PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CARRIL BICICLETA
DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS BASE (PCB) XARXA BÀSICA I XARXA SECUNDARIA, DURANT EL
PERIODE 2017‐2018 DE LA CIUTAT DE BARCELONA

1. ANTECEDENTS
L’Estratègia de la bicicleta per Barcelona planteja, entre molt d’altres aspectes, la implantació de
nous carrils bici per tota la ciutat, amb l’objectiu que l’any 2019 la ciutat compti amb en total 308 Km
de carrils bici. Dins aquest marc d’actuació s’han impulsat nombrosos projectes de nous carrils o de
millora dels existents, així com altres tipus d’actuacions i estratègies per millorar aquest mode de
transport i la seva quota modal.

1. PROJECTES CONSTRUCTIUS BASE (PCB) i PROJECTES DE DETALL
Uns dels projectes impulsats durant els últims mesos, són els Projectes Constructius Base (en
endavant PCBs). Aquests projectes es van començar a redactar el passat mes de juliol i han estat
estudiant uns 60 Km de nous carrils ubicats en tots els Districtes de la ciutat i repartits en 30
actuacions de diversa mesura.
Les actuacions estudiades en el PCB es plantegen en tot l’ample de calçada, sense modificar voreres
(a excepció d’algun carrer ja amb plataforma única), però sí modificant els carrils de trànsit rodat o
les línies de serveis ja existents.
Els carrils bici del PCB s’han plantejat seguint les indicacions del Manual de disseny de carrils bici de
Barcelona.
En data 2 de febrer de 2017, la Comissió de Govern acordà aprovar inicialment el Projecte
Constructiu Base de carrils bicicleta a implantar als carrers de la Xarxa bàsica de bicicleta (període
2017‐2018).
En data 9 de febrer de 2017, la Comissió de Govern acordà aprovar inicialment el Projecte
Constructiu Base de carrils bicicleta a implantar als carrers de la Xarxa secundària de bicicleta
(període 2017‐2018).
El PCB, és un Projecte constructiu a partir del qual materialitzar les actuacions que inclou. No
obstant, atesa l’operació delicada que implica la implantació de carrils bici en carrers existents, es
creu necessari redactar els corresponents Projectes de Detall. Aquests projectes constaran de tota
aquella documentació necessària per tal de concretar al màxim les obres a executar i la seva
documentació serà entregada als adjudicataris de les obres per procedir a la seva contractació.
Aquest procés es farà a demanda de Bimsa, segons la evolució dels projectes de detall, essent
aquests els que hauran d’obtenir l’aprovació tècnica (ITP) per a la seva posterior execució per
l’adjudicatari corresponent. Podent ser els encàrrecs simultanis o discontinus en el temps i sempre
dintre del termini previst per l’Acord Marc.
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2. LOTS D’OBRA
Es plantegen 4 Lots d’obra:

-

LOT 1 – Xarxa secundària, Districtes 4, 6, 7, 8, 9 i 10: integrat pels carrils bici del següent
llistat:

-

LOT 2 – Xarxa secundària, Districtes 3 i 5: : integrat pels carrils bici del següent llistat:
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-

LOT 3 – Xarxa bàsica, eixos horitzontals: redacció dels Projectes de Detall i Direcció
Integrada de les actuacions de carrils bici corresponents al següent llistat:

-

LOT 4 – Xarxa bàsica, eixos verticals: redacció dels Projectes de Detall i Direcció
Integrada de les actuacions de carrils bici corresponents al següent llistat:

El pressupost estimat corresponent a cadascun dels lots és el que s’indica en els quadres anteriors. El
PEC indicat no inclou l’IVA.

Barcelona, 16 de febrer de 2017
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