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1. ANTECEDENTS
Per tal de donar un servei de transport públic de qualitat és important que la informació que l’usuari rep
sigui accessible i actualitzada. Per establir la comunicació entre el servei de transport públic i l’usuari hi
ha diferents camps de comunicació que poden ser dinàmics, com les pantalles a les marquesines o la
informació publicada a les xarxes socials i a la pàgina web, o estàtics que romanen fixes als punts de
parada.
La informació estàtica a les parades, és un aspecte important per a la Direcció de Mobilitat i Transport de
l’AMB, amb el que s’ha de treballar per tal de millorar la qualitat del servei proporcionat a l’usuari.
L’AMB s’encarrega de senyalitzar les parades d’autobús on paren línies de gestió indirecta operades per
empreses privades en tot el seu àmbit. Les parades poden disposar de dos tipus de mobiliari, els pals de
parada i les marquesines. En qualsevol d’aquests casos s’ha d’actualitzar periòdicament la informació
que s’hi presenta i també els plànols amb les línies que s’hi mostren, a més d’adaptar-les als canvis de
recorregut, per obres o per millores en el servei que s’ofereix als usuaris.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present plec és la fabricació, el subministrament, la col·locació de diferents materials per les
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3. TASQUES A EXECUTAR
A continuació, es realitza una descripció més detallada de cadascun dels elements que caldrà
subministrar.


Producció de banderoles per actualitzar la informació de la parada.



Producció del panell i muntatge de tires al panell d’informació estàtica.



Producció de la franja identificadora superior al panell d’informació estàtica.



Impressió de tires.



Producció de diversos vinils per informar a les parades d’autobús.
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Correspon als codis CPV 34928400-2 (mobiliari urbà), 34928470-3 Senyalització i 34992200-9 Pancartes
de senyalització.
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parades d’autobús.
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Col·locació de qualsevol dels elements produïts per a les parades d’autobús.

En els diferents capítols i apartats del present Plec es descriu en quines condicions s’hauran de dur a
terme les esmentades tasques.

4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Es defineix l’àmbit d’actuació del present contracte com el format per a tots els municipis de l’àmbit de
l’AMB. Actualment, aquest àmbit es composa de 36 municipis, d’acord amb la Llei 31/2010, del 3 d’agost,
del Parlament de Catalunya.
També formaran part de l’àmbit d’actuació aquells municipis de l’Àrea Metropolitana que, tot i no pertànyer
a l’àmbit territorial de l’AMB, tinguin un acord amb l’AMB per gestionar les parades d’autobús del seu
municipi. És a dir, tots els municipis on l’AMB presta servei de transport públic amb alguna de les seves
línies d’autobús.
La informació s’haurà de subministrar a les ubicacions que defineixin els serveis tècnics de l’AMB, entre
les parades existents en aquest àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

que aniran a les parades d’autobús. Independentment del mobiliari (pals, marquesines, tòtems, panells
solars d’informació...).
Abans de l’inici dels treballs, l’AMB presentarà el disseny dels panells i les banderoles a l’adjudicatari.
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Posteriorment, l’encàrrec dels diferents elements es dividirà per comandes. Abans de cada comanda,
l’AMB lliurarà a l’adjudicatari el codi, nom i els plànols per cada panell, en format digital.
L’AMB podrà demanar modificacions a realitzar a partir de programes d’edició dels elements que es
col·locaran al material gràfic entregat i abans de la impressió. Per tant, cal disposar dels programes
informàtics adients per aquestes modificacions.
L’AMB podrà demanar l’ajust dels elements enviats per a fabricació del present Plec, sempre que no
suposi més de mitja jornada laboral. Aquests arxius modificats seran enviats a l’AMB i quedaran com a
propietat de l’AMB pel seu ús.
Un cop realitzada la comanda l’AMB informarà a l’adjudicatari del procediment d’entrega. L’AMB podrà
demanar indistintament l’entrega del material en un punt de l’àmbit dels treballs sense que l’adjudicatari
pugui demanar cap compensació, o la col·locació dels materials produïts a les parades corresponents,
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Els treballs objecte del present plec consisteixen en subministrar aquells elements d’informació estàtica
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5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

APROVAT

facturat al preu unitari d’adjudicació que l’adjudicatari hagi ofert per la col·locació (apartat 5.6).
Els materials impresos que hauran de ser col·locats o entregats s’haurà de fer en un termini màxim de 10
dies hàbils després de la comanda formal feta per l’AMB. La mateixa, no serà generalment superior a 100
productes iguals (banderoles, panells sencers, vinils...). En cas que la comanda sigui superior a 100
productes iguals, l’empresa adjudicatària haurà d’entregar, subministrar i col·locar la comanda en un
termini màxim d’un (1) mes.
Tot seguit, es descriu més detalladament els materials gràfics digitals que entregarà l’AMB, per cada tipus
de producte i les actuacions relacionades amb aquests.

5.1. Banderoles:

parada. L’adjudicatari s’encarregarà de renovar la informació que s’hi mostra. En cas que hi hagi
banderoles molt brutes, o que no es puguin aprofitar pel mal estat de conservació, i sempre i quan estigui
degudament justificat, l’operador d’autobús gestor de la parada, haurà de subministrar-ne una de nova al
l’adjudicatari, perquè renovi la informació. Les noves banderoles portaran serigrafiat el text Codi de
parada, el pictograma del bus i el requadre pels codis de línia.
Les mesures de les banderoles, són les que és mostren al següent croquis. El gruix de la banderola és
de 4,5 mm.
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El suport físic, o sigui les banderoles, seran subministrades per l’operador d’autobús, gestor de cada
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Les tasques relacionades amb les parades on el mobiliari és un pal, consisteix en l’actualització dels
codis i els noms de parada de les banderoles que es subjecten als mateixos.

APROVAT

Neteja de la informació a les banderoles entregades pels operadors d’autobús, en cas que sigui
banderoles aprofitades del carrer. Si és nova, vindrà preparada per estampar (serigrafia del
pictograma del bus, el text “Codi de parada” i el requadre pels codis de línia, o produir el vinil de
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retall amb el nom i codi de parada.


Producció i estampat del adhesiu que inclou el nom i el codi de la parada, o els elements
necessaris en cas que estigui molt malmès. En aquest es pot produir i enganxar un vinil sencer
de la mida total de la banderola, amb tots els elements que s’hi mostren).



Enviament a l’AMB, o a l’adreça que determini l’AMB, o col·locació a la parada, segons estimi
l’AMB en cada cas.

L’adhesiu utilitzat serà un vinil de fundició, blanc mat, permanent però fàcil de retirar (que no deixi la cola
al suport on s’ha enganxat) i amb un gruix mínim de 50 micres. Haurà de tenir una durabilitat garantida
de 5 anys.
El laminat protector haurà de ser UV brillant, resistent a l’aigua i a productes de neteja utilitzats per la
neteja de mobiliari urbà. Aquest laminat haurà de tenir un espessor mínim de 25 micres sense adhesiu i
amb una garantia de 5 anys.
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Les tasques a realitzar a les banderoles són:
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El material utilitzat tindrà un pes de l’adhesiu mínim de 25g/m2 i ha de donar unes condicions acceptables
de funcionament per graus de temperatura d’entre -10 i +50ºC.
En cas que la banderola estigui molt desgastada després de la neteja, el licitador haurà de produir un
adhesiu que ocupi tota la superfície de la parada i que inclogui els espais pels codis de línia, el pictograma
de l’autobús, i el text codi de parada. L’adhesiu serà de les mateixes característiques del anteriorment
descrit.
L’adjudicatari haurà de dissenyar l’arxiu original per imprimir les banderoles a vinil sencer i ho enviarà a
l’AMB tant per la validació com per utilitzar-ho sempre que ho estimi adient.
L’AMB podrà modificar el disseny de la banderola a imprimir per l’adjudicatari.

5.2. Panells d’informació estàtica:
Pel que fa a les parades amb marquesines, el present plec té com a objectiu la reposició dels panells
estàtics d’informació a les parades d’autobús equipades amb marquesines, ja sigui perquè estiguin
malmesos o amb informació desactualitzada. Es tracta del suport on es penja tota la senyalització de la
parada (Web AMB, nom de la parada, codi de la parada, plànols, tarifes, horaris...).



Tipus A: Rectangular. D’us majoritari a la xarxa de parades de l’AMB. Mesures totals: 1090
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x 845 x 2 mm. Mesures part visible: 1070 x 815 mm.



Tipus B: Quadrat. Nou disseny per l’ús majoritari en un futur a l’àmbit. Mesures totals: 1105
(ample) x 1110 (alt) x 3 mm. Mesures part visible: 1065 (ample) x 1070 (alt) mm.
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dins de les mateixes, diversos tipus de panells estàtics d’informació. Les mesures claus a tenir en compte
per la fabricació dels mateixos són les mesures totals, i les de la part visible. Els tipus més usuals són:
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Per la magnitud del seu àmbit, a l’Àrea Metropolitana es disposen de diversos tipus de marquesines, i
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Tipus C: L’Hospitalet. Ús majoritari a les marquesines del municipi de l’Hospitalet de
Llobregat, a extingir amb la futura substitució pel tipus B. Mesures totals: 1175 x 775 x 2 mm.

Tipus D: Hi ha marquesines que per les seves característiques i per la seva singularitat,
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incorporen panells molt diferenciats dels tipus abans descrits. Són minoritaris, però també
caldrà tenir-los en compte. Alguns exemples del mateix són:

Tipus “sandwich” translúcid x 2 unitats

Tipus estàndard BCN

Mesures totals: ample 1083 +10 + 10 x 1113 (alt) x 1 mm

Mesures totals: ample 1090 (ample) x 840 mm

Mesures part visible : 1080 x 1080 mm

Mesures part visible : 1070 x 815 mm

Només a Barcelona

Només a Barcelona
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Mesures part visible: 1172 x 770 mm.

segons les necessitats de reposició que estimi. Tot i això, tenint en compte que són números aproximats,
la distribució actual dels mateixos, per cada tipus és la següent:

Els panells d’informació estaran fabricats de PVC espumós o d’un material similar als existents. Caldrà
que tingui un pes específic comprés entre 0,5 i 0,7 g/cm 3. Prioritàriament de 3 mm de gruix, excepte si
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l’AMB ho sol·licita de 2mm.
Cada panell tindrà imprès a la cara davantera la franja superior d’informació, del qual l’AMB determinarà
el disseny de la franja esmentada, que podrà anar serigrafiada. Orientativament, en el disseny actual hi
apareix el Web de l’AMB (www.amb.cat/mobilitat), el text “codi parada” i serigrafia de l’espai per les tires
d’horaris que s’hi enganxaran posteriorment. A la part posterior del panell tindrà imprès el plànol de la
ciutat on es troba la parada.
La comanda de panells d’informació estàtica es farà per unitats de panell i el seu preu inclou la impressió
de la part davantera i la part posterior del panell. Aquest preu no inclourà la seva col·locació, ja que això
es col·loca en una partida posterior.
Un cop produït el panell estàtic d’informació, l’adjudicatari haurà d’imprimir les tires i rebrà una
compensació segons el preu d’adjudicació per aquest concepte i col·locar-les segons les indicacions de
l’AMB.
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Quantitat
734
127
158
55
1.074
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Tipus
Tipus A - Rectangular
Tipus B - Quadrat
Tipus C - L'Hospitalet
Tipus D - Altres
Total
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L’AMB podrà encarregar a l’adjudicatari qualsevol tipus i quantitat d’aquests panells d’informació estàtica,
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L’adjudicatari imprimirà panells iguals per cada municipi i enganxarà, mitjançant un vinil de retall o sencer,
el nom de la parada per cada panell.

Orientativament, el disseny actual dels panells és el següent. No obstant, el disseny definitiu que caldrà

implantar podrà ser totalment imprès a dues cares. i serà determinat per l’AMB, que l’entregarà a
l’adjudicatari. També entregarà les tires a imprimir en cada comanda.

APROVAT

Per a panells quadrats: Marquesines 1065 x 1005

Part davantera:

Part posterior:

-Plànol esquemàtic de la zona de destinació de
l’Àrea Metropolitana.

-Plànol del municipi on es troba la parada.

-Plànol esquemàtic de centre del municipi.
-Indicacions i recomanacions per l’ús del servei

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

LOPEZ RUIZ,Ignasi (1 de 2)
Tècnic/a superior - Planif i Estudis LR
Data signatura :02/07/2019 15:24:20
HASH:D6DDCAF53C73B7961D9F850C5848EE0EEA16EC28

ALSINA MARTI, GUILLEM (2 de 2)
Cap de Servei Planificació i Estudis
Data signatura :02/07/2019 18:16:57
HASH:D6DDCAF53C73B7961D9F850C5848EE0EEA16EC28

Per a panells rectangulars: Marquesines 1070 x 750

Part davantera:

Part posterior:

-Plànol esquemàtic de la zona de destinació de

-Plànol del municipi on es troba la parada.

l’Àrea Metropolitana.
-Plànol esquemàtic de centre del municipi.
-Espai per a tires d’horaris a la part inferior
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-Espai per a tires d’horaris a la part inferior

demanar alguna adaptació sobre encàrrecs, sempre que no suposi una dedicació de més de mitja jornada
laboral.

APROVAT

Aquests dissenys són orientatius i l’AMB podrà canviar-los si ho considera oportú. També es podrà

Prèviament a la producció de cada tipus de panells, caldrà fer una prova de cada tipus (amb un màxim
de 5 en total), a càrrec de l’adjudicatari i s’haurà de comptar amb la conformitat de l’AMB, abans del inici
dels treballs.
L’adjudicatari haurà de produir qualsevol dels dos tipus més comuns de panells (A, B) a petició de l’AMB,
i un màxim d’un 20% del total del contracte dels casos especials (C o D), o les mides adaptades que es
demanin.
L’adjudicatari haurà d’entregar el panell amb les tires d’horaris corresponents ja muntades.

5.3. Franges identificadores
La franja identificadores serà de la mateixa llargada que el panell on anirà instal·lada i tindrà uns 6 cm
d’alçada.
El material utilitzat per a les franges serà un vinil polimèric de gruix mínim 80 micres imprès amb tintes

Aquesta franja haurà d’indicar el nom de la parada, el codi de parada i els logos de l’Àrea Metropolitana i
de l’Ajuntament on se situa la parada. A mode indicatiu, es mostra un exemple de franja identificadora
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que es demanarà per situar a sobre del panell.
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Les franges identificadores col·locades a les parades hauran de tenir una durabilitat mínima garantida de
5 anys.

Codi per a validació :TMCT0-E8T87-LOZ5F
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 12/17.

UVI i protegit amb laminat polimèric de 80 micres.

APROVAT

5.4. Impressió de tires informatives
L’AMB sol·licitarà a l’empresa adjudicatària la impressió de tires informatives que indicaran alguns horaris
i recorreguts de les línies que hi paren a la parada on es col·loca la tira. El document que l’empresa
adjudicatària caldrà que imprimeixi serà facilitat per l’AMB. Les mesures de les tires sol·licitades seran de
100 x 380 mm.
El material per a realitzar les tires serà un vinil monomèric de 70 micres imprès amb tintes UVI i protegit
amb laminat monomèric de 70 micres.
S’ha de garantir una durabilitat mínima per a les tires de 3 anys.

L’AMB podrà demanar la impressió de vinils a sobre de panells d’informació estàtica. Orientativament,
aquests vinils es dissenyaran per les següents funcions:


Impressió de documents identificadors de punt d’intercanvi (opció majoritària).



Codis d’informació alternatius.
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5.5. Vinils a sobre dels panells d’informació estàtica

Codi per a validació :TMCT0-E8T87-LOZ5F
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 13/17.
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A continuació es mostra dos exemples, del servei diürn i nocturn de tires informatives

APROVAT



Actualització dels plànols col·locats al panell que l’AMB consideri (opció minoritària).

L’AMB podrà sol·licitar per separat qualsevol de les actuacions indicades.
La comanda de vinils es comptabilitzarà per metre quadrat, especificant els destinats a cada tipus
(plànols, codis, elements informatius,...).
L’AMB determinarà el disseny de l’element a subministrar i l’adjudicatari haurà de fabricar i lliurar aquest
element imprès amb un vinil adhesiu.
L’adhesiu de tots els elements sol·licitats serà de vinil polimèric de 80 micres imprès amb tintes UVI i
protegit amb laminat polimèric de 80 micres. Cal que tingui les condicions necessàries per garantir una
fixació adequada i durabilitat de 5 anys.
Pel que fa al primer tipus de vinils, els intercanviadors, es preveu que en els propers anys es senyalitzaran
uns 35 intercanviadors amb 4 o 5 parades a cadascun. La superfície estimada per a cada parada són uns
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En segon terme, els codis d’informació alternatius seran per exemple quadres QR o codis Navilens que
permetran informar a diferents tipus d’usuaris.

Codi per a validació :TMCT0-E8T87-LOZ5F
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 14/17.
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6,75m2 i la informació que caldrà introduir serà similar a la que es mostra a continuació:

APROVAT

5.6. Col·locació
Cada licitador haurà de fer també una proposta econòmica de col·locació dels diferents materials definits
en el present Plec, que només es portarà a terme si l’AMB ho considera oportú, per cada cas. En cas
contrari, s’hauran d’entregar les comandes a l’adreça que determini l’AMB dins l’àmbit definit al present
Plec.
L’AMB indicarà a l’empresa adjudicatària les parades on caldrà realitzar la col·locació dels diferents
elements sol·licitats.
Aquestes tasques de col·locació no estan compreses dins de les tasques incloses als terminis de
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Termini permès per subministrar i col·locar = Tj (termini de lliurament) + 10 dies hàbils (de col·locació).
Tot seguit es descriuen les tasques que componen la col·locació dels diferents elements definits al
present Plec:
-

Col·locació de banderoles. Caldrà que l’empresa col·loqui la informació sol·licitada a les parades
amb pal que es definirà a la comanda de l’AMB.

-

Col·locació de panells: Per aquesta tasca, l’empresa adjudicatària haurà d’obrir el quadre horari
de la marquesina, retirar el panell existent en cas que hi hagi, i col·locar el nou panell.

-

Col·locació franges identificadores: Per aquesta tasca l’empresa adjudicatària també haurà
d’obrir el quadre horari i col·locar la franja a la part superior del panell.

-

Col·locació de tires: Per aquesta col·locació l’empresa adjudicatària ho situarà a l’espai destinat
del quadre horari deixant espai per a les altres tires que es puguin afegir en un futur. En cas que
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sol·licités el subministrament i col·locació d’una comanda, aquesta comanda s’haurà de subministrar dins
del termini indicat per l’adjudicatari i sumar els deu dies permesos per la col·locació.

Codi per a validació :TMCT0-E8T87-LOZ5F
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 15/17.

lliurament (màxim 10 dies hàbils). Les tasques de col·locació no podran ser superior a 10 dies hàbils i
començaran un cop finalitzat la impressió i subministrament del producte. Per tant, en cas que l’AMB

l’adjudicatari i l’AMB un espai de col·locació de la tira.
-

APROVAT

no tingui suficient espai per a la col·locació de la tira ho comunicarà a l’AMB i s’acordarà entre

Col·locació de vinils d’informació estàtica: La ubicació dels vinils dins de la parada sol·licitada
serà allà on decideixi l’AMB, que informarà a l’empresa adjudicatària de l’espai de col·locació.

L’empresa adjudicatària no retirarà cap material de la parada d’autobús que no sigui autoritzat per l’AMB.
La oferta proposada pels licitadors inclourà tots els materials necessaris per la col·locació dels diferents
elements, com per exemple, una escala per col·locar la banderola. D’altra banda, algunes tasques, com
col·locació de panells, franges o tires, necessiten d’una clau per obrir els quadres horaris de les
marquesines, aquesta clau serà facilitada per l’AMB.

6. AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS TREBALLS
Els materials utilitzats en la fabricació dels panells i els seus elements han de ser aptes per a l’exterior
sense pèrdua apreciable de visibilitat. En cas que els panells pateixin una pèrdua de color significativa
durant la durada del contracte, s’hauran de reposar a càrrec de l’adjudicatari. A més, llavors l’adjudicatari
haurà de proposar un canvi en els materials o tractaments protectors que quedin per produir, que
s’aplicarà només amb el consentiment de l’AMB.

En tot aquest procés l’empresa adjudicatària durà a terme un seguiment i supervisió estricta dels treballs.
L’AMB per la seva banda, es reserva el dret a efectuar també un seguiment dels treballs amb mitjans
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propis, sense el coneixement previ per part de l’adjudicatari, que haurà de facilitar l’accés a les
instal·lacions de producció dels panells, perquè l’AMB pugui fer un seguiment del desenvolupament de
les tasques.

7. DURABILITAT
7.1. Certificat de garantia
L’adjudicatari haurà de presentar un certificat conforme es compromet a complir les garanties per cada
tipus del material subministrat i descrit al present Plec.
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el corresponent laminat o la solució que proposi l’adjudicatari que haurà de ser validada per l’AMB.

Codi per a validació :TMCT0-E8T87-LOZ5F
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 16/17.

Per realitzar la impressió, en cap cas es podrà utilitzar tintes en base d’aigua. S’utilitzaran tintes UVI amb

APROVAT

7.2. Durabilitat
Al llarg del present Plec s’ha demanat unes garanties de durabilitat dels elements subministrats que serien
les següents:
-

Banderola i adhesiu banderola  5 anys
Franges identificadors  5 anys

-

Tires  3 anys

En cas que no es compleixi un estat acceptable durant els anys indicats per cadascun dels elements
subministrats, l’empresa adjudicatària haurà de reposar aquests materials sense rebre cap compensació
econòmica.
Es considerarà que l’estat d’algun dels elements subministrats no és acceptable si té una pèrdua de color
considerable o l’estat del material no permet la lectura adequada.
Un cop finalitzat el termini del contracte, l’AMB redactarà un informe per confirmar que tots els materials
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Codi per a validació :TMCT0-E8T87-LOZ5F
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 17/17.

subministrats estan en perfecte estat de conservació i així establir el tancament definitiu de la relació
contractual.

