MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
NÚM. DE EXPEDIENT: 245.2021.011
Pere Torres Grau, Director general, en representació de l’Autoritat del Transport Metropolità (en
endavant ATM), emet la següent memòria justificativa de la contractació:
MEMÒRIA
Justificativa de la necessitat i idoneïtat de la contractació de les
OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT
DE BARCELONA (LOTS 5, 8 i 9)
De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP), la present memòria s’emet als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per a satisfer-les.
Antecedents:
1. El Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 preveu dins de l’actuació XT01 “Articulació de les xarxes
tramviàries a Barcelona”, la connexió de les dues xarxes actuals del tramvia, Trambaix i Trambesòs, tot
determinant com a projecte prioritari tant la redacció del projecte constructiu per a la unió del Trambaix
i Trambesòs com la seva operativitat com a xarxa unificada, prevista per l’any 2020.
2. En data 1 de març de 2016 es va subscriure un protocol de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ (“ATM”) per a
l’articulació de les xarxes Trambaix i Trambesòs i la implantació d'una xarxa unificada (el “Protocol de
Col·laboració”), on es varen determinar els compromisos bàsics de les parts al respecte i es va preveure
que l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM subscriurien diversos convenis relatius a la redacció dels projectes
constructius, la contractació de les obres i la seva direcció, així com al rescabalament d’aquestes
actuacions que seran finançades en primer terme per l’Ajuntament.
3. En data 23 de març de 2016 l’Ajuntament de Barcelona va presentar els resultats dels estudis previs
realitzats, en els que s’exposaven les diferents alternatives de traçat i es concloïa que l’opció més idònia
és el traçat en superfície per l’Avinguda Diagonal, pels seus impactes socials, econòmics i ambientals
positius, alhora que és l’opció més coherent amb el planejament vigent.
4. Per la seva part, en virtut de les Resolucions de 30 de maig i 25 de juliol de 2016, la Generalitat de
Catalunya va delegar a l’ATM les competències de planificació, ordenació, concessió i execució del
projecte per a la implantació de la xarxa tramviària unificada, així com les obligacions econòmiques
derivades.
5. L’ATM i l’Ajuntament de Barcelona van formalitzat un conveni de col·laboració el 22 de juliol de 2016
per a la coordinació de la redacció de l’estudi informatiu i del projecte executiu per la implantació de la
xarxa tramviària unificada, que va ser modificat mitjançant l’addenda de data 5 d’octubre de 2017.
Amb base en aquest conveni, i prèvia la corresponent licitació, es va procedir a la redacció i tramitació de
l’estudi informatiu i del projecte executiu per a la implantació de la xarxa tramviària unificada.
La tramitació de l’estudi informatiu va incloure com a tràmits més rellevants els següents:
(i)

l’aprovació inicial de l’estudi informatiu per part del Comitè Executiu de l’ATM;

(ii)

un període d’exposició pública de dos mesos, prorrogat pel termini d’un mes, a efectes de
poder recollir totes les observacions que poguessin ser presentades;
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(iii)

l’informe d’impacte ambiental sobre l’estudi informatiu emès per la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya;

(iv)

l’aprovació de l’informe sobre les al·legacions presentades a l’estudi informatiu per part del
Consell d’Administració de l’ATM;

(v)

l’aprovació definitiva de l’Estudi Informatiu, el passat 25 de juny 2019, assenyalant
l’alternativa 1 (Tramvia per Diagonal i en superfície) com la més rendible des del punt de
vista de la sostenibilitat.

6. El projecte de connexió de les dues xarxes actuals del tramvia (Trambaix i Trambesòs) que s’ha de
considerar com una unitat (la “Xarxa Tramviària Unificada”) s’executarà en dues fases successives: la
primera cobrirà el tram Glòries-Verdaguer (“Primera Fase de la Xarxa Tramviària Unificada”) i la segona
el tram Verdaguer-Francesc Macià (“Segona Fase de la Xarxa Tramviària Unificada”).
Els lots objecte de la present licitació es descriuen en el Document Refós del “Projecte executiu
d’urbanització Av. Diagonal Fase 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació
d’una xarxa tramviària unificada”, del document refós del “Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de
les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia Urbana”. Àmbit Tramvia” i la Fase 1 del “Projecte
executiu d’ampliació del vestíbul de l’estació de metro de Glòries (L1). Nou accés Museu Disseny”, del
“Projecte executiu de transport. Fase 1: Pl. Glòries – Girona. Connexió del Trambaix i Trambesòs.
Implantació d’una xarxa tramviària unificada” i del “Projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de
la primera fase de la xarxa tramviària unificada”. L’autoria del projecte refós correspon als següents
tècnics:
-

Josep Maria Roig Vilaseca. Enginyer de Camins, Canals i Ports
José Ramón Fernández Roure. Enginyer de Camins, Canals i Ports
María Moya Rodríguez. Enginyera de Camins, Canals i Ports

L’abast dels treballs objecte d’aquests lots corresponen als següents projectes recollits en l’anterior
Document refós:
• Projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la primera fase de la xarxa tramviària
unificada, Redactat per INGEROP i autor Manel Marin Izquierdo, Enginyer de Camins, Canals i
Ports.
• Projecte executiu de transport. Fase 1: Pl. Glòries – Girona. Connexió del Trambaix i Trambesós.
Implantació d’una xarxa tramviària unificada, redactat per la UTE GPO-TYPSA-SENER, amb els
següents autors:
-

Josep Maria Roig Vilaseca. Enginyer de Camins, Canals i Ports
José Ramón Fernández Roure. Enginyer de Camins, Canals i Ports
María Moya Rodríguez. Enginyera de Camins, Canals i Ports

Ambdós projectes anteriors han estat aprovats pel Consell d’Administració de l’ATM, reunit en data 29 de
juliol de 2020.
7. Tenint en compte que la implantació de la Xarxa Tramviària Unificada a la trama urbana tindrà impacte
sobre vianants, bicicletes, vehicles privats i transport públic, l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM han
considerat adient per raons tècniques, d’eficàcia en la construcció, de disminució de les molèsties als
ciutadans, de millora dels terminis d’execució i de baixa de costos, formalitzar un acord a efectes de
coordinar les competències d’ambdues Administracions i promoure procediments de contractació
conjunta de conformitat amb el previst a l’article 31.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.

2

En aquest sentit, en data 23 de febrer de 2021 s’ha subscrit el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Barcelona i l’ATM amb l’objecte d’establir els mecanismes de col·laboració interinstitucional per a
possibilitar la finalització dels treballs de planificació de la Xarxa Tramviària Unificada, per a promoure la
implantació i execució de la Primera i la Segona Fase de la Xarxa Tramviària Unificada i per a establir les
condicions bàsiques en què s’haurà de gestionar la Xarxa Tramviària Unificada, amb la finalitat d’acordar
les comeses de l’Ajuntament de Barcelona i de l’ATM.
En el referit Conveni es preveu que partint de la vigència del “contracte de concessió del sistema de
tramvia Sant Martí - Besós” subscrit entre l’ATM i TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, S.A., i del
“contracte de concessió del sistema de tramvia Diagonal-Baix Llobregat de l’àrea de Barcelona” subscrit
entre l’ATM i TRAMVIA METROPOLITÀ, S.A., s’haurà de procedir a les modificacions de les actuals
concessions del sistema tramvia, havent-se de formalitzar aquestes modificacions amb caràcter previ a
l’adjudicació de les inversions previstes pels signants del Conveni sempre que resultin afectades per
aquest compromís previ.
8. En el marc d’aquest Conveni s’ha acordat que per raons tècniques, d’eficàcia en la construcció, de
disminució de les molèsties als ciutadans, de millora dels terminis d’execució i de baixa de costos, l’ATM
i l’Ajuntament actuaran coordinadament en la licitació i execució de les obres de la Primera Fase de la
Xarxa Tramviària Unificada d'acord amb els mecanismes de col·laboració que disposa l'article 31.3 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. En particular, s’ha acordat que Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA. (“BIMSA”), entitat municipal de l’Ajuntament de Barcelona, actua com
a òrgan de contractació en la licitació dels contractes per a l’execució de les obres d’urbanització i
tramviàries de la Primera Fase de la Xarxa Tramviària Unificada.
En virtut de l’anterior, mitjançant la present licitació dividida en lots, BIMSA licita els contractes per a
l’execució de les obres d’urbanització i tramviàries de la Primera Fase de la Xarxa Tramviària Unificada.
Tot i que dels lots licitats se’n responsabilitzen BIMSA i l’ATM conjuntament, BIMSA actuarà per compte
de l’Ajuntament i l’ATM en la publicació i en part de la tramitació del procediment de contractació dels
respectius contractes.
En tot cas, una vegada tramitada la licitació, l’ATM adjudicarà i formalitzarà els contractes amb els
diferents contractistes en el marc de les seves competències, essent responsable cada Administració
respecte l’obra executada en l’àmbit i amb l'abast de les seves respectives competències.
Primer.- Necessitats a satisfer: La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el present
contracte consisteix en dur a terme les obres de la Primera Fase de la Xarxa Tramviària Unificada (lot 5
“parades”, lot 8 “resta d’instal·lacions” i lot 9 “sistemes”). El present procediment està dividit en tres lots.
Pel que fa a les activitat concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres es poden resumir en:
•

LOT 5: Parades. Inclou l’arquitectura, obra civil i instal·lacions no ferroviàries associades a les
noves parades de tramvia, així com la desconstrucció de les actuals parades de Glòries i La
Farinera. També inclou les instal·lacions auxiliars de la subestació de Nàpols i les addicionals a
instal·lar en la subestació existent de Glòries.

•

LOT 8: Resta d’instal·lacions. Contempla les instal·lacions de mitja tensió corresponents a
l’electrificació amb catenària tramviària en la zona de Les Glòries i el subministrament I
instal·lacions dels equips d’ampliació de potència de la subestació existent de Glòries. Inclou
també la integració dels canvis introduïts en la subestació de Glòries en el sistema de
telecomandament d’energia del Centre de Control de l’operador tramviari.

•

LOT 9: Sistemes. Aquest lot té per objecte la realització de les obres d’instal·lació i posada en
funcionament incloent el subministrament, la integració amb obra civil i material mòbil, recanvis,
garantia i manteniment dels sistemes següents: senyalització Ferroviària, sistemes de Prioritat i
de Semaforització Tramviària, sistema d'Ajuda a l'Explotació (SAE), sistema d'Informació al
Viatger (SIV), telecomandament d'Energia i Instal·lacions fixes (SCADA), xarxa de comunicacions,
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ràdio d'explotació, ràdio multimèdia, telefonia i interfonia, megafonia, Circuit Tancat de
Televisió, bitllètica, equipament Específic del Centre de Control (xarxa informàtica, mobiliari,
integració, etc.) i iIntegració de Sistemes (entre ells i amb la resta de sistemes, material mòbil,
obra civil, electrificació, etc., involucrats en el Projecte).
Segon.- Objecte del contracte: Les obres de la Primera Fase de la Xarxa Tramviària Unificada (lots 5, 8 i
9).
Tercer.- Termini d’execució del contracte: Les obres referides tindran una durada de 13 mesos pel lot 5,
19 mesos pel lot 8 i 21 mesos pel lot 9.
Quart.- Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: Mitjançant el present contracte es satisfaran de
forma directa, clara i proporcional les necessitats que s’especifiquen en el punt primer de la present
memòria, d’acord amb la justificació tècnica que s’adjunta.
Cinquè.- Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte: El present contracte
s’adjudicarà mitjançant procediment obert harmonitzat de conformitat amb el que s’estableix a la LCSP,
essent necessària la preparació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i, en el seu cas, de
prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.
Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació de les obres de
referència, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.

Pere Torres Grau
Director general
Signat electrònicament
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