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1. Objecte del Plec
L'objecte d'aquest plec és establir l'abast dels treballs de Direcció Integrada i
Consultoria de tots aquells projectes que són necessaris per a la implantació de la
Infraestructura elèctrica, tant en cotxeres com a l’espai públic urbà, del Pla Director
d’Electrificació de Transports de Barcelona SA., en endavant, TB.

2. Àmbit de la contractació
L’àmbit de contractació per a les funcions de la Direcció Integrada és el que recull la
fase 2019-2021 del Pla Director d’Electrificació de TB. L’àmbit de Consultoria és tot el
Pla Director d’Electrificació de TB. Les principals desenvolupaments de la fase 20192021 són les següents:
Cotxera de Triangle: es realitzarà la instal·lació de 55 carregadors amb càrrega
d’oportunitat i campana fixa per a 55 autobusos articulats, en aparcament cobert.
Cotxera d’Horta: es realitzarà la instal·lació de 35 carregadors per a la càrrega de
35busos. No està previst que es realitzi la càrrega per campana. En el futur es definirà
el sistema de connexió més adequat per aquesta tipologia de vehicle i les
característiques de l’emplaçament dins de l’aparcament.
Estació de recàrrega elèctrica per a la línia V13: s’instal·larà un centre de
transformació (CT) de 1.200 kVA per a la connexió de dos punts de recàrrega elèctrica
(PRE), que consten de dos rectificadors que subministraran a 2 punts de recàrrega de
500 kW en DC, amb connexió de campana tipus conductiu i una tensió de rang de
treball de 380VDC fins als 800VDC.
Dues estacions de recàrrega elèctrica per a la línia H12: s’instal·larà dos centres de
transformació (CT) de 1.200 kVA per a la connexió de quatre punts de recàrrega
elèctrica (PRE), amb quatre rectificadors que subministraran a 4 punts de recàrrega de
500 kW en DC, amb connexió de campana tipus conductiu i una tensió de rang de
treball de 380VDC fins als 800VDC.
Tot això podrà està sotmès a quantes modificacions es creguin convenient introduir,
sense objecte de revisió econòmica per part del licitador.
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Característiques principals de l’aparcament de la Cotxera de Triangle
 Superfície de 25.750 m2 d’aparcament cobert, amb una superfície aproximada
de la zona de recarrega de 10.300 m2.
 Un centre de transformació amb potència de 3,2 MVA per al subministrament
elèctric dels carregadors, independent del subministrament de la cotxera.
 Espai d’estacionament dels busos elèctrics en distribució en semi bateria amb
posicionament del carregadors en illetes.
 Caldrà reforçar el paviment de l’àrea on s’instal·larà el grup de carregadors,
avalats pel projecte tècnic corresponent.

Les característiques principals de l’aparcament de la Cotxera d’Horta.:
 Superfície de 21.021 m2 d’aparcament cobert, amb una superfície aproximada
de la zona recàrrega de 475 m2.
 Creació d’un centre de transformació amb potencia de 3,2 MVA per al
subministrament elèctric dels carregadors, independent del subministrament
de la cotxera.

3. Identificació de l’àmbit funcional
Els projectes d’electrificació, tant els de les cotxeres com els de la via pública, estaran
programats en diverses fases, de manera que simultàniament es pugui actuar en
diferents zones de la cotxera i emplaçaments al carrer, amb l'objectiu de reduir el
termini de construcció i tenir la infraestructura disponible i en funcionament dins del
període definit pel Pla Director.
El desplegament d’aquest Pla significa un gran volum de gestió que fa necessari
disposar dels serveis professionals d’una Direcció Integrada i de Consultoria per a
l’assessorament i seguiment i control dels projectes.
La direcció integrada coordinarà i controlarà els equips de direccions d'obra de les
diferents especialitats (arquitectura, instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió,
instal·lacions recàrrega elèctrica en DC, instal·lacions de telecomunicacions,
instal·lacions de control i gestió (SCADA), instal·lacions d’equips de protecció
d’incendis, etc.), i l’execució de les diferents obres, en realitzarà un seguiment global, i
en determinarà a més l’impacte en la possible afectació al servei.
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L’equip de la Direcció Integrada dels Projectes (DIP) es farà càrrec de coordinar a les
diverses empreses contractistes i gestionarà els projectes a fi efecte que els treballs es
duguin a terme respectant els objectius de TB en quant a qualitat, cost i termini.
L’equip de la DIP prepararà els treballs d’anàlisi, coordinació i síntesi per facilitar la
presa de decisions de TB.
Aquests serveis han de permetre optimitzar els recursos al llarg de tota la durada del
projecte i construcció, per millorar l’eficiència dels mateixos i poder disposar de les
tècniques, procediments i eines que permetin aconseguir els objectius econòmics, de
termini, i qualitat que TB estableix.
Així mateix, es defineix al present plec, l’estructura mínima que haurà de tenir l’Oficina
Tècnica de Desenvolupament Integral del Projecte, que aportarà l’empresa
adjudicatària per l’execució de cada contracte amb la possibilitat d’introduir també les
millores indicades als plecs corresponents.

3.1 Serveis de Consultoria i redacció de processos operatius i
organitzatius
3.1.1 Assessorament en el model de càrrega elèctrica
Principals tasques:
•

Analitzar i desenvolupar la implantació de sistemes de recarrega elèctrica
d’autobusos, prioritzant l’eficiència del sistema elèctric de càrrega
(subministrament i carregadors) i dels espais en cotxera ocupats.

•

Proposar la implantació de noves metodologies, tant tecnològiques, com
d’aplicació al control i gestió de la Infraestructura elèctrica.

3.1.2 Assessorament de les obres i instal·lacions
Principals tasques:
•

Assessorament en els estudis i disseny de tots els aspectes que afectin
directament l'obra i les instal·lacions i la seva correcta posada en marxa.

•

Assessorament en la redacció dels contractes de serveis de manteniment
preventius i de subministraments per als lliuraments de les instal·lacions i
l’obra.

•

Assessorament de la redacció de plecs per a noves contractacions.

•

Assessorament en les propostes de disseny dels espais on s’instal·lin els
elements de càrrega, tant a les cotxeres com a la via pública.
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3.1.3 Nous processos
Principals tasques:
•

Elaboració procediments sobre l’operativitat del funcionament de la cotxera en
les diferents fases d’obra.

•

Definició i aplicació dels models de manteniment dels equipaments i
dispositius elèctrics instal·lats a les cotxeres.

•

Definició i control de la sincronització del conjunt de les activitats que es
realitzaran tant a la cotxera com al carrer.

•

Elaboració de les auditories tècniques dels projectes constructius del àmbit
d’aquesta contractació segons la ordenança municipal amb expedient
09PL15586 de l’Ajuntament de Barcelona.

3.1.4 Millores operacionals i desplegament escalonat de la infraestructura
•

Coordinació de les afectacions als espais i al seu personal en episodi d’obres.

•

Redacció dels plans de formació necessaris i suport en les diferents
implantacions d’aquests als destinataris.

•

Definició de nous procediments i tecnologies que millorin el funcionament en
els centres de transformació i rectificadors.

•

Elaboració d’un estudi per determinar l’afectació de la transició de la flota de
gasoil a la flota elèctrica.

•

Propostes per al desplegament escalonat de la infraestructura elèctrica per la
electrificació de la flota en les cotxeres de TB.

•

Creació d’un model renderitzat en 3D, que reflecteixi les diferents fases
d’actuació en els diversos àmbits objecte d’aquest plec.

3.1.5 Millora d’eficiència
•

Realització d’un estudi d’optimització dels espais on se situaran els dispositius
de càrrega elèctrica a les cotxeres així com del sistema de gestió d’energia
subministrada als carregadors.

•

Assessoria en la ubicació dels dispositius elèctrics a la via publica (viabilitat
de la col·locació als pàrquings subterranis, etc.)
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•

Realització d’un estudi de l’eficiència del sistema de recàrrega elèctrica i de la
seva gestió, tant en cotxera com en el carrer.

• Assessorament en la implantació d’un sistema dinàmic de càrrega per
assegurar l’eficiència de càrrega respecte la potencia elèctrica disponible.

3.2 Direcció integrada dels projectes
A continuació es detalla l’abast dels diferents treballs a realitzar per part de l’empresa
subcontractada:
-

Desenvolupar el pla de treball per a la direcció Integral dels projectes on
s’estableixen les necessitats, objectius i requeriments globals.

-

Definir i gestionar l’abast i els objectius del projecte (temps, cost i qualitat).

-

Realitzar quants estudis de viabilitat en fase prèvia a la construcció i durant la
construcció siguin necessària per a la pressa de decisions.

-

Gestionar i controlar la planificació global dels projectes: programació temporal
de totes les fases i activitats dels projectes.

-

Gestionar i controlar econòmicament de manera global els projectes.

-

Gestionar i controlar la qualitat: planificació i control de la qualitat.

-

Gestionar i controlar la comunicació del projecte (Sistemes de comunicació
entre els agents intervinents, redacció d’informes de seguiment i situació, actes
de les reunions, us de plataformes digitals per compartir la informació i
comunicació, etc.

-

Realitzar una gestió integrada de la documentació generada en cada fase
d’obra, la qual s’haurà d’unificar en únic expedient.

-

Gestionar i controlar els riscos dels projectes.

-

Realitzar el control integrat de tots els canvis.

-

Assessorament en el procés de licitació de les diferents fases d’obra i lots
d’unitats constructives.

-

Controlar i gestionar l’evolució del projecte i dels canvis introduïts mitjançant
l’entorn de treball “Building information modeling” (B.I.M.) de forma que al final
del projecte es disposi d’un model actualitzat a la realitat construïda.

-

Assessorament a les Direccions Facultatives sobre les diferents fases d’obra
en matèria d’enginyeria de valor i constructibilitat del projecte, amb la finalitat
de seleccionar els millors procediments i mètodes constructius així com
aquelles solucions de projecte referents a la disposició dels elements,
materials, equips i sistemes que optimitzin els resultats sense afectar
negativament en temps i cost al projecte.
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-

Recepció a nivell global de cadascuna de les obres i de les d’instal·lacions i
equipaments de les cotxeres i de la via pública.

3.3 Gestió Mediambiental
L’adjudicatari validarà els diferents plans mediambientals corresponents a cadascun
dels projectes i farà un seguiment d’aquests.
L’adjudicatari prestarà assessorament al llarg de la vida del projecte i realitzarà
seguiment dels paràmetres a complir per obtenir la Certificació ambiental BREAM
amb un nivell d’Excel·lent.

Llicència d’activitat ambiental
Assessorar per assolir la legalització de l’activitat ambiental de tot el complex que
formarà part de la cotxera. Es realitzarà una revisió dels paràmetres ambientals del
projecte i un seguiment durant l’execució de l’obra per garantir el seu compliment.

3.4 Gestió de Prevenció
L'adjudicatari haurà de fer un seguiment dels diferents plans de prevenció
corresponents a cadascun dels projectes i gestionar el CAE entre diferents projectes
quan diverses empreses treballin en la mateixa zona. S'inclou la mediació entre les
diferents direccions d'obra per garantir que totes les obres es poden executar segons
les normatives de prevenció.
També haurà de realitzar la gestió de les incidències i traslladar-les tècnicament
davant de les Direccions Facultatives i empreses adjudicatàries, així com les
decisions adoptades pel Comitè de Seguretat i Salut de la Propietat i impulsar la
realització de les esmenes de les incidències detectades.

3.5 Gestió de la qualitat
L'adjudicatari haurà de validar els diferents plans de qualitat corresponents a
cadascun dels projectes i fer un seguiment d'aquests per a verificar el seu
compliment.
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3.6 Organització del projecte
Des de l'inici del projecte, l'adjudicatari i la propietat determinaran el paper i les
responsabilitats de les diferents persones que participin en la seva realització.
L’adjudicatari designarà un Responsable de Projecte que serà l'únic interlocutor amb
el Responsable de Projecte de la Propietat, per a tots aquells assumptes
administratius, financers i tècnics.
La comunicació d'informes, reunions, informacions i totes aquelles activitats
relacionades amb el projecte, s’hauran de canalitzar mitjançant els Responsables de
Projecte de totes dues empreses.
En la primera reunió de coordinació, l'adjudicatari presentarà un calendari detallat
que servirà de guia per al futur Pla dels projectes.
L'adjudicatari proveirà d’un únic Responsable de Projecte que:
- Serà l'únic interlocutor vàlid entre l'empresa adjudicatària i la propietat.
- Controlarà i gestionarà els recursos assignats al projecte.
- Realitzarà i actualitzarà en cada fase del Pla del Projecte: calendari,
riscos, tasques, recursos i la implicació dels interlocutors.
- Gestionarà accions correctives de les incidències.
- Gestionarà els canvis.
Igualment, la propietat proporcionarà interlocutors per a les diferents disciplines del
projecte. Aquests interlocutors tindran la responsabilitat de validar les parts del
sistema que estiguin sota la seva responsabilitat.

3.7 Gestió de despeses
Definir la Gestió de despeses del Projecte, que inclou els següents processos:
-

Realitzar una estimació de despeses per capítols del pressupost.

-

Definir pressupost base de referència.

-

Control de despeses.

-

Informes periòdics.

-

Gestió de canvis de despeses.

-

Procediments de facturació.

-

Previsió de despeses

-

Estalvis, enginyeria de valor.
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3.8 Gestió del temps
Definir la Gestió del temps, establint els terminis dels projectes, incloent-hi els
següents processos:
-

Identificar els camins crítics.

-

Identificar la prioritat de fites (pla de prioritats amb dates de tancaments,
subministrament d’energia, començament del muntatge de l’equipament de la
propietat, etc.).

-

Seqüència d’activitats.

-

Definir la planificació base de referència.

-

Control de terminis.

3.9 Metodologia
L'adjudicatari haurà d'utilitzar la metodologia de treball , BIM. Realitzarà les funcions
d'interlocutor general enfront de la propietat a través del BIM Manager, en tots els
aspectes relacionats amb el procés BIM. La persona designada tindrà els
coneixements tècnics i de gestió adequats als objectius i complexitat de la licitació, i
experiència tant en implantació del BIM com a competència demostrable en els usos
BIM associats als objectius proposats i en la utilització de les eines BIM de suport.
Les responsabilitats seran, com a mínim, les següents:
- Garantir l'aplicació i compliment de la Guia del BIM en els projectes lliurats.
- Coordinar i dirigir les reunions amb els representants del BIM de l'arquitectura
principal.
- Gestionar els processos de coordinació i detecció de col·lisions, elaborant els
corresponents informes d'identificació i resolució de conflictes detectats
- Garantir l'exportació i extracció de dades dels models amb els requisits de
cada ús BIM específic.
- Garantir que les transferències d'informació i els documents a entregar es
realitzin en els formats prescrits.
- El nivell de definició dels documents a entregar es fixa en la LOP 350 per
poder utilitzar els models a la fase post-obra per al Facility Managment.
Si els candidats volen utilitzar eines pròpies de suport a la gestió del projecte,
aquestes també podran ser utilitzades per la propietat en el desenvolupament dels
projectes sense que això suposi cap cost per al seu ús.
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3.10 Solvència tècnica o professional
a) Mitjans tècnics i tecnològics
L’empresa adjudicatària dotarà de mitjans tècnics i tecnològics a disposició del
contracte, adjuntant la documentació acreditativa:
•

Acreditar que s’aportaran els equips informàtics (hardware i software)
compatibles amb els sistemes d’informació de la propietat i amb
l’equipament (hardware i software) per poder dur a terme la correcta
execució del contracte.

•

Disposar de software i les seves corresponents llicències per poder treballar
en un entorn BIM.

•

Mitjans tecnològics per la presa d’imatges (fotografia i vídeo): telèfon,
càmeres, etc. Es requereix el subministrament i instal·lació de càmera de
seguiment del procés constructiu de tota l’obra.

•

Sistemes de comunicacions: correu electrònic, telèfon mòbil, etc.

•

Aportar un sistema de gestió documental i gestió de la comunicació entre
els diferents integrants del projecte compatible amb SAP.

•

Tot aquell mitjà material i tecnològic que sigui necessari per la correcta
execució del contracte.

b) Certificació Sistema de Gestió Integral (SGI): Acreditació d’estar en disposició
d’oferir un Sistema de Gestió Integral (SGI) vigent, certificat sota estàndards
internacionals reconeguts per garantir la qualitat dels serveis i millora contínua
ISO 9001, ISO 14001 i de Seguretat i Salut amb el Certificat OHSAS 18.001.

3.11 Gestió documental
L’empresa adjudicatària de la Direcció Integrada de Projecte haurà de realitzar la
Gestió integrada de la documentació generada en cada fase d’obra i d’instal·lació, la
qual s’haurà d’unificar en únic expedient.
Així mateix es realitzarà el control i la gestió de l’evolució del projecte i dels canvis
introduïts mitjançant l’entorn de treball BIM, per a la part gràfica de forma que al final
del projecte es disposi d’un model actualitzat a la realitat construïda. Per això caldrà
elaborar:
-

Llista de la documentació a entregar.

-

Informació tècnica de disseny.

-

Informació tècnica de construcció.
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-

Documentació comercial intercanviada durant el curs del Projecte.

-

Documentació administrativa.

-

Tota la documentació rellevant intercanviada durant el Projecte.

3.12 Procediment de control i seguiment
El proveïdor establirà un pla de treball adequat a la metodologia de treball de la
propietat. El pla de treball, una vegada analitzat i validat per la propietat, permetrà
establir l'avanç dels projectes i obres.

4. Equip de treball
L'equip de treball de projecte estarà format per persones que tindran una dedicació
que compleixi amb el requeriments d’aquesta licitació com per persones amb
dedicació temporal, segons els àmbits necessaris.
La dedicació prevista és aproximada i pot variar segons les necessitats de cada fase
de projecte.
És responsabilitat del proveïdor constituir l'equip de treball més adequat per a
cadascuna de les tasques, necessitats i fases del projecte, garantint la qualitat dels
resultats i aconseguint les correctes execucions en la dates establertes.
La propietat es reserva el dret de verificar les capacitats del personal que participi en
el projecte en qualsevol moment. L'empresa adjudicatària haurà de mantenir l'equip
de treball adscrit al contracte durant tota la vigència d'aquest. En cas de produir-se la
substitució d'algun membre de l'equip, que no sigui per causes de força major,
l'adjudicatari ho comunicarà a la propietat, havent de complir el substitut les mateixes
característiques exigides a l'anterior.
Si durant el contracte fos necessari substituir algun membre de l'equip de projecte,
serà imprescindible la presentació d'una petició al Responsable de Projecte de la
propietat, indicant el CV. del nou recurs, tenint en compte un temps de solapament
entre els dos recursos per al correcte traspàs de la informació.
El licitador posarà a disposició del contracte un equip d’especialistes que formarà
l’Oficina Tècnica de desenvolupament integral del projecte (PMO).
L’adjudicatari designarà un Responsable de la Direcció Integrada del Projecte
(Project Manager).
Les tasques principals seran:
-

Responsable de la Direcció Integrada del Projecte
10
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-

Gestionar l’equip que formarà part de l’Oficina Tècnica de desenvolupament
integral del projecte.

-

Interlocutor directe amb el Project Manager de la propietat.

-

Realitzarà i actualitzarà en cada fase del Pla del Projecte: calendari, riscos,
tasques, recursos i la implicació de la part interessada.

-

Gestionarà accions correctives de les incidències.

-

Gestionarà els canvis.

L’Oficina tècnica de desenvolupament integral del projecte estarà formada com a
mínim pels següents tècnics, que s’hauran de mantenir al llarg del contracte:
-

Project Manager de la PMO: Responsable de la Direcció Integrada del Projecte

-

Enginyer industrial expert en temes de legalització amb l’administració.

-

Tècnic Gestió documenta.

-

Construction Manager: Especialistes en Enginyeria obra civil, Instal·lacions,
estructures, fonaments i geotècnia. Assessorament al diferents equips de
Direcció Facultativa de les obres, Control de qualitat i Coordinació de seguretat
i salut.

-

BIM Manager.

Els licitadors hauran de presentar proposta de l’equip de treball complet amb els
currículums en l’oferta.

5. Calendari
S’estableix una durada dels serveis de dos any.

6. Documentació
La documentació a lliurar es diferenciarà segons les diferents tasques que s'executin,
si són de consultoria o de gestió de projecte.
Els principals documents a lliurar són:
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-

Document del Pla de Projecte que inclourà un calendari detallat, el pla de
riscos, el pla de comunicació, pla de formació, pla de gestió de canvis i aquells
que la propietat consideri necessari per al projecte.

-

Documents de les actes de totes aquelles reunions que hagi d’assistir a petició
de la propietat.

-

Documents d'estat de projecte en les reunions del comitè de seguiment.

-

Documents amb les solucions de les consultories requerides.

-

Expedient complert de totes les legalitzacions, permisos, etc.

Durant el contracte del projecte la propietat es reserva el dret a requerir aquella
documentació que consideri necessària per al projecte.

02/03/2020

X

Javier Bermúdez Torres

Javier Bermúdez Torres
Responsable de Proyectos Infraestructura elé...
Firmado por: JAVIER BERMÚDEZ TORRES
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