Tramvia (3.1)
 Rehabilitació del taller cotxera (edifici i taller)
 Nova configuració dels tramvies – material mòbil
 Una relacionada amb l’estudi de la reurbanització de l’Av Tibidabo i els seus àmbits associats
(3.2)
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3.1

Instal·lacions associades al tramvia

Les actuals cotxeres del Tramvia Blau es troben emplaçades a la plaça Central junt al carrer de Bosch i
Alsina. A la cotxera hi trobem set cotxes-tramvies, tots amb autorització administrativa corresponent per
la circulació per via pública. Les cotxeres disposen de dos fossats a vies i quatre vies d’entrada.
Les instal·lacions de les cotxeres del Tramvia Blau es troben incloses en un edifici compartit amb
diferents habitatges i repartides en quatre diferents nivells, amb una superfície construïda
d’aproximadament 800 metres quadrats.
El recorregut entre els extrems de la línia, passa de 137 metres d’alçada a 230 amb un pendent mitja del
8%, té una longitud de 1.276 metres de doble sentit, és a dir 2.552 metres totals de recorregut, més
l’enllaç amb les cotxeres que és de 110 metres (carrer de Bosch i Alsina).
Amb un total de 2.662 metres lineals de via de doble carril amb una amplada de 1.435 mm.
Tot el recorregut es troba electrificat, amb un total de 2.662 metres lineals de catenària a 550 V de
corrent continu, que estan suportats per 139 postes de sustentació.
Actualment, trobem dues parades als extrems, coincidint amb els finals (i inici) de línia, les parades
intermèdies es van anul·lar fa temps per qüestions de seguretat viària. La velocitat mitjana de pujada
dels vehicles en servei és de 13 km/h, mentre que de baixada és de 9,5 km/h.
S’estudiaran en aquesta part del projecte dos àmbits diferenciats, pels quals es redactaran diferents
projectes licitables de manera individual:


Taller/cotxera (part d’arquitectura i instal·lacions de la part d’equips i instal·lacions industrials)



Tramvies (material mòbil)

3.2

L’avinguda Tibidabo i àmbits associats

L’Avinguda del Tibidabo té una longitud aproximada de 1.300 m des de Plaça J.F.Kennedy fins a la Plaça
del Dr. Andreu.
Es tracta d’una avinguda en pendent mitja del 7 al 8%, arribant en algun tram a gairebé el 10%.
Cal indicar que el conjunt de l’Av. Tibidabo està catalogat pel Departament de Patrimoni de l’Ajuntament
de Barcelona, atès el seu evident valor històric per la ciutat, pels nombrosos edificis individuals igualment
catalogats i per l’existència del centenari tramvia blau que circula des d’aproximadament l’any 1900.
Els usos dels edificis a banda i banda de l’Avinguda Tibidabo són múltiples i associats principalment al
sector de serveis: Educatiu, Sanitari, Comerç i Restauració, Hosteleria, Oficines, Religiós, Consulats,
etc...
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S’estudiaran en aquesta part del projecte tres àmbits diferenciats, pels quals es redactaran diferents
projectes licitables de manera individual:


Pròpiament l’Avinguda Tibidabo (inclòs el carrer de Bosch i Alsina d’accés al taller-cotxera), amb
l’encaix de traçat del tramvia i estudi dels dos trams que s’indiquen a continuació.



La Plaça JF Kennedy (inclòs el Passeig de Sant Gervasi entre els Carrer del Císter i el passatge
Forasté).



La plaça del Dr. Andreu (inclòs el carrer Eduard Fontserè)

L’Avinguda Tibidabo es conforma en dos trams diferenciats en funció de la seva secció tipus.
El primer tram, des de la Plaça JF Kennedy fins al creuament amb el carrer Josep Garí, té una longitud
aproximada de 585 m i una amplada variable total d’aproximadament 24,80 a 25,00 ml, distribuïda
simètricament en una calçada d’ample 13,8 m i dues voreres de 5,5 m cadascuna. En aquest tram, es
pot observar l’arbrat d’alineació format per exemplars de plataners centenaris, catalogats i protegits pel
seu valor històric.
A la part superior d’aquest tram (vorera Llobregat) trobem el Carrer Bosch i Alsina, amb una longitud de
134,00 m i un ample de 12,00 m, conformat amb una calçada de 5,00 m i voreres asimètriques. Té arbrat
d’alineació a la vorera banda mar i un parterre amb jardineria i arbrat que fa de separació amb el carrer
d’Isaac Newton. Aquest carrer configurat en “cul de sac” no té sortida per calçada ja que té la funció
exclusiva d’accés dels tramvies i el personal d’explotació a la nau de tallers del tramvia blau. En el seu
tram final té comunicació de vianants amb el carrer d’Isaac Newton.
El segon tram es desenvolupa des de el carrer Josep Garí fins a la Plaça del Dr. Andreu, i té una longitud
aproximada de 700 m amb una amplada total de 15,00 a 15,60 m.
Des del carrer Josep Garí i fins al carrer Teodor Roviralta, la secció es distribueix simètricament en una
calçada d’ ample 9,80 m i dues voreres de 2,60 m. Des de Teodor Roviralta fins a la plaça del Dr.
Andreu la secció es distribueix asimètricament en una calçada de 11,30 m i dos voreres de 1,30 m i 3,00
m respectivament. L’àmbit d’urbanització d’aquest segon tram, inclourà el carrer Eduard Fontserè.
La Plaça Kennedy té una superfície aproximada de

10.900 m2 i és el punt d’intersecció de l’Av.

Tibidabo, el Passeig de la Bonanova i carrer de Balmes. La plaça té al seu interior una zona d’estada
d’uns 1060 m2 de superfície amb abundant arbrat existent, una parada de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, una CT de companyia elèctrica i serveis com ara quiosc, bar, jocs infantils i parts
enjardinades. L’àmbit d’urbanització de la plaça Kennedy inclourà el Passeig Sant Gervasi entre els
Carrer del Císter i el passatge Forasté.
La plaça del Dr. Andreu té una superfície aproximada de 1500 m2 i és el lloc de final de trajecte del
Tramvia Blau, actualment incorpora parades de Bus (TMB) i d’autocars turístics.
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És la plaça on inicia el seu trajecte el funicular del parc d’atraccions del Tibidabo.
La plaça compta amb diversos negocis de restauració, comunica amb el Parc de la Font del Racó i dona
accés al carrer de Manuel Arnús que arriba al Passeig de les Aigües.
En tot el recorregut actual de l’Av Tibidabo, s’observen diversos punts crítics relacionats amb la
distribució de l’espai i la relació vehicles i vianants, on es detecta la dificultat actual per al trànsit fluid de
vianants i bicicletes.
Tanmateix seran objecte d’estudi i propostes la resta de punts crítics detectats a l’avantprojecte que
s’adjunta a aquest Plec Tècnic com a Annex 1, relacionats amb els serveis existents i altres
infraestructures com enllumenat, clavegueram, etc.

4. OBJECTE DE L’ENCÀRREC

L’objecte de la present licitació és l’indicat en els següents punts:
A. El projecte d’estudi per l’actualització del material mòbil que presta servei a fi d’adaptar-lo a la
normativa vigent i amb la finalitat que s’assoleixin les necessitats específiques del Tramvia Blau
per poder reprendre el servei comercial d’aquest amb total seguretat.
B. La redacció del projecte constructiu per la rehabilitació del taller/cotxera:
B.1 - Rehabilitació de l’edifici del taller/cotxera, reparant estructures i patologies existents,
renovant dependències i instal·lacions, a fi d’assolir les funcionalitats i espais necessaris pels
treballadors, segons la normativa de PRL vigent (treballs sotmesos a la llei 12/2017 de
l’arquitectura).
B.2 - La renovació, actualització i optimització dels equips i maquinària del taller/cotxera, a fi
d’assolir la seva legalització i dotar al taller/cotxera de les eines i equipaments necessàries i
actualitzats, per poder realitzar el manteniment dels tramvies. Anàlisi i identificació dels
processos de manteniment i gestió dels tramvies amb propostes de millora i optimització dels
mateixos (treballs no sotmesos a la llei 12/2017 de l’arquitectura).
C. La redacció del projecte executiu per la nova urbanització de l’avinguda Tibidabo amb l’encaix de
traçat del tramvia, plaça de J.F. Kennedy, plaça del Dr. Andreu, inclòs el carrer de Bosch i Alsina
(connexió amb el taller/cotxera).

En els següents croquis s’indiquen els diferents àmbits d’actuació :
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(A) Croquis, dimensions orientatives del material mòbil.

Croquis amb les dimensions d'un tramvia original



(B) Plànols del taller/cotxera del Tramvia Blau,
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(A i C) Recorregut del Tramvia Blau (per l’avinguda Tibidabo, la plaça Kennedy i del Doctor
Andreu, el carrer de Bosch i Alsina)

Pel que fa a les necessitats a les instal·lacions, equips i vehicles, s’adjunten els següents annexes
elaborats per TMB:
 Annex 3 “Estudi de necessitats del taller/cotxera de tramvia blau de TMB”,
 Annex 4 “Especificacions tècniques Tramvia Blau”



o

A - Estudi de possibles intervencions per la rehabilitació del material rodant del
tramvia del Tibidabo

o

B - Especificacions tècniques per la rehabilitació de la instal·lació Tramvia Blau

Annex 5 “Informe relatiu a la definició de l’estat actual i a les lesions existents a l’edifici dels
tallers del tramvia blau de Barcelona”
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(C) Àmbit d’actuació de la nova urbanització
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Quan a la nova urbanització de l’àmbit, s’adjunta com a Annex 1 a aquest Plec Tècnic, el document de
criteris “Avantprojecte per la reforma de l’avinguda Tibidabo, plaça de J.F. Kennedy, plaça del Dr. Andreu
i la implantació del Tramvia Blau”, elaborat per l’Ajuntament de Barcelona.

5. ABAST DE L’ENCÀRREC

El present encàrrec s’estructura en tres parts ben diferenciades i individualitzades però directament
vinculades entre elles donada la seva convivència en aquest espai públic.
Aquestes parts, que es descriuen en els propers capítols, són:
A. Material mòbil (Restauració de totes les unitats del Tramvia Blau, a excepció del tramvia nº2), per
adaptar-les als nous condicionaments i exigències de circulació viària.
B. Taller/cotxera:
B.1 - Rehabilitació estructural i de patologies existents, renovació de les instal·lacions existents,
optimització dels espais de treball, adaptació a normativa de les diferents instal·lacions i espais
de treball (treballs sotmesos a la llei 12/2017 de l’arquitectura).
B.2 - S’estudiarà la implantació de millores tecnològiques en l’àmbit ferroviari, d’informació al
client i de seguretat, així com la possible ampliació de la nau 2 a fi d’optimitzar espais
d’aparcament i manteniment de tramvies. El resultat de la rehabilitació proposada al projecte,
deixarà el taller adequat a la normativa vigent i preparat per la tramitació de la llicència
d’activitats i llicencia ambiental corresponents, que no seran objecte d’aquest encàrrec.

Adaptació a normativa del conjunt del taller/cotxera i de l’edifici de Tallers/Cotxeres (treballs no
sotmesos a la llei 12/2017 de l’arquitectura).
C. La nova urbanització de L’Av. Tibidabo (diferenciat en el tram 01, inclòs el Carrer de Bosch i
Alsina i el tram 02), Plaça Kennedy, i Plaça Dr. Andreu. En tot l’àmbit, incloses les instal·lacions
d’infraestructura ferroviària pròpia associades al tramvia: catenària, vies i parades.

L’encàrrec comprèn la totalitat dels treballs necessaris a realitzar per l’adjudicatari, per tal que s’assoleixi
la correcta i completa definició de les feines objecte de aquest encàrrec.
Els treballs que es demanen en aquest document abasten no només el desenvolupament d’estudis,
models i projectes, sinó que inclouen aquells treballs previs necessaris per a la seva redacció, i els
posteriors derivats dels processos d’aprovació tècnica, d'Informació Pública, resolució d’al·legacions i
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verificació d'accions correctores, i es realitzaran segons les clàusules del present document, així com
seguint les instruccions que siguin formulades per la direcció dels treballs.
L’abast de l’encàrrec contempla tant les parts vinculades a les infraestructures ferroviàries (Annex 3 i 5
d’aquest Plec Tècnic), al material mòbil (Annex 4 d’aquest Plec Tècnic) i les vinculades a la urbanització
(amb criteris reflectits a l’avantprojecte elaborat per l’Ajuntament de Barcelona, Annex 1 d’aquest Plec
Tècnic), a la Mobilitat (Annex 2 d’aquest Plec Tècnic), i la metodologia de treball (amb els criteris
reflectits en Annex 6 d’aquest Plec Tècnic, i que fa referència a la metodologia BIM).

En concret:
(A) Per l’adaptació i millora del material mòbil:


Es preveu una flota de 6 unitats de tramvia per a la reobertura del servei de Tramvia blau.



Les actuacions a realitzar en els tramvies vindran determinades pel anàlisi de seguretat viària del
trajecte previst i de la seva interacció amb la resta de usuaris de la via pública, sobre tot si
s’adopta un traçat compartit en lloc del segregat.



Aquestes actuacions poden afectar al sistema de tracció, al sistema de frenada i a la concepció
del comandament actual. En aquest supòsit, es proposarà la substitució global dels boogies, per
uns moderns i adaptats.



Independentment de la solució de traçat adoptada, serà necessària la substitució i/o reparació
general dels boogies dels tramvies.

(B) Per la renovació i actualització del taller/cotxera caldrà tenir en compte:
(B.1) Edifici:


Reparació de les patologies existents d’infraestructura i rehabilitació de l’edifici al nivell que
demana la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).



Actualització i renovació de les instal·lacions de desguàs, aigua, ACS, baixa tensió,
ventilació, clima, il·luminació, etc.



Actualització i renovació de l’arquitectura dels diferents espais existents i de nova
configuració del taller/cotxera, que hauria de ser la següent:



Nau 1.- Magatzem, oficina explotació i oficina tècnica en altell


El magatzem estarà destinat a recanvis bàsics de ferreteria



L'oficina d'explotació constarà de


Sala de comunicacions i tecnologia venda
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Sala estris de Servei i taquilles



L'oficina tècnica ocuparà tot l'altell actual

Nau 3.- Dependències del personal


Vestuari i sala de descans

(B.2) Taller:


Renovació de l’alimentació elèctrica: subcentral i Feeders



Adequar el taller/cotxera per l’obtenció de la llicència d’activitats i la relació legal amb la resta
de veïns i entorn.



Disseny dels equipaments de seguretat necessaris i legalització dels equipaments existents.



Dotar al taller/cotxera de tots els espais i funcionalitats necessàries (dependències tècniques
i pel personal, fossats, estacionaments per tramvies, ponts grua, equips varis, etc.), tot
acomplint amb les prescripcions de la normativa PRL.



El projecte ha de preveure la instal·lació d'un muntacàrregues per donar accessibilitat i ús
correcte a la planta soterrani.



Actualització i renovació de l’arquitectura dels diferents espais existents i de nova
configuració del taller/cotxera, que hauria de ser la següent:



Nau 1.- Taller:




El taller ha de disposar de les següents zones:


Zona de mecanitzat



Zona de soldadura



Zona de banc de treball



Muntacàrregues d'accés a planta semisoterrani

Nau 2.- Cotxera de doble via, amb fossats de revisió i zona de columnes elevadores


Cada via disposarà d'una fossa de revisió



Capacitat total per a 6 tramvies (3 per via)



Pont grua per Treballs en boogie



Estudi per l’ampliació de la nau 2 a fi d’optimitzar espais d’aparcament i manteniment de
tramvies.





Nau 3.- Cotxera de doble via


Capacitat total per a 4 tramvies



Magatzem recanvis específics per a tramvia

Planta semisoterrani.- Aquesta dependència ha de servir per compensar la manca d'espai a
la cotxera, sent el seu ús limitat pel muntacàrregues a instal·lar; per la qual cosa
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principalment es podran desviar a aquesta ubicació tot el que fa referencia a recanvis, sala
tècniques, ...

Quan a l’abast dels treballs relatius a les obres d’urbanització, han de comprendre el
desenvolupament de:

(C)


L’aixecament topogràfic i l’anàlisi de l’estat actual de l’àmbit de projecte i propostes d’alternatives
de millora segons els criteris municipals en matèria de mobilitat sostenible, respecte al medi
ambient, economia sostenible i circular, eficiència energètica, urbanisme d’inclusió i d’igualtat de
gènere, etc ...



Estudi i proposta de les diferents fases d’obra i elaboració del pla d’obres, d’acord amb les
directrius de la propietat.



Estudi de la mobilitat de l’àmbit (àmbit d’execució) i les seves afectacions a l’entorn (àmbit
d’estudi), d’acord amb les indicacions dels departaments de l’Ajuntament corresponents (Annex 2
d’aquest Plec tècnic. Annex de Mobilitat)



Estudi i proposta de la renovació i millora de la regulació semafòrica



Estudi i proposta de la senyalització vial, informativa i orientativa



Definició en planta, seccions i detalls constructius de cadascun dels elements que conformen la
urbanització dels àmbits de projecte.



Serveis afectats (desplaçaments de CT’s, i/o soterrament de línies, construcció de noves línies
de serveis, prismes de telecomunicacions, etc.)



Estudi i proposta de la renovació de l’Enllumenat públic de tot l’àmbit d’urbanització



Estudi i proposta de la millora del drenatge i clavegueram de tot l’àmbit d’urbanització



Estudi i proposta de la renovació de paviments de tot l’àmbit d’urbanització



Estudi i proposta per la conservació de l’arbrat existent protegit i jardineria de tot l’àmbit
d’urbanització



Estudi i proposta del sistema de Reg i Fonts



Imatges renderitzades de les alternatives i la proposta final, per cadascun dels àmbits (d’acord
amb les indicacions de la propietat)

L’abast dels treballs relatius al Tramvia en l’àmbit de l’espai públic comprèn:


Estudi de la secció transversal tipus de l’avinguda, distàncies de seguretat vers la circulació.



Estudi de la possible segregació de la circulació del tramvia respecte a la resta d'usuaris de la via
pública



Canvi del carril de rodolament tramviari, amb sistema de sobreample per als trams corbs.
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Canvi de les agulles del trajecte, que hauran de ser talonables en el sentit de marxa natural de la
circulació del tramvia



Canvi de la línia aèria, també inclou pals de sustentació (que incorporarà, atesos els criteris
establerts a l’avantprojecte, l’enllumenat públic de voreres), línies d’atirantat i aïlladors i
conductor actiu (catenària) i línies d’alimentació (feeders).



Disseny de noves parades, estudi d’accessibilitat a l’embarcament del tramvia, distància de
seguretat fins el topall, espai per l'aparcament d'un tramvia als extrems.



S’estudiarà la implantació de millores tecnològiques en l’àmbit ferroviari, d’informació al client i de
seguretat al llarg del recorregut del tramvia.



Nova configuració de la plaça Doctor Andreu i JFK amb parada i zona de maniobra.



Topalls de seguretat en els finals de trajecte i espai per l'aparcament d'un tramvia.



Secció transversal tipus de l’accés del carrer Bosch i Alsina i plaça Central



Canvi del carril de rodolament tramviari, amb sistema de sobreample per als trams corbs.



Configuració platja de vies d’accés al taller/cotxera.



Canvi de les agulles del trajecte, que hauran de ser talonables en el sentit de marxa natural de la
circulació del tramvia

Els treballs a realitzar inclouen els documents amb contingut i estructura segons s’indica al punt 10
d’aquest Plec. En el projecte resultant es diferenciaran les parts:


(A) Actuacions als tramvies (material mòbil)



(B) Renovació i rehabilitació de l’edifici taller/cotxera (inclou àmbits B.1 i B.2)



(C) La de nova urbanització de l’Av. Tibidabo i àmbits associats amb les seves corresponents
instal·lacions, serveis, elements i acabats de la urbanització, que inclouran les instal·lacions del
tramvia (infraestructura i superestructura)

TMB realitzarà conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i el personal delegat per aquestes tasques
del Parc del Tibidabo, el seguiment de les diferents fases de projecte fins a la redacció del Projecte
Executiu a través d’un grup de coordinació multidisciplinari delegat per aquestes funcions.
Es tindrà en compte com a document de referència la proposta de la urbanització reflectida en
l’avantprojecte elaborat per l’Ajuntament de Barcelona. Les modificacions plantejades a aquest document
hauran d’estar validades pel grup de coordinació del projecte.
El projecte executiu serà el resultat de l’aplicació dels criteris de l’avantprojecte amb les millores
plantejades pels redactors, de la normativa vigent i de fer compatibles les indicacions dels diferents
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Responsables de l’Espai Públic (REP´s), sempre sota la validació conjunta del grup de coordinació del
projecte.
La redacció del projecte corresponent a la nova urbanització de l’Av Tibidabo i àmbits associats,
s’avaluarà per part dels REP’s de l’Ajuntament de Barcelona, indicats anteriorment, seguint el “Protocol
de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d’infraestructures i/o elements
d’urbanització, conservació i millora, i projectes d’urbanització” de l’Ajuntament de Barcelona.
Previ a l’inici de la redacció del projecte de nova urbanització :


Es comprovarà l’estat actual i realitzarà el reportatge fotogràfic de totes les instal·lacions
tramviàries i dels diferents àmbits d’urbanització del projecte.



Es realitzarà l’aixecament topogràfic de l’estat actual, amb els mitjans més adequats, de totes les
instal·lacions i dels diferents àmbits d’urbanització del projecte.



Es realitzarà la detecció i tractament dels serveis afectats així com les cales necessàries o
georadar, assaigs, i comprovacions que es considerin necessàries per la definició en detall de les
possibles solucions en els diferents espais d’actuació.



Es realitzarà l’aixecament i anàlisi de les patologies existents a les edificacions dintre de l’abast
de l’encàrrec i proposta de reparació i rehabilitació.



Es realitzaran els estudis de mobilitat indicats en l’Annex 2 del present Plec Tècnic.

El resultat dels treballs es concretarà en els següents documents:


Estudi Informatiu, amb la definició d'alternatives (traçats alternatius, seccions alternatives, fases
constructives i impacte de cadascuna en la mobilitat). Avaluació i selecció de l'opció més
recomanable.



Desenvolupament de l'alternativa seleccionada a nivell de projecte bàsic.



Projecte executiu de la solució escollida, pel que fa a la Xarxa de Transport (infraestructura i
superestructura) i Urbanització (tronc central i voreres) de l’Av. Tibidabo (inclòs el carrer Bosch i
Alzina), Plaça JF Kennedy i Plaça del Dr. Andreu, amb desenvolupament per fases licitables
(inicialment 4) de manera autònoma, d’acord amb les indicacions del grup de coordinació.

En resum, l’abast de l’encàrrec, compren la realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir
el ple compliment de l’objecte de l’encàrrec a compte de l’adjudicatari, sense perjudici del que TMB
lliurarà a l’Adjudicatari.
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6. REQUERIMENTS TÈCNICS A CONSIDERAR
Condicions d’execució de les feines

6.1

L'empresa adjudicatària del contracte rebrà el nom de "Adjudicatari".
Per la redacció de la part (A) Material mòbil (Restauració del Tramvia Blau) i (B) Rehabilitació de l’edifici
de Tallers/Cotxeres (inclou àmbits B.1 i

B.2), el seguiment i control de la redacció del projecte

correspondrà a TMB.
El resultat d’ambdues parts estarà en consonància amb la part (C) de l’encàrrec.
Per la redacció de la part (C) del projecte corresponent a la nova urbanització de l’Av Tibidabo,
(diferenciat en els trams 01, inclòs el Carrer de Bosch i Alsina i tram 02), Plaça Kennedy, i Plaça Dr.
Andreu. En tot l’àmbit, incloses les instal·lacions d’infraestructura ferroviària pròpia associades al tramvia:
catenària, vies i parades, es crearà un grup multidisciplinari de coordinació, per al seguiment i la validació
dels treballs de la redacció del projecte.
Aquest grup estarà format per personal designat a l’efecte de:


TMB



Ajuntament de Barcelona
 Ecologia Urbana - Projectes Urbans, Direcció de Mobilitat i Direcció d’Infraestructures i
Espai Urbà
 Territori – Districte de Sarrià-Sant Gervasi



Parc del Tibidabo.

La redacció del projecte es durà a terme al despatx l’adjudicatari, i s’efectuaran visites i reunions a les
instal·lacions de TMB, i a les instal·lacions de l’Ajuntament designades a l’efecte.
L’adjudicatari disposarà d'una oficina a Barcelona on es trobarà tota la documentació relacionada amb
els treballs objecte del contracte. Els responsables dels treballs i les persones que col·laborin amb ells
tindran accés a tota la documentació objecte del contracte en qualsevol moment, per això es crearà un
directori informàtic comú, consultable per tots els membres de l’equip redactor i del grup de coordinació
indicat anteriorment.
L’Adjudicatari realitzarà tots els treballs de disseny, càlcul i detall i serà plenament responsable,
tècnicament i legal del seu contingut, així com de complir els terminis de lliurament dels diferents treballs
del contracte.
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L’adjudicatari disposarà de tots els mitjans tècnics i auxiliars que siguin necessaris per a l'execució de les
diferents tasques definides en el Plec i els seus annexes.

7. NORMATIVES A CONSIDERAR
El projecte haurà de complir en tot moment amb la normativa vigent, i com a indicació enunciativa i no
limitativa, amb la següent :


Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus Documents Bàsics (DB)



Reial Decret 486/1997 Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut als Llocs de Treball



Reglament Industrial Protecció Contra Incendis (RIPCI)



Reglament de Seguretat Contra Incendis als Establiments Industrials (RSCIEI)



Reial Decret 1027/2007 – “Reglamento de Instal·lacions Tèrmiques en Edificis” (RITE)



Reial Decret 842/2002 – “Reglament electrotècnic de Baixa Tensió” (REBT)



Totes les ITC aplicables



Normativa interna de seguretat per a treballs en la xarxa de TMB.



El Plec d’Especificacions Tècniques de BT a la xarxa de TMB.



Resta de Plecs d’Especificacions Tècniques vigents a la xarxa de TMB.



Instrucció Tècnica per a l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres de
l’Ajuntament de Barcelona.



Manual Bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als projectes d’obres de
l’Ajuntament de Barcelona.



Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, de l’Ajuntament de
Barcelona.



Prescripcions tècniques dels Responsables de l’Espai Públic (REP) de l’Ajuntament de
Barcelona.

En qualsevol cas, seran d’aplicació al present contracte totes les normes, instruccions, recomanacions i
plecs oficials vigents, la normativa urbanística i les directrius vigents sobre l'ordenació i el contingut dels
projectes i estudis, així com les instruccions que dicti la Propietat, responsable dels treballs quan no hi
existeixin d’altres sobre el tema.

17

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

Addicionalment a la legislació vigent, també es complirà amb tot el que exigeixen les normatives internes
de TMB.

8. GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS
8.1

Gestió dels treballs

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Projecte corresponen a TMB
i a l’Ajuntament de Barcelona, dins dels àmbits que els hi pertoquin.
El lliurament del treball constarà de 3 documents independents, a saber:
A. El projecte d’estudi per l’actualització del material mòbil que presta servei a fi d’adaptar-lo a la
normativa vigent i amb la finalitat que s’assoleixin les necessitats específiques del Tramvia Blau
per poder reprendre el servei comercial d’aquest amb total seguretat.
B. La redacció del projecte constructiu per la renovació i actualització de les instal·lacions del
taller/cotxera del Tramvia Blau (inclou àmbits B.1 i B.2)
C. La redacció del projecte executiu per la nova urbanització de l’avinguda Tibidabo, plaça de J.F.
Kennedy i plaça del Dr. Andreu, inclòs el carrer de Bosch i Alsina (connexió amb el taller/cotxera)
TMB serà de referència única pels dos primers documents (A i B), que hauran de guardar coherència
amb el tercer document (C).
Es designarà una Direcció Responsable del seguiment dels Treballs (grup de coordinació
multidisciplinari, indicat anteriorment), que serà el representant davant l’Adjudicatari quan a la validació
de la redacció del tercer document (C), amb totes les parts que el conformin.
La interpretació de qualsevol dubte manifestat pel Adjudicatari respecte del contingut de la documentació
relativa al present contracte correspondrà a TMB pels documents A i B, i a la Direcció Responsable del
seguiment dels Treballs pel document C.
La gestió de la informació es farà mitjançant la metodologia BIM, seguint les prescripcions i objectius
descrits en l’Annex 6 del present Plec.
En cas d’incompliment del contracte, TMB es reserva el dret de redactar, amb mitjans propis o mitjançant
tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. Amb aquesta finalitat, l’adjudicatari facilitarà les dades
necessàries amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que
cap dels terminis pactats amb TMB es vegin afectats.
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TMB, mitjançant la Direcció Responsable del seguiment dels Treballs (grup de coordinació
multidisciplinari, indicat anteriorment), juntament amb l’adjudicatari establiran i validaran, atès el Pla de
Treball a l’inici de les tasques, el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip de redacció,
així com el seu contingut.

8.2

Autoria dels treballs

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari és el responsable de les solucions
projectades, dels models, de les definicions, de les memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions
tècniques, dels amidaments, del pressupost, de la documentació gràfica i de la resta de documentació
del projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o
alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats pels tècnics de TMB i el grup de coordinació
multidisciplinari, indicat anteriorment. La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de
redacció del Projecte corresponen a TMB i a l’Ajuntament de Barcelona, dins dels àmbits que els hi
pertoquin.

8.3

Propietat de la documentació

Tots els estudis, models i documents elaborats en la execució del present contracte seran propietat, en
qualsevol de les seves fases, de la Propietat , que podrà reproduir‐los, publicar‐los i divulgar‐los parcial o
totalment, en la mesura que ho cregui convenient, sense que pugui oposar‐se l'adjudicatari dels treballs
al·legant drets d'autor.

8.4

Signatures i visats

Els projectes executius resultants, objecte del present encàrrec, hauran de ser signats i visats pel/pels
Col·legiats redactors en qualitat d’Autor/Autora.
El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració de cada Projecte signarà i
visarà l’Estudi de Seguretat i Salut com a part integrant del Projecte.
L’annex de càlculs haurà de ser signat i visat pel col·legiat redactor.
El projecte de nova urbanització de l’Avinguda Tibidabo haurà de disposar tanmateix de l’informe Tècnic
de Projecte (ITP), seguint el “Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries
d’infraestructures i/o elements d’urbanització, conservació i millora, i projectes d’urbanització” de
l’Ajuntament de Barcelona.
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En qualsevol cas, l’autor del projecte haurà de signar: la memòria, el pressupost, els quadres de preus
núm. 1 i núm. 2, el plec de prescripcions tècniques, els plànols i l’estudi de seguretat i salut. En cas que
alguna part del treball requereixi un altre tècnic especialitzat, anirà signada per ambdós tècnics.
Els projecte o estudis complementaris especialitzats que s’incloguin obtindran, si escau i TMB i
l’Ajuntament de Barcelona ho consideren necessari, el corresponent visat del Col•legi Professional
corresponent en funció de la titulació del tècnic autor de cada projecte i de la tipologia de les obres.

9. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
9.1

Aclariments i informacions complementàries

En el decurs de la redacció dels projectes, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a TMB i
l’Ajuntament de Barcelona, a través del grup de coordinació creat a l’efecte.
TMB i l’Ajuntament de Barcelona atendran les esmentades sol·licituds en tot el que puguin aportar per
aclarir o millorar la redacció del projecte; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en
cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards en la redacció del Projecte, donat
que és obligació de l’adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions de TMB i de l’Ajuntament de
Barcelona que les que figuren en aquest document.
Només es consideraran justificats els retards que es produeixin a causa del lliurament endarrerit de
documents o dades que ha de subministrar TMB i/o l’Ajuntament de Barcelona; en aquest cas el retard
acceptat, serà com a màxim, l’equivalent a la diferència entre la data en que TMB havia de lliurar-los i la
data efectiva del seu lliurament.

9.2

Programa dels treballs

L’adjudicatari està obligat, un cop hagi rebut la documentació inicial subministrada per TMB i
l’Ajuntament de Barcelona, a presentar el Pla d’Execució BIM desenvolupat (annex 6), amb el programa
dels treballs que contingui una proposta de calendari de reunions que l’autor del projecte consideri
necessàries amb cada part en la que intervé o pugui intervenir en el transcurs de cada una de les fases
de la redacció del projecte. L’objectiu del programa es garantir l’adequat desenvolupament del projecte,
en compliment de les diferents fites contractuals dels lliuraments parcials de documentació, models i
imatges renderitzades.
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En aquest programa l’adjudicatari marcarà els possibles punts crítics que es poden preveure durant la
redacció del projecte i que puguin afectar aquesta planificació. També informarà de les mesures que
implementarà per tal de controlar i evitar els possibles desviaments temporals, i incorporarà les fases
indicades per la Direcció Responsable del seguiment dels Treballs (TMB o en el seu cas el grup
multidisciplinari de coordinació, per al seguiment i la validació dels treballs de la redacció del projecte).

9.3

Seguiment dels treballs

En el decurs de la redacció del projecte, es celebraran reunions periòdiques de seguiment per conèixer
l’evolució dels treballs i detectar possibles punts crítics a resoldre pel compliment de la redacció del
projecte en termes de qualitat i de compliment del programa de treball del mateix, proposades per la
Direcció Responsable del seguiment dels Treballs (grup de coordinació multidisciplinari, indicat
anteriorment) i/o per l’equip redactor si ho demana a l’equip de coordinació.
Com a mínim amb una periodicitat quinzenal, es realitzaran actes de seguiment dels treballs.
L’adjudicatari serà el responsable de redactar les actes de les reunions amb el format d’acta de TMB i
Ajuntament de Barcelona - Direcció Responsable del seguiment dels Treballs (grup de coordinació
multidisciplinari, indicat anteriorment).
Es podran demanar Informes mensuals sobre l'estat dels treballs. Aquests informes hauran de contenir la
descripció de les tasques realitzades i el grau d'avanç de les diferents activitats del programa de treballs
elaborat.
Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de Treballs redactat pel Adjudicatari i aprovat i supervisat
per la Direcció Responsable del seguiment dels Treballs (grup de coordinació multidisciplinari, indicat
anteriorment).
El Pla de Treballs serà objecte de seguiment periòdic i, si s’escau, de revisió i posada al dia.
Igualment, caldrà aplicar les prescripcions tècniques dels Responsables de l’Espai Públic (REP`s) en
totes les fases de la redacció dels treballs. Es donarà compliment als requeriments de la documentació
tècnica que es pot trobar al web municipal (adreça electrònica : www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba) que
siguin d’aplicació al projecte.
L’adjudicatari està obligat a fer (3) lliuraments parcials:
1. L’estudi informatiu d’alternatives
2. El projecte bàsic de l’alternativa escollida
3. El Projecte Constructiu-Executiu
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Tots els lliuraments tindran en compte les fases d’execució indicades per la Direcció Responsable del
seguiment dels Treballs (grup de coordinació multidisciplinari, indicat anteriorment).

10. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A L’ADJUDICATARI
Correspon a l’adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la
completa elaboració del Projecte encarregat. No obstant això, TMB i/o l’Ajuntament de Barcelona
posaran a disposició de l’adjudicatari la documentació següent:

10.1

A l’inici de la redacció del Projecte

Documentació gràfica disponible de les zones a actuar. Recull de documentació de suport, d’obligat
compliment per a la redacció del projecte, com llibre d’estils, caràtules i caixetins per a presentació dels
diferents documents del projecte, a definir per TMB i l'Ajuntament de Barcelona.
L’Ajuntament de Barcelona lliura com a annex 1 a aquest Plec Tècnic, el document de criteris de
referència de la part de nova urbanització objecte del present contracte (Urbanització de l’Av Tibidabo
(inclòs el carrer Bosch i Alsina), Pl. Kennedy i Pl. del Dr. Andreu ).
L’Ajuntament de Barcelona lliura com a annex 2 a aquest Plec Tècnic el document de criteris de
Mobilitat, incloent la definició de l’àmbit d’estudi, que no ha de correspondre’s amb l’àmbit d’actuació del
projecte de nova urbanització de l’Av Tibidabo (inclòs el carrer Bosch i Alsina), Pl. Kennedy i Pl. del Dr.
Andreu, sinó que s’amplia d’acord amb allò indicat, per tal de cercar les solucions òptimes a implementar
en el projecte.
TMB lliura com a annex 3 a aquest Plec Tècnic l’Estudi de necessitats del taller/cotxera de tramvia blau
de TMB.
TMB lliura com a annex 4 a aquest Plec Tècnic les Especificacions tècniques del Tramvia Blau. (A)
Estudi de possibles intervencions per la rehabilitació del material rodant del tramvia del Tibidabo i (B)
Especificacions tècniques per la rehabilitació de la instal·lació Tramvia Blau
TMB lliura com a annex 5 a aquest Plec Tècnic l’Informe relatiu a la definició de l’estat actual i a les
lesions existents a l’edifici dels tallers del Tramvia Blau de Barcelona.
L’Ajuntament de Barcelona i TMB lliuren com a annex 6 a aquest Plec Tècnic, el document per a la
redacció del Pla d’Execució BIM (PEB), per tal d’assolir els objectius requerits, i trobar les solucions
òptimes a implementar en el projecte.
Les dades de camp i topografia que siguin necessàries per complementar la informació donada
inicialment per TMB i l’Ajuntament de Barcelona seran a càrrec de l’adjudicatari.
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10.2

Durant la redacció del Projecte

Si s’escau, TMB i l’Ajuntament de Barcelona aportaran al projectista:


Documentació, paràmetres a emprar i dades de referència.



Criteris a tenir en compte.



Normatives i plecs tècnics interns de referència.

TMB i l’Ajuntament de Barcelona, informaran el Projecte en cadascuna de les fases en que s’hagi
descompost. En els corresponents informes es relacionaran els aspectes a afegir, a suprimir i les
correccions a realitzar amb indicació dels terminis en els que l’adjudicatari haurà de portar-les a terme
d’acord amb el programa de treballs acordat.

11. TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Per la realització dels treballs s'estableix un termini d'execució total per la seva finalització. Es marcaran
uns terminis d’entrega pels Documents de Criteris, amb el treball de camp, i pels PROJECTES
EXECUTIUS, que podran entregar-se en diversos terminis parcials (Fases) a decidir per TMB i
l’Ajuntament de Barcelona. A la vegada també aquestes Fases podran dividir-se en LOTS per executar
posteriorment la obra si així ho sol·liciten TMB i/o l’Ajuntament de Barcelona.
En tot cas, el període estimat per a la redacció de les tres diferents parts del projecte i dels lliuraments
parcials (l’estudi informatiu d’alternatives, el projecte bàsic de l’alternativa escollida i el Projecte
Constructiu-Executiu), s’estima en 18 mesos, estimant per cada una de les tres parts els terminis
següents:
A.

El projecte relatiu al Material mòbil (Restauració de totes les unitats del Tramvia Blau, a excepció

del tramvia nº2), per adaptar-les als nous condicionaments i exigències de circulació viària, 9 mesos, des
de l’inici de la redacció dels projectes.
B.

El període de redacció del projecte de rehabilitació estructural i de patologies existents, renovació

de les instal•lacions existents, optimització dels espais de treball, adaptació a normativa de les diferents
instal•lacions i del conjunt del taller/cotxera i de l’edifici de Tallers/Cotxeres (B.1), s’estima en 9 mesos,
des de l’inici de la redacció dels projectes. S’estudiarà la implantació de millores tecnològiques en l’àmbit
ferroviari, d’informació al client i de seguretat, així com la possible ampliació de la nau 2 a fi d’optimitzar
espais d’aparcament i manteniment de tramvies (B.2), en el termini indicat de 9 mesos.
C.

El període de redacció del projecte de la nova urbanització de L’Av. Tibidabo (diferenciat en els

trams 01, inclòs el Carrer de Bosch i Alsina i tram 02), Plaça Kennedy, i Plaça Dr. Andreu, en tot l’àmbit,
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incloses les instal•lacions d’infraestructura ferroviària pròpia associades al tramvia: catenària, vies i
parades, en 18 mesos.
Les fases d’entrega, si s’escauen, així com els terminis parcials per a la redacció de cadascuna
d’aquestes fases, es decidiran a l’inici dels treballs de redacció, sense perjudici de que aquestes siguin
modificades en el decurs del procés.
En el moment de l'adjudicació TMB i l’Ajuntament de Barcelona, i en compliment del plec, per a la
redacció del projecte bàsic i executiu, es demanarà a l’empresa adjudicatària el detall de un Programa de
Treball, d’acord amb els responsables dels projectes. L'esmentat detall haurà de ser lliurat en el termini
de una setmana, a comptar, des de la seva petició per part de TMB i l’Ajuntament de Barcelona.
Pel que fa als terminis, siguin parcials o finals, l’empresa adjudicatària queda obligada a complir-los,
d’acord amb el Programa de Treball definit per un cronograma, incloent la relació de tasques per lots dins
el terminis parcials de cadascun, assenyalant els camins crítics en cada cas, els flotants lliures i totals,
tant en la programació per terminis, com la general, fins el final.
Els terminis aportats per l’Adjudicatari, i ja d’acord amb TMB i l’Ajuntament de Barcelona, en el Programa
de Treball , s'entendran integrats en el contracte als efectes de la seva exigibilitat.

12. EQUIPS TIPUS, REQUISITS DELS EQUIPS
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de TMB i l’Ajuntament de Barcelona, a mesura de la posta
en marxa del projecte objecte d’aquest contracte, i d’acord amb les indicacions dels responsables dels
projectes, els recursos que a continuació es descriuen.
L’equip tècnic s’adaptarà al tipus de projecte en qüestió (A,B,C), i els seus integrants hauran d’ésser
autoritzats prèviament per TMB, i l’Ajuntament de Barcelona.

12.1

Equip de redacció de projecte

El consultor haurà de disposar de 1 equip per a la redacció de cada una de les tres parts inclosos en el
contracte, i dues figures transversals que coordinin globalment el projecte integrant les tres parts, els
àmbits comuns i les interfícies existents entre elles. Aquestes figures són el Director de projecte, i el BIM
Manager/Coordinor BIM, que formen part i són comuns a cada una de les parts de projecte.

Així doncs, els equips de cada una de les parts s'integren de:
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A. Per a la redacció del Projecte relatiu al Material mòbil, Restauració de totes les unitats del Tramvia
Blau (a excepció del tramvia nº2), per adaptar-les als nous condicionaments i exigències de circulació
viària:

EQUIPS DE REDACCIÓ
PROJECTE MATERIA MÒBIL

TITULACIÓ

Nº de
persones

Dedicació

Director de projecte (*)

Enginyer Industrial o Arquitecte amb experiència
superior a 10 anys, en projectes i obres de
característiques similars a les ofertades

1

20%

BIM Manager/Coordinor BIM (*)

Enginyer Industrial/Tècnic, o Arquitecte/Tècnic
amb experiència superior a 5 anys, en projectes i
obres de característiques similars a les ofertades.
amb coneixements de la metodologia BIM.

1

20%

Responsable de projecte

Eng. Industrial 5 anys d’experiència
desenvolupament d’enginyeria ferroviària

en

1

70%

Tècnics auxiliars de Projecte BIM

Enginyer Industrial/Tècnic, o Arquitecte/Tècnic
amb experiència superior a 5 anys, en projectes i
obres de característiques similars a les ofertades, .
amb coneixements de la metodologia BIM

2

100%

Tècnic auxiliar Seguretat i Salut

Enginyer Industrial/Tècnic, o Arquitecte/Tècnic
amb experiència superior a 5 anys, en projectes i
obres de característiques similars a les ofertades.

1

15%

Tècnic auxiliar en infraestructures

Enginyer Tècnic Industrial amb una experiència
superior a 5 anys, en actuacions en material mòbil
ferroviari.

1

50%

Tècnics delineació en fase de Projecte
BIM

Cicle formatiu de Grau Superior, experiència 3
anys.

2

Auxiliar d’administració

Cicle formatiu de Grau Mitjà

1

100%

50%

(*)Tècnics transversals i comuns a cada una de les parts de projecte.
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B. Per a la redacció del Projecte relatiu a la Rehabilitació estructural i de patologies existents, renovació
de les instal·lacions existents, optimització dels espais de treball, adaptació a normativa de les
diferents instal·lacions i del conjunt del taller/cotxera i de l’edifici de Tallers/Cotxeres. S’estudiarà la
implantació de millores tecnològiques en l’àmbit ferroviari, d’informació al client i de seguretat, així
com la possible ampliació de la nau 2 a fi d’optimitzar espais d’aparcament i manteniment de tramvies
(inclou els àmbits B.1 i B.2):

EQUIPS DE REDACCIÓ
PROJECTE TALLER/COTXERA
Director de projecte (*)

BIM Manager/Coordinor BIM (*)

Responsable de projecte

Tècnics auxiliars de Projecte BIM

TITULACIÓ

Nº de
persones

Dedicació

Enginyer Industrial o Arquitecte amb experiència
superior a 10 anys, en projectes i obres de
característiques similars a les ofertades

1

20%

1

20%

Enginyer Industrial/Tècnic, o Arquitecte/Tècnic
amb experiència superior a 5 anys, en projectes i
obres de característiques similars a les ofertades,
amb coneixements de la metodologia BIM
Enginyer Industrial/Tècnic amb experiència
superior a 8 anys, en projectes d’equipaments i
instal·lacions (ferroviàries i no ferroviàries) de
tallers de mant.
Enginyer Industrial/Tècnic, o Arquitecte/Tècnic
amb experiència superior a 5 anys, en projectes i
obres de característiques similars a les ofertades,
. amb coneixements de la metodologia BIM

1

70%

2

100%

Tècnic auxiliar Seguretat i Salut

Enginyer Industrial/Tècnic, o Arquitecte/Tècnic
amb experiència superior a 5 anys, en projectes i
obres de característiques similars a les ofertades.

1

15%

Tècnic auxiliar en infraestructures

Enginyer Tècnic Industrial amb una experiència
superior a 5 anys, en actuacions en tallers de
manteniment de material mòbil ferroviari.

1

50%

Tècnics delineació en fase de Projecte
BIM

Cicle formatiu de Grau Superior, experiència 3
anys.

2

Auxiliar d’administració

Cicle formatiu de Grau Mitjà

1

100%

50%

(*) Tècnics transversals i comuns a cada una de les parts de projecte.
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C. Per a la redacció del Projecte relatiu a la nova urbanització de L’Av. Tibidabo (diferenciat en els trams
01, inclòs el Carrer de Bosch i Alsina i 02), Plaça Kennedy, i Plaça Dr. Andreu. En tot l’àmbit, incloses
les instal·lacions d’infraestructura ferroviària pròpia associades al tramvia: catenària, vies i parades:

EQUIPS DE REDACCIÓ
PROJECTE URBANITZACIÓ

TITULACIÓ

Nº de
persones

Dedicació

Director de projecte (*)

Enginyer Industrial o Arquitecte amb experiència
superior a 10 anys, en projectes i obres de
característiques similars a les ofertades

1

30%

BIM Manager/Coordinor BIM (*)

Enginyer Industrial/Tècnic, o Arquitecte/Tècnic
amb experiència superior a 5 anys, en projectes i
obres de característiques similars a les ofertades, .
amb coneixements de la metodologia BIM

1

45%

Responsables de projecte

Enginyer Industrial, o Arquitecte amb experiència
superior a 8 anys, en projectes i obres
d’urbanització i mobilitat urbana.

1

80%

Tècnics auxiliars de Projecte BIM

Enginyer Industrial/Tècnic, o Arquitecte/Tècnic
amb experiència superior a 5 anys, en projectes i
obres de característiques similars a les ofertades .
amb coneixements de la metodologia BIM.

2

100%

Tècnic auxiliar Seguretat i Salut

Enginyer Industrial/Tècnic, o Arquitecte/Tècnic
amb experiència superior a 5 anys, en projectes i
obres de característiques similars a les ofertades.

1

15%

Tècnic auxiliar en infraestructures

Enginyer Tècnic Industrial amb una experiència
superior a 5 anys, en actuacions de traçat, via i
electrificació ferroviària.

1

20%

Tècnic auxiliar en infraestructures

Enginyer Tècnic Industrial amb una experiència
superior a 5 anys, en actuacions en
infraestructures en entorns urbans consolidats.

1

30%

Tècnics delineació
Projecte BIM

Auxiliar d’administració

en

fase

de

Cicle formatiu de Grau Superior, experiència 3
anys.

2

Cicle formatiu de Grau Mitjà

1

100%

80%

(*)Tècnics transversals i comuns a cada una de les parts de projecte.
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12.2

Integrants dels equips

El personal que en cada fase de la realització dels treballs haurà de formar part dels equips de l’empresa
consultora, serà l'idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat
requerida.
TMB i l’Ajuntament de Barcelona valoraran la idoneïtat de les persones assignades a les funcions de
Redacció del Projecte i podran exigir la substitució de part o de la totalitat del personal assignat a
aquestes tasques i a qualsevol altres complementaries sempre que existeixin causes objectives com a:
manca de titulació adequada, manca d’experiència mínima respecte a l’ofertada, errors demostrables en
les seves tasques, absentisme i relació inadequada amb altres organismes municipals. L’empresa
consultora adjudicatària haurà d'acceptar i complir aquesta substitució en el termini de dos dies següents
a la comunicació feta per TMB i l’Ajuntament de Barcelona. El

personal nou que substitueixi els

membres dels equips descrits a l’oferta, tindrà les característiques professionals adequades i idèntiques
a les ofertades, per tal d’obtenir l’aprovació.
L’adjudicatari tindrà que garantir la continuïtat de l’equip durant tot el termini d’execució de les tasques
contractades. El personal nou que substitueixi els membres de l’equip descrits a l’oferta, tindrà idèntiques
característiques professionals al personal ofertat. Qualsevol canvi en els integrants dels equips proposats
per l’empresa consultora, haurà d’ésser autoritzat prèviament per TMB i l’Ajuntament de Barcelona, per
tal de vetllar pel manteniment de les característiques del personal ofertat.
En el document de l'oferta, s'explicitarà amb detall el personal facultatiu que sota la dependència de
l’adjudicatari, durà a terme els estudis especialitzats que calguin. Quan es tracti de col•laboracions
externes al tècnic designat per l’adjudicatari com a responsable de la redacció del projecte, aquest
acceptarà expressament les esmentades col•laboracions.

13. DURADA ORIENTATIVA DE FUNCIONAMENT DELS EQUIPS
L’activació de l’equip es decidirà en funció de les necessitats i la planificació prevista i aprovada per TMB
i l’Ajuntament de Barcelona, i, en qualsevol cas, a requeriment del tècnics responsables del seguiment i
control del contracte. No obstant això els components de cada equip mai es superposaran en les feines,
no formant part de dos equips al mateix temps, amb funcions diferents o iguals, excepte en el cas de les
dues figures de Director de projecte, i BIM Manager/Coordinor BIM, que formen part i són comuns a cada
una de les parts de projecte amb la dedicació assignada en cada cas, que es suma.
El personal d’un equip podrà passar a formar part d’un altre equip, quan les tasques assignades al seu
primer equip hagin estan finalitzades o sigui substituït per nou personal amb qualificació equivalent.
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La desactivació dels equips es decidirà en funció de les necessitats i la planificació prevista i aprovada
per TMB i l’Ajuntament de Barcelona, i sempre amb l’autorització dels tècnics municipals responsables;
en tot cas mentre durin qualsevol dels treballs objecte de l’encàrrec es mantindrà l’equip responsable
d’aquests.

14. UBICACIÓ DELS RECURSOS
Des de la signatura del Contracte de l'encàrrec fins a la data de lliurament del treball complet, l’empresa
consultora adjudicatària haurà de disposar d'una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet.
TMB i l’Ajuntament de Barcelona, podran efectuar el seguiment i control dels treballs encarregats a la
seva seu, i al gabinet de l’empresa consultora. La interlocució entre TMB i/o l’Ajuntament de Barcelona, i
l’equip del projecte es dura a terme d’acord amb un programa de visites de seguiment que establiran els
responsables del contracte per part de TMB i/o l’Ajuntament de Barcelona, amb la Direcció i
responsables de la Redacció per part de l’adjudicatari, aquesta direcció i responsables hauran d’estar
localitzables per les vies telefòniques (mòbil i fixe) i de correu electrònic.

15. EQUIP D’OFICINA
El Projectista s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (fax, telèfon, correu
electrònic, aparells específics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs
encarregats; especialment els que es refereixen a eines informàtiques, tant de càlcul, com de gestió i
disseny gràfic interactiu, així com algun dels perifèrics recomanats per a l’intercanvi d’informació, (IRIS,
etc...).
L’equip mínim d’oficina, per cada una de les tres parts projecte serà el següent:
5 Ordinadors equipats (BIM, MS-OFFICE, TCQ 2000 ITEC, Microstation, ACAD, PROJECT, correu
electrònic)
2 Ordinadors equipats ( MS-OFFICE, TCQ 2000 ITEC, correu electrònic)
2 Ordinador portàtil equipat (BIM, MS-OFFICE, TCQ 2000 ITEC, correu electrònic)
1 Impressora DIN-A3 (color)
1 Plotter color
1 Projector d’imatges
2 Línies telefòniques per a telèfon fix i fax
Telèfons mòbils per la totalitat dels membres dels equips
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16. DOCUMENTS DELS PROJECTES
Els documents a lliurar comprendran la totalitat dels treballs a realitzar per l’adjudicatari i desenvoluparan
i detallaran de manera precisa, a nivell de memòries, estudis, càlculs, annexes, plànols, plecs,
planificació i pressupost les feines a executar, per tal que s’assoleixi la correcta i completa definició de
les feines objecte de aquest encàrrec. Els projectes hauran de contenir com a mínim la següent
documentació, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:
-

-

Memòria:
o

Memòria descriptiva

o

Memòria constructiva.

Annexes.
o

Estudi justificatiu de la solució adoptada

o

Anàlisi de la mobilitat actual i proposada amb micro i macro simulacions:
Realització d’aforaments i comptatge de vehicles en tot l’àmbit d’estudi de projecte,
incloent bicicletes, càrrega-descàrrega, etc... Estudi d’intensitats de trànsit mitjançant
software de micro simulació i macro simulació, Simulacions d’escombrament de vehicles
en maniobres i girs, Càlculs de regulació semafòrica dels creuaments afectats, Traçats
viaris.

o

Compliment de Prescripcions

o

Normativa aplicada

o

Cartografia i topografia

o

Reportatge fotogràfic

o

Planejament urbanístic

o

Serveis existents i afectats

o

Seccions tipus i ferms

o

Instal·lacions ferroviàries

o

Instal·lacions no ferroviàries

o

Urbanització i vialitat

o

Hidrologia i drenatge

o

Estudi de patologies existents al taller/cotxera i pla de reparacions

o

Estudi per l’obtenció de la llicència d’activitats i legalització amb veïns i entorn

o

Càlculs estructurals associats tant al taller/cotxera com a la urbanització

o

Planificació d’execució d’obra (temporal i econòmic).

o

Senyalització i abalisament de les obres (desviaments de trànsit de vehicles i de vianants
durant les diferents fases d’obra)
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-

o

Estudi d’eficiència energètica.

o

Estudi demanda i proposta d’explotació

o

Manteniment de les infraestructures i instal·lacions projectades

o

Estudi de Seguretat i Salut

o

Pla de Control de Qualitat

o

Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició

o

Memòria Ambiental.

Documentació gràfica (Plànols)
o

Situació general, de conjunt i de planta

o

Planejament urbanístic

o

Topogràfic

o

Planta d’estat actual

o

Perfils longitudinals

o

Perfils transversals

o

Seccions tipus

o

Planta d’enderrocs

o

Serveis afectats

o

Drenatge transversal

o

Drenatge longitudinal

o

Parades de Tramvia i BUS

o

Via i catenària

o

Plànol d’esquemes de vies i de circulació ferroviària

o

Instal·lacions de comunicacions i senyalització

o

Arquitectura i instal·lacions taller/cotxera

o

Instal·lacions i equipaments no ferroviaris

o

Patologies i reparació estructural taller/cotxera

o

Urbanització i reposició de vials i altres infraestructures afectades

o

Estructures

o

Clavegueram

o

Enllumenat públic

o

Detalls de pavimentacions i especejament de voreres.

o

Senyalització vial, informativa i orientativa

o

Semaforització

o

Reg i fonts

o

Jardineria

o

Mobiliari urbà
31

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

o

Desviaments provisionals. Senyalització i ordenació del trànsit durant les obres

o

Fases de les obres i procés constructiu

o

Imatges renderitzades de les solucions (a definir nombre d’ubicacions i vistes de cada
ubicació a petició de la propietat)

-

Models de dades BIM definits en l’Annex 6.

-

Plecs de prescripcions tècniques
o

Plec de prescripcions tècniques generals

o

Plec de prescripcions tècniques particulars d’obra civil i vialitat

o

Plec de prescripcions tècniques particulars d’arquitectura i instal·lacions

o

Plec de prescripcions tècniques particulars de via

o

Plec de prescripcions tècniques particulars d’instal·lacions ferroviàries

o

Plec de prescripcions tècniques particulars del material mòbil

o

Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars dels Serveis Municipals afectats

-

Pressuposts parcials

-

Amidaments.

-

o

Quadre de preus nº 1

o

Quadre de preus nº 2

Pressupost i Resum de pressupost.

L’estructura i capitulació del projecte la definirà TMB segons els interessos futurs d’adjudicació de les
obres, ja sigui com una sola unitat o per lots. Per aquest motiu té especial importància l’estudi de les
fases d’obra i una estructura d’amidaments i pressupost que permeti aquesta flexibilitat.

17. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Tota la documentació, ja sigui escrita o gràfica, es realitzarà seguint els criteris del present Plec Tècnic i
annexes, segons el model i plantilles de TMB i l’Ajuntament de Barcelona, que s’entregaran un cop
estigui el Servei adjudicat.

17.1

Textos escrits

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català.
En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte pels programes informàtics
TCQ que s’adjuntaran amb les seves pròpies sortides.
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17.2

Plànols

Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el lliurament dels
mateixos en fitxers d’extensió CAD, havent-se de lliurar els plànols en format natiu.

17.3

1.1

Documentació a lliurar i format de presentació del Projecte

En el termini màxim de 10 dies, a partir de la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de presentar
un programa de treball, per donar compliment als requeriments d'aquest Plec Tècnic i Annexes.
TMB i l’Ajuntament de Barcelona, resoldran sobre el programa de treball dins els 10 dies següents a la
seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions i el compliment de determinades
prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte.
TMB i l’Ajuntament de Barcelona, podran requerir a l’adjudicatari per a que especifiqui en el programa de
treball tots els terminis parcials que consideri oportuns i el detall d'aquests terminis.
Entregues parcials
Les entregues parcials de documentació per a revisió per part de TMB i la Direcció Responsable del
seguiment dels Treballs (grup de coordinació multidisciplinari) es faran en format editable i/o PDF
(segons el sol·licitat) i al tècnic coordinador del projecte.
Primeres entregues
Serà l’Estudi Informatiu d’alternatives, que s’entregarà a TMB, en el seu moment, amb imatges
RENDER de les diferents propostes de solució. Caldrà definir nombre d’ubicacions i vistes de cada
ubicació en el cas d’existir vàries opcions.
La segona entrega és la del Projecte Bàsic de l’alternativa escollida, amb els criteris i metodologia
desenvolupats en l’Annex 6 d’aquest Plec.
Entrega final (Projecte Executiu)
El projectista haurà de lliurar el Projecte executiu en format editable i/o PDF per a comprovació per part
de TMB i la Direcció Responsable del seguiment dels Treballs (grup de coordinació multidisciplinari)
conforme les possibles esmenes indicades amb anterioritat han estat contemplades en el document
definitiu i un cop feta la revisió es farà l’entrega definitiva en paper, i en USB pel que fa al suport
informàtic.
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El format de lliurament per les entregues, tant inicials com la final, serà el següent:


2 Exemplars complert en PAPER signat, enquadernació en tapa dura format DIN A-3 i caixetins i
caràtula tipus, segons model facilitat per TMB.



2 Exemplars USB amb fitxers originals utilitzats (Word, Excel, Project, CAD, TCQ, etc...) i
exemplar en PDF dins del mateix suport informàtic.

En fase de validació tècnica l’Adjudicatari haurà de lliurar 2 exemplars en paper i 3 còpies en CDROM /
DVD de la maqueta de cadascun dels treballs redactats (Estudi informatiu i projectes executius). Els
exemplars en paper es lliuraran enquadernats amb espiral.
En fase de tramitació administrativa l’Adjudicatari haurà de lliurar 4 exemplars en paper i 5 còpies en CD‐
ROM / DVD / USB de cadascun dels treballs redactats (Estudi informatiu i projectes executius). Cada
exemplar en paper portarà enganxat un CD‐ROM / DVD. Els exemplars en paper es lliuraran signats i
enquadernats amb tapa dura, de forma que permeti la seva identificació en el llom.
Els CD‐ROM / DVD contindran dues carpetes:
Una contindrà la informació amb els arxius digitals en format editable, amb la informació estructurada i
presentada d’acord amb les especificacions que s’adjuntaran amb la documentació associada al
contracte d’adjudicació. En qualsevol cas s’inclourà l’arxiu de plomins.
L’altra carpeta contindrà un únic arxiu en format PDF amb tots els documents lliurats en paper amb la
mateixa estructura i ordre.
S’inclouran imatges generals RENDER. Aquests renders seran lliurats en el moment de presentar el
concepte del projecte i s’actualitzaran amb la solució finalment adoptada al projecte executiu.
Tota aquesta documentació que s’haurà de lliurar es farà constar dins una carta, la qual ha de rebre la
conformitat per part de TMB. Sense aquesta carta no es considerarà recepcionat el treball.
El lliurament de cada còpia es farà a:
-

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., Direcció de Projectes, a l'adreça Avinguda Miramar
20-30 - 2ª Planta, Parc de Montjuïc - 08038 Barcelona.

-

Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures. Torrent de l’Olla, 218, 5a planta, 08012
Barcelona.
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17.4

Acceptació dels treballs

L’aprovació i supervisió de cadascuna de les unitats de treball, per part de TMB i l’Ajuntament de
Barcelona, es condició obligada perquè el Projectista pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que
depenguin de les primeres.
El projectista remetrà l’esborrany (maqueta) del Projecte a TMB i a l’Ajuntament de Barcelona, en format
editable i/o PDF, per a la seva revisió, i en funció del resultat d’aquesta revisió, TMB indicarà al
Projectista la realització de les correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar o si s’escau,
n’autoritzarà l’edició.
La part del projecte corresponent a la nova urbanització de l’Av Tibidabo i entorns, s’avaluarà pel grup de
coordinació multidisciplinari creat a l’efecte i, durant i al final de la seva redacció, pels REP’s seguint el
“Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d’infraestructures i/o elements
d’urbanització, conservació i millora, i projectes d’urbanització” de l’Ajuntament de Barcelona.
La revisió de la maqueta es realitza dins el període de redacció, per no afectar la data de lliurament
definitiva.
Els treballs es certificaran a mida que es vagin complint els terminis d’entrega de les diferents fases del
projecte, a determinar pels responsables del Projecte de TMB i l’Ajuntament de Barcelona.
Per poder certificar cada fase, cadascuna haurà d’estar validada per TMB i l’Ajuntament de Barcelona.
Els treballs es certificaran el 100%, un cop acabada la totalitat de la redacció del Projecte i tancament de
la fase d’al·legacions.

18. AUDITORIA DEL CONTRACTE
18.1

Auditoria de recursos

TMB, i l’Ajuntament de Barcelona, es reserven el dret d’auditar els recursos realment aportats així com la
metodologia utilitzada per l’empresa consultora adjudicatària en l’exercici del Contracte.
El resultat de l’auditoria pot modificar la certificació mensual d’acord amb els recursos realment aportats.

18.2

Auditoria del Projecte

TMB i l’Ajuntament de Barcelona, encarregaran de forma externa al present contracte, l’auditoria tècnica i
administrativa del projecte que per la seva quantia estiguin obligats i qualsevol altre que consideri
necessari.
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El resultat de l’auditoria pot modificar el contingut del projecte i l’empresa consultora adjudicatària tindrà
la obligació d’introduir els canvis, sense que això impliqui cap augment en els honoraris.

19. PRESSUPOST PREVIST PER A LA CONTRACTACIÓ
El pressupost previst per a la contractació del projecte correspon a la suma dels pressupostos de cada
una de les parts.
L'import total del contracte és de 802.847,83 €, iva inclòs. (VUIT-CENTS DOS MIL VUIT-CENTS
QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS, IVA INCLÒS) que es descompon:

PROJECTE

PRESSUPOST
Inclou DG, BI

IVA
21%

PRESSUPOST
IVA inclòs

A. Material mòbil (Restauració de totes les unitats
del Tramvia Blau, a excepció del tramvia nº2)

153.366,75 €

32.207,02 €

185.573,77 €

B.1 Rehabilitació estructural i de patologies
existents, renovació de les instal·lacions existents
(treballs sotmesos a la llei 12/2017 de l’arquitectura).

59.106,15 €

12.412,29 €

71.518,44 €

B.2 Optimització dels espais de treball, adaptació a
normativa de les diferents instal·lacions i del conjunt
del taller/cotxera i de l’edifici (treballs no sotmesos a
la llei 12/2017 de l’arquitectura).

94.260,60 €

19.794.73 €

114.055,33 €

C. Nova urbanització de l’avinguda Tibidabo, plaça
de J.F. Kennedy, plaça del Dr. Andreu, inclòs el
carrer de Bosch i Alsina (connexió amb el
taller/cotxera)

356.777,10 €

74.923,19 €

431.700,29 €

TOTAL

663.510,60 €

139.337,23 €

802.847,83 €
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A. El pressupost previst per a la contractació del projecte executiu per “Material mòbil (Restauració de
totes les unitats del Tramvia Blau, a excepció del tramvia nº2), per adaptar-les als nous condicionaments
i exigències de circulació viària”, es de 185.573,77 €, iva inclòs. (CENT VUITANTA-CINC MIL CINCCENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS, IVA INCLÒS). Que respon al
següent desglossament:

Equip de Redacció
(Càrrecs i oficis)

Titulacions

Persones

Cost
mensual

Durada
total del
contracte
en mesos

%
dedicació

inclou DG, BI

Equivalent

Cost per
càrrecs i
oficis

Cost per
càrrecs i
oficis

En mesos

Sense IVA

Amb IVA

Director de projecte (*)

Enginyer
Industrial
o
Arquitecte amb experiència
superior a 10 anys, en
projectes
i
obres
de
característiques similars a les
ofertades

1

6.500,00 €

9

20,00%

1,80

11.700,00 €

14.157,00 €

BIM
Manager/Coordinor
BIM (*)

Enginyer Industrial/Tècnic, o
Arquitecte/Tècnic
amb
experiència superior a 5
anys, en projectes i obres de
característiques similars a les
ofertades, amb coneixements
de la metodologia BIM

1

5.130,00 €

9

20,00%

1,80

9.234,00 €

11.173,14 €

Responsable de
projecte

Enginyer
Industrial/Tècnic
amb experiència superior a 8
anys,
en
projectes
d’equipaments i instal·lacions
(ferroviàries i no ferroviàries)
de tallers de mant.

1

3.500,00 €

9

70,00%

6,30

22.050,00 €

26.680,50 €

Tècnics auxiliars de
Projecte BIM

Enginyer Industrial/Tècnic, o
Arquitecte/Tècnic
amb
experiència superior a 5
anys, en projectes i obres de
característiques similars a les
ofertades, amb coneixements
de la metodologia BIM

2

2.765,00 €

9

100,00%

18,00

49.770,00 €

60.221,70 €

Tècnic auxiliar
Seguretat i Salut

Enginyer Industrial/Tècnic, o
Arquitecte/Tècnic
amb
experiència superior a 5
anys, en projectes i obres de
característiques similars a les
ofertades.

1

2.765,00 €

9

15,00%

1,35

3.732,75 €

4.516,63 €

Tècnic auxiliar en
infraestructures

Enginyer Tècnic Industrial
amb
una
experiència
superior a 5 anys, en
actuacions en tallers de
manteniment de material
mòbil ferroviari.

1

2.765,00 €

9

50,00%

4,50

12.442,50 €

15.055,43 €

Tècnics delineació en
fase de Projecte BIM

Cicle formatiu de Grau
Superior, experiència 3 anys.

2

2.054,00 €

9

100,00%

18,00

36.972,00 €

44.736,12 €

Auxiliar d’administració

Cicle formatiu de Grau Mitjà

1

1.659,00 €

9

50,00%

4,00

7.465,50 €

9.033,26 €

153.366,75 €

185.573,77 €

TOTAL
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B.1 El pressupost previst per a la contractació del projecte executiu per la “Rehabilitació estructural i de
patologies existents, renovació de les instal·lacions existents i optimització dels espais i dependències de
treball”, es 185.573,77 €, iva inclòs. (CENT VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES
EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS, IVA INCLÒS). Que respon al següent desglossament:

Equip de Redacció
(Càrrecs i oficis)

Titulacions

Persones

Cost
mensual

Durada
total del
contracte
en mesos

%
dedicació

inclou DG, BI

Equivalent

Cost per
càrrecs i
oficis

Cost per
càrrecs i
oficis

En mesos

Sense IVA

Amb IVA

Director de projecte (*)

Enginyer
Industrial
o
Arquitecte amb experiència
superior a 10 anys, en
projectes
i
obres
de
característiques similars a les
ofertades

1

6.500,00 €

9

7,00%

0,63

4.095,00 €

4.954,95 €

BIM
Manager/Coordinor
BIM (*)

Enginyer Industrial/Tècnic, o
Arquitecte/Tècnic
amb
experiència superior a 5
anys, en projectes i obres de
característiques similars a les
ofertades, amb coneixements
de la metodologia BIM

1

5.130,00 €

9

7,00%

0,63

3.231,90 €

3.910,60 €

Responsable de
projecte

Enginyer
Industrial/Tècnic
amb experiència superior a 8
anys,
en
projectes
d’equipaments i instal·lacions
(ferroviàries i no ferroviàries)
de tallers de mant.

1

3.500,00 €

9

25,00%

2,25

7.875,00 €

9.528,75 €

Tècnics auxiliars de
Projecte BIM

Enginyer Industrial/Tècnic, o
Arquitecte/Tècnic
amb
experiència superior a 5
anys, en projectes i obres de
característiques similars a les
ofertade, amb coneixements
de la metodologia BIM.

2

2.765,00 €

9

40,00%

3,6

19.908,00 €

24.088,68 €

Tècnic auxiliar
Seguretat i Salut

Enginyer Industrial/Tècnic, o
Arquitecte/Tècnic
amb
experiència superior a 5
anys, en projectes i obres de
característiques similars a les
ofertades.

1

2.765,00 €

9

5,00%

0,45

1.244,25 €

1.505,54 €

Tècnic auxiliar en
infraestructures

Enginyer Tècnic Industrial
amb
una
experiència
superior a 5 anys, en
actuacions en tallers de
manteniment de material
mòbil ferroviari.

1

2.765,00 €

9

20,00%

1,8

4.977,00 €

6.022,17 €

Tècnics delineació en
fase de Projecte BIM

Cicle formatiu de Grau
Superior, experiència 3 anys.

2

2.054,00 €

9

40,00%

3,6

14.788,80 €

17.894,45 €

Auxiliar d’administració

Cicle formatiu de Grau Mitjà

1

1.659,00 €

9

20,00%

1,8

2.986,20 €

3.613,30 €

59.106,15 €

71.518,44 €

TOTAL
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B.2 El pressupost previst per a la contractació del projecte executiu per la “Optimització dels espais de
treball, adaptació a normativa de les diferents instal·lacions del conjunt del taller/cotxera i de l’edifici de
Tallers/Cotxeres a fi d’obtenir la legalització i llicencia ambiental corresponent, s’estudiarà la implantació
de millores tecnològiques en l’àmbit ferroviari, d’informació al client i de seguretat, així com la possible
ampliació de la nau 2 a fi d’optimitzar espais d’aparcament i manteniment de tramvies” , es 185.573,77 €,
iva inclòs. (CENT VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS, IVA INCLÒS). Que respon al següent desglossament:

Equip de Redacció
(Càrrecs i oficis)

Titulacions

Persones

Cost
mensual

Durada
total del
contracte
en mesos

%
dedicació

inclou DG, BI

Equivalent

Cost per
càrrecs i
oficis

Cost per
càrrecs i
oficis

En mesos

Sense IVA

Amb IVA

Director de projecte (*)

Enginyer
Industrial
o
Arquitecte amb experiència
superior a 10 anys, en
projectes
i
obres
de
característiques similars a les
ofertades

1

6.500,00 €

9

13,00%

1,17

7.605,00 €

9.202,05 €

BIM
Manager/Coordinor
BIM (*)

Enginyer Industrial/Tècnic, o
Arquitecte/Tècnic
amb
experiència superior a 5
anys, en projectes i obres de
característiques similars a les
ofertades, amb coneixements
de la metodologia BIM

1

5.130,00 €

9

13,00%

1,17

6.002,10 €

7.262,54 €

Responsable de
projecte

Enginyer
Industrial/Tècnic
amb experiència superior a 8
anys,
en
projectes
d’equipaments i instal·lacions
(ferroviàries i no ferroviàries)
de tallers de mant.

1

3.500,00 €

9

45,00%

4,05

14.175,00 €

17.151,75 €

Tècnics auxiliars de
Projecte BIM

Enginyer Industrial/Tècnic, o
Arquitecte/Tècnic
amb
experiència superior a 5
anys, en projectes i obres de
característiques similars a les
ofertade, amb coneixements
de la metodologia BIM.

2

2.765,00 €

9

60,00%

5,4

29.862,00 €

36.133,02 €

Tècnic auxiliar
Seguretat i Salut

Enginyer Industrial/Tècnic, o
Arquitecte/Tècnic
amb
experiència superior a 5
anys, en projectes i obres de
característiques similars a les
ofertades.

1

2.765,00 €

9

10,00%

0,9

2.488,50 €

3.011,09 €

Tècnic auxiliar en
infraestructures

Enginyer Tècnic Industrial
amb
una
experiència
superior a 5 anys, en
actuacions en tallers de
manteniment de material
mòbil ferroviari.

1

2.765,00 €

9

30,00%

2,7

7.465,50 €

9.033,26 €

Tècnics delineació en
fase de Projecte BIM

Cicle formatiu de Grau
Superior, experiència 3 anys.

2

2.054,00 €

9

60,00%

5,4

22.183,20 €

26.841,67 €

Auxiliar d’administració

Cicle formatiu de Grau Mitjà

1

1.659,00 €

9

30,00%

2,7

4.479,30 €

5.419,95 €

94.260,60 €

114.055,33 €

TOTAL
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C.El pressupost previst per a la contractació del “projecte executiu per la nova urbanització de l’avinguda
Tibidabo, plaça de J.F. Kennedy, plaça del Dr. Andreu, inclòs el carrer de Bosch i Alsina (connexió amb
el taller/cotxera)”, es de 431.700,29 €, iva inclòs. (QUATRE-CENTS TRENTA-UN MIL SET-CENTS
EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS, IVA INCLÒS). Que respon al següent desglossament:

Equip de Redacció
(Càrrecs i oficis)

Titulacions

Persones

Cost
mensual

Durada
total del
contracte
en mesos

%
dedicació

inclou DG, BI

Director de projecte (*)

BIM
Manager/Coordinor
BIM (*)

Responsables de
projecte

Tècnics auxiliars de
Projecte BIM

Tècnic auxiliar
Seguretat i Salut

Enginyer
Industrial
o
Arquitecte amb experiència
superior a 10 anys, en
projectes
i
obres
de
característiques similars a
les ofertades
Enginyer Industrial/Tècnic, o
Arquitecte/Tècnic
amb
experiència superior a 5
anys, en projectes i obres de
característiques similars a
les
ofertades,
amb
coneixements
de
la
metodologia BIM
Enginyer
Industrial,
o
Arquitecte amb experiència
superior a 8 anys, en
projectes
i
obres
d’urbanització i mobilitat
urbana.
Enginyer Industrial/Tècnic, o
Arquitecte/Tècnic
amb
experiència superior a 5
anys, en projectes i obres de
característiques similars a
les
ofertades,
amb
coneixements
de
la
metodologia BIM
Enginyer Industrial/Tècnic, o
Arquitecte/Tècnic
amb
experiència superior a 5
anys, en projectes i obres de
característiques similars a
les ofertades.

Equivalent

Cost per
càrrecs i
oficis

Cost per
càrrecs i
oficis

en mesos

Sense IVA

Amb IVA

1

6.500,00 €

18

30,00%

5,40

35.100,00 €

42.471,00 €

1

5.130,00 €

18

45,00%

8,10

41.553,00 €

50.279,13 €

1

3.500,00 €

18

80,00%

14,40

50.400,00 €

60.984,00 €

2

2.765,00 €

18

100,00%

36,00

99.540,00 €

120.443,40 €

1

2.765,00 €

18

15,00%

2,70

7.465,50 €

9.033,26 €

Tècnic auxiliar en
infraestructures

Enginyer Tècnic Industrial
amb
una
experiència
superior a 5 anys, en
actuacions de traçat, via i
electrificació ferroviària.

1

2.765,00 €

18

20,00%

3,60

9.954,00 €

12.044,34 €

Tècnic auxiliar en
infraestructures

Enginyer Tècnic Industrial
amb
una
experiència
superior a 5 anys, en
actuacions
en
infraestructures en entorns
urbans consolidats.

1

2.765,00 €

18

30,00%

5,40

14.931,00 €

18.066,51 €

Tècnics delineació en
fase de Projecte BIM

Cicle formatiu de Grau
Superior, experiència 3 anys.

2

2.054,00 €

18

100,00%

36,00

73.944,00 €

89.472,24 €

Auxiliar d’administració

Cicle formatiu de Grau Mitjà

1

1.659,00 €

18

80,00%

14,40

23.889,60 €

28.906,42 €

356.777,10 €

431.700,29 €

TOTAL

Signat: Marcos González Díaz (Responsable Unitat de Projectes d’Infraestructura)
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ANNEX 1. AVANTPROJECTE DE LA REFORMA DE L’AVINGUDA TIBIDABO, PLAÇA
DE J.F. KENNEDY, PLAÇA DEL DR. ANDREU I IMPLANTACIÓ DEL TRAMVIA BLAU

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

ANNEX 2. REQUERIMENTS DE MOBILITAT

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

ANNEX 3. ESTUDI DE NECESSITATS DEL TALLER/COTXERA DE TRAMVIA BLAU
DE TMB
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ANNEX 4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES "TRAMVIA BLAU"
A - ESTUDI DE POSSIBLES INTERVENCIONS PER LA REHABILITACIÓ DEL MATERIAL
RODANT DEL TRAMVÍA DEL TIBIDABO
B - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER LA REHABILITACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
"TRAMVIA BLAU"
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ANNEX 5. INFORME RELATIU A LA DEFINICIÓ DE L’ESTAT ACTUAL I A LES
LESIONS EXISTENTS A L’EDIFICI DELS TALLERS DEL TRAMVIA BLAU DE
BARCELONA
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ANNEX 6. REQUISITS PLA D’EXECUCIÓ BIM (PEB)

