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És objecte d’aquest Contracte la prestació del Servei Públic de Transport Col·lectiu Urbà de Viatgers
entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres municipis mitjançant la modalitat de contracte de
serveis, de conformitat amb el que es disposa a l’art. 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
El servei objecte del Contracte abasta l’àmbit territorial conformat pels municipis de Sant Boi de Llobregat,
Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, l’Hospitalet de
Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Castelldefels, Gavà, Viladecans i Barcelona.
El servei objecte del Contracte comprèn la prestació de serveis de transport urbà regular i permanent
d’ús general de viatgers en autobús d'acord amb les línies de transport urbà en autobús que es descriuen
en el present Plec. Així mateix el servei objecte del Contracte inclou totes aquelles activitats
complementàries i auxiliars que es considerin necessàries en el present Plec o que d'acord amb la
normativa aplicable siguin obligatòries per a la seva adequada prestació.
El servei objecte del Contracte es prestarà atenent a criteris d’eficiència, socials i mediambientals.

El termini de durada del Contracte és de set (7) anys a comptar a partir de la data d’inici del servei.

El Contracte pot ser prorrogat per una única vegada per un període màxim de tres (3) anys, sempre que
el seu termini no hagi finalitzat.
La durada total del Contracte, incloent-hi la pròrroga, no pot excedir en cap cas del termini màxim de deu
(10) anys establert a l’article 4.3 del Reglament (CE) nº 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell
de 23 d’octubre de 2007.
L’eventual pròrroga del Contracte s’acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa
adjudicatària, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos (2) mesos d'antelació a la
finalització del termini de durada del Contracte.
La pròrroga del Contracte no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
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L’inici del servei de transport objecte del Contracte es produirà amb data 01/01/2020.
En cas que a la data esmentada al paràgraf anterior no hagin transcorregut tres (3) mesos des de la
formalització del Contracte, llavors l’inici del servei de transport es produirà el dia en el qual hagin
transcorregut tres (3) mesos des de la formalització del Contracte.
L'inici del servei es farà constar mitjançant l'Acta d'Inici del Servei, que serà aixecada per l’AMB i serà
signada per l’AMB i per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat amb el seu contingut. L'Acta
d'Inici del Servei inclourà en annex, com a mínim, els continguts següents referits a la data d’inici del
servei:
- El llistat del personal adscrit al servei, a l’únic efecte del seu coneixement per part de l’Administració.
El llistat del personal adscrit al servei detallarà la categoria professional, lloc de treball, data
d'antiguitat, tipus de contracte, venciment del contracte, salari brut anual, jornada laboral i conveni
col·lectiu d'aplicació.
- L'inventari de tots els béns que s’adscriuen i els que siguin necessaris per a la prestació del servei,
que reflecteixi, entre d’altres, la seva data d’adquisició, el seu valor comptable i el seu estat de
funcionalitat.
- El llistat de les pòlisses d'assegurances de tot tipus de riscos relatius al servei.

El servei es declararà iniciat en ocasió de l’aixecament de l’Acta d’Inici del Servei, sense perjudici de les
penalitzacions que siguin d’aplicació a l’empresa adjudicatària com a conseqüència de les deficiències
detectades en aquell moment.

Després del compliment o resolució del Contracte, revertiran al servei tots els autobusos i equips
embarcats adscrits al servei (amb excepció dels vehicles provisionals), així com tots aquells actius
adscrits al servei que hagin estat objecte de compensació per part de l'AMB mitjançant la seva inclusió
en la partida de cost d’inversió (Cmi) o que expressament siguin considerats com subjectes a reversió en
el present Plec.
Durant la durada del Contracte, pròrroga inclosa, l’AMB podrà acordar, atesa la concurrència de raons
d’interès general degudament justificades, la desadscripció de part dels autobusos i equips embarcats
necessaris per dur a terme la prestació del servei de transport públic i la posterior adscripció d’aquests
vehicles i equips a d’altres serveis de transport públic dels que es presten dins de l’àmbit geogràfic de
l’AMB i dels quals l’AMB n’ostenta la competència, sempre que la precitada desadscripció no dificulti ni
perjudiqui la prestació del servei objecte de la present licitació.
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Els béns adscrits al servei són inembargables. Durant el termini de tres (3) mesos anteriors a la
finalització del Contracte, l'AMB examinarà els béns i altres elements adscrits al servei i establirà les
actuacions a realitzar per l'empresa adjudicatària perquè la reversió es produeixi en les condicions
convingudes.
En el cas dels vehicles que s’incorporin al servei com a resultat de les aportacions de flota per part de
l’empresa adjudicatària (apartat 6.4) o de la renovació de flota (apartat 6.5), es procedirà a inscriure la
corresponent reserva de domini a nom de l’AMB als registres pertinents.

El servei objecte de licitació es configura com una evolució del servei prestat actualment en el marc del
Contracte de gestió indirecta del servei públic de transport col·lectiu de viatgers entre Barcelona i Sant
Boi de Llobregat amb filloles Concessió Unificació U2. Es tracta d’un servei diürn que atén principalment
a les necessitats de mobilitat dels municipis de Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de
Llobregat i Sant Feliu de Llobregat, donant també cobertura a les seves connexions amb Barcelona.
A efectes merament informatius a l’Annex 1, apartat A1.1, es presenten les dades corresponents als
principals paràmetres del servei actual (oferta, demanda, tarifes i indicadors de qualitat) i la seva evolució
al llarg dels darrers cinc anys.
En els següents apartats es presenta la descripció del nou servei, que haurà de ser prestat per l’empresa
adjudicatària.

En el present Plec es preveuen els següents períodes diferenciats per a la prestació del servei base
objecte de licitació:
- Primer període: des de la data d’inici del servei fins la data en la qual es compleixin 18 mesos des
de la data d’inici del servei.
- Segon període: des del dia següent a la data de finalització del primer període fins al 30/06/2022.
- Tercer període: des de l’01/07/2022 fins al 31/12/2022.
- Quart període: des de l’01/01/2023 fins a la data de finalització del Contracte.
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En aquest apartat es presenten les línies que conformen el servei base objecte de licitació en cadascun
dels períodes definits prèviament. A l’Annex 1, apartat A1.2, es faciliten els plànols i els itineraris
corresponents.

Primer període:
Al llarg del primer període, el servei base objecte de licitació està integrat per setze (16) línies, les
característiques principals de les quals es defineixen tot seguit:
Línia

Sentit
SANT JUST D - Pl. Parador

L46 (~)

CORNELLÀ - Av. Salvador Allende
CEIP - SANT JUST D - Pl. Parador
CEIP - CORNELLÀ - Av. Salvador Allende

L52

L'HOSPITALET - Ciutat de la Justícia
SANT FELIU L - Mas Lluí

L70

BARCELONA - Pl. Espanya
SANT BOI L - Parc Sanitari Sant Joan de Déu

E70

BARCELONA - Pl. Espanya
SANT BOI L - Parc Sanitari Sant Joan de Déu

L72

BARCELONA - Pl. Espanya
SANT BOI L - H. G. Parc S. Joan de D.

L74

CORNELLÀ L - St. Ildefons
SANT BOI L - Camps Blancs

L75

CORNELLÀ L - St. Ildefons
SANT BOI L - Camps Blancs

M75
L76

SANT BOI L - CORNELLÀ L - Circular
SANTA COLOMA C - Urb. Cesalpina
SANT BOI L - Parc Sanitari St. Joan de Déu

L77

GAVÀ - Av. Europa
SANT JOAN DESPÍ - Hospital C. Moisès Broggi

L78

EL PRAT - Sant Cosme
SANT BOI - Benviure

E79

BARCELONA - Av. Diagonal
SANT BOI L - Estació FGC Molí Nou

E43

BARCELONA - Av. Diagonal
SANT JOAN DESPÍ - Av. Barcelona

SB1

SANT BOI L – Estació FGC Molí Nou
SANT BOI L - Camps Blancs

SB2

SANT BOI L - Estació FGC Sant Boi
SANT BOI L - Camps Blancs
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Línia
SB3

Sentit
SANT BOI L - Tanatori
SANT BOI L - Marianao

(~) Els dies feiners (excepte agost), dues expedicions d’anada i dues expedicions de tornada de la línia L46 allarguen
el seu recorregut fins al CEIP Joan Perich (L46 CEIP).

Segon període:
El servei base del segon període serà idèntic a l’especificat per al primer període, amb excepció dels
canvis següents:
1.

Increment d’oferta a la línia L52
Es produirà un increment d’expedicions a la línia L52.

Tercer període:
El servei base del tercer període serà idèntic a l’especificat per al segon període, amb excepció dels
canvis següents:
2. Electrificació de la línia L46
Es produeix la incorporació de vehicles elèctrics a la línia L46.
3.

Introducció de la línia M8
S’incorpora al servei base la línia M8, entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels. Es produeix la
incorporació de vehicles elèctrics a la línia M8. Les seves característiques principals són les
següents:
Línia
M8

Destinació
CORNELLÀ – Intercanviador Cornellà
CASTELLDEFELS – Av. Constitució

Quart període:
El servei base del quart període serà idèntic a l’especificat per al tercer període, amb excepció dels canvis
següents:
4. Modificació de l’itinerari de la línia L77
La línia L77 passarà a tenir el seu final a Castelldefels (Pg. de la Marina) i tindrà una longitud
(anada + tornada) de 66.894,8 m.
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Línia
L77

Destinació
CASTELLDEFELS – Pg. de la Marina
SANT JOAN DESPÍ - Hospital C. Moisès Broggi

5. Increments d’oferta a les línies L52 (M52), L72 i E79
Es produirà un increment d’expedicions a les línies L52 (que passarà a anomenar-se M52), L72
i E79.

A l’Annex 1, apartat A1.2, es facilita la ubicació dels punts de parada del servei base.
Per atendre demandes insatisfetes de viatgers l’AMB podrà establir punts de parada addicionals als
definits inicialment per al servei o bé modificacions de la ubicació de les parades existents. Els nous punts
de parada s’hauran de trobar en tot cas dintre dels itineraris del servei i serà obligació de l’empresa
adjudicatària la prestació del servei en els mateixos, així com el seu equipament i gestió en els termes
especificats a la clàusula 10. Igualment i amb l’objectiu de millorar l’eficiència del servei, l’AMB podrà
determinar que algunes de les expedicions programades no parin a totes les parades de l’itinerari o que
algunes de les parades de l’itinerari siguin servides sota un esquema de transport a la demanda.
La introducció, modificació de la seva ubicació o supressió de punts de parada al llarg dels itineraris del
servei base no implicarà cap dret econòmic a favor de l’empresa adjudicatària.

La prestació del servei base objecte d’aquest Contracte s’haurà d’ajustar al calendari i estructura horària
de referència especificats a l’Annex 1, apartat A1.3. El calendari, l’estructura horària de referència i els
horaris podran ser modificats en qualsevol moment per l’AMB en funció de les necessitats d'ús públic.

L’oferta de servei orientativa corresponent al servei base, calculada d’acord amb el calendari, estructura
horària i any tipus definits a l’Annex 1, apartat A1.3, és la següent (expressada per a cada línia en termes
anuals):

12

Primer període
Línia

Expedicions/any

Km útils/any

L46

40.336

403.118

L52

35.255

470.774

L70

34.460

540.778

E70

20.976

336.358

L72

35.125

561.211

L74

30.234

220.764

L75

23.956

209.025

M75

23.484

227.029

L76

16.355

127.943

L77

25.915

771.459

L78

31.582

451.961

E79

51.774

973.509

E43

31.900

355.949

SB1

53.304

460.472

SB2

10.340

65.758

SB3

10.340

50.654

Total anual servei base
(primer període)

475.336

6.226.762

Nota: calculat per a l’any tipus assenyalat en l’Annex 1, apartat A1.3.

Segon període
Línia

Expedicions/any

Km útils/any

L46

40.336

403.118

L52

50.891

677.416

L70

34.460

540.778

E70

20.976

336.358

L72

35.125

561.211

L74

30.234

220.764

L75

23.956

209.025

M75

23.484

227.029

L76

16.355

127.943

L77

25.915

771.459

L78

31.582

451.961

E79

51.774

973.509

E43

31.900

355.949
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Línia

Expedicions/any

Km útils/any

SB1

53.304

460.472

SB2

10.340

65.758

SB3

10.340

50.654

Total anual servei base
(segon període)

490.972

6.433.404

Nota: calculat per a l’any tipus assenyalat en l’Annex 1, apartat A1.3.

Tercer període
Línia

Expedicions/any

Km útils/any

L46

40.336

403.118

L52

50.891

677.416

L70

34.460

540.778

E70

20.976

336.358

L72

35.125

561.211

L74

30.234

220.764

L75

23.956

209.025

M75

23.484

227.029

L76

16.355

127.943

L77

25.915

771.459

L78

31.582

451.961

E79

51.774

973.509

E43

31.900

355.949

SB1

53.304

460.472

SB2

10.340

65.758

SB3

10.340

50.654

M8

65.874

860.771

Total anual servei base
(tercer període)

556.846

7.294.175

Nota: calculat per a l’any tipus assenyalat en l’Annex 1, apartat A1.3.

Quart període
Línia

Expedicions/any

Km útils/any

L46

40.336

403.118

M52

59.327

789.728

L70

34.460

540.778

E70

20.976

336.358
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Línia

Expedicions/any

Km útils/any

L72

43.333

692.390

L74

30.234

220.764

L75

23.956

209.025

M75

23.484

227.029

L76

16.355

127.943

L77

25.915

866.455

L78

31.582

451.961

E79

59.982

1.127.833

E43

31.900

355.949

SB1

53.304

460.472

SB2

10.340

65.758

SB3

10.340

50.654

M8

65.874

860.771

Total anual servei base
(quart període)

581.698

7.786.986

Nota: calculat per a l’any tipus assenyalat en l’Annex 1, apartat A1.3.

L’oferta de servei total corresponent al servei base, estimada a partir del calendari, estructura horària i
any tipus definits a l’Annex 1, apartat A1.3 i considerant com a data d’inici del servei el 01/01/2020 és la
següent:

Any

Km útils convencionals
(
)

Km útils elèctrics
(
)

Km útils totals

2020

6.226.762

0

6.226.762

2021

6.321.991

0

6.321.991

2022

6.427.524

429.196

6.856.720

2023

6.856.656

930.330

7.786.986

2024

6.856.656

930.330

7.786.986

2025

6.856.656

930.330

7.786.986

2026

6.856.656

930.330

7.786.986

TOTAL

46.402.901

4.150.516

50.553.417

A efectes del present Plec, es consideren km convencionals els efectuats per vehicles dièsel i híbrids
(inclosos híbrids endollables) i km elèctrics els efectuats per vehicles elèctrics purs.
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El servei base descrit als apartats precedents podrà experimentar variacions durant l’execució de la
prestació com a resultat, entre d’altres, de les causes següents:
a) Execució de serveis especials, amb l'objectiu d'atendre les demandes de caràcter puntual o
situacions excepcionals (festes majors, vaga de taxi, vaga de metro, episodis de contaminació
ambiental, etc.) que es puguin originar dins de l'àmbit del servei.
b) Alteracions de serveis, derivades principalment de canvis d'itineraris per obres, o problemes de
transitabilitat a la xarxa viària.
c) Reforços determinats expressament per l’AMB en períodes horaris i en trams de línies que, com
a conseqüència d’increments de la demanda, registrin reiteradament aglomeracions de viatgers o
la impossibilitat d’accedir a l’autobús.
d) Intensificacions dels horaris, increment de freqüències i prolongacions limitades dels itineraris
necessàries per atendre noves demandes del territori en l’àmbit proper del servei.
e) Reestructuracions, fusions o divisions de línies existents sense alterar-ne significativament les
prestacions.
Les variacions del servei base, sempre que no requereixin l’adscripció al servei de vehicles addicionals,
no tindran caràcter de modificacions del servei i per tant no necessitaran aprovació formal per part dels
òrgans de govern de l’AMB. Tot i així, hauran de ser ordenades per l’AMB i seran d’obligada acceptació
per part de l’empresa adjudicatària.
Les variacions del servei base estaran sotmeses a les mateixes condicions econòmiques de la resta del
servei, en termes de cost unitari d’operació, sense que l’empresa adjudicatària pugui reclamar cap altra
compensació.
Les variacions del servei base no podran representar en cap cas una variació de la despesa, tant a l’alça
com a la baixa, superior al 5% del preu del Contracte.

L’empresa adjudicatària és responsable en tot moment al llarg de la durada del Contracte de la provisió
dels vehicles necessaris per a la prestació del servei d’acord amb les condicions establertes al present
Plec.
Al llarg de la durada del Contracte el nombre total de vehicles a disposició exclusiva del servei no pot ser
en cap cas inferior als valors mínims especificats a l’apartat 6.2. Amb aquest fi, l’empresa adjudicatària
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resta obligada a subrogar-se a la data d’inici del servei en els vehicles descrits a l’apartat 6.3 i a efectuar
al llarg del Contracte les aportacions de flota detallades a l’apartat 6.4. Igualment, l’empresa adjudicatària
resta obligada a renovar la flota d’acord amb les determinacions previstes a l’apartat 6.5.
L’empresa adjudicatària haurà de mantenir disponibles per al servei, en correcte estat de conservació i
funcionament, i en tot moment al llarg de la durada del Contracte, els vehicles que s’incorporin a la
prestació del mateix. L’AMB podrà validar aquesta circumstància quan ho estimi oportú, mitjançant una
auditoria tècnica.
En situacions a les quals es prevegi una elevada demanda de mobilitat o episodis de contaminació
atmosfèrica, l’AMB podrà exigir a l’empresa adjudicatària la mobilització del conjunt de la flota disponible
per al servei, que en cap cas podrà ser inferior al 95% de la flota mínima del servei especificada a l’apartat
6.2.
Tots els vehicles que s’incorporin al servei quedaran adscrits al mateix amb independència del seu origen
(subrogació inicial, aportacions de flota, renovació de flota o vehicles provisionals). A la finalització del
Contracte, i amb independència de quina en sigui la causa, tots els vehicles adscrits al servei, amb
excepció dels vehicles provisionals, revertiran al servei en correcte estat de conservació i funcionament
als efectes que l’AMB els pugui posar a disposició del següent adjudicatari del servei.

El nombre mínim de vehicles necessari per a la prestació del servei objecte de licitació, incloent-hi els
vehicles destinats al servei i els vehicles destinats a reserva, és el següent:
-

Primer període: 98 vehicles

-

Segon període: 115 vehicles

-

Tercer període: 133 vehicles

-

Quart període: 141 vehicles

Aquests valors només podran ser modificats a la baixa en cas que l’AMB porti a terme la desadscripció
de vehicles en els termes i condicions previstos a la clàusula 4.

A la data d’inici del servei l’empresa adjudicatària se subrogarà en la posició ocupada per l’empresa
operadora actual en relació als següents vehicles actualment adscrits al servei:
Marca

Matrícula

Tipus

6303 FFT
(**)

Mercedes
Estàndard Benz

Model

Energia

Motor

Data
matriculació

Mercedes O 530 Citaro (2006)

Dièsel

Euro 3

19/09/2006
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Model

Energia

Motor

Data
matriculació

Mercedes O 530 Citaro (2006)

Dièsel

Euro 3

19/09/2006

Mercedes O 530 Citaro (2006)

Dièsel

Euro 3

19/09/2006

Mercedes O 530 Citaro (2006)

Dièsel

Euro 3

19/09/2006

Estàndard Irisbus

Irisbus Cityclass 12.29 Noge E3

Dièsel

Euro 3 (*)

23/10/2006

Estàndard Irisbus

Irisbus Cityclass 12.29 Noge E3

Dièsel

Euro 3 (*)

23/10/2006

Estàndard Irisbus

Irisbus Cityclass 12.29 Noge E3

Dièsel

Euro 3 (*)

23/10/2006

Estàndard Volvo

B12BLE 4X2

Dièsel

Euro 4

27/02/2007

Man NM 244 F 10,5m

Dièsel

Euro 4

12/03/2007

Estàndard Irisbus

Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4

Dièsel

Euro 4

12/03/2007

Estàndard Irisbus

Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4

Dièsel

Euro 4

12/03/2007

Estàndard Irisbus

Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4

Dièsel

Euro 4

12/03/2007

Estàndard Irisbus

Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4

Dièsel

Euro 4

12/03/2007

Estàndard Irisbus

Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4

Dièsel

Euro 4

12/03/2007

Estàndard Irisbus

Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4

Dièsel

Euro 4

12/03/2007

Estàndard Irisbus

Irisbus Cityclass 12.29 Castrosua E4

Dièsel

Euro 4

12/03/2007

Estàndard Man

Man 18.314 HOCL-NL (LE) EEV

Dièsel

EEV

29/10/2010

7513 GZH

Estàndard Man

Man 18.314 HOCL-NL (LE) EEV

Dièsel

EEV

29/10/2010

7521 GZH

Estàndard Man

Man 18.314 HOCL-NL (LE) EEV

Dièsel

EEV

29/10/2010

7532 GZH

Estàndard Man

Man 18.314 HOCL-NL (LE) EEV

Dièsel

EEV

29/10/2010

7553 GZH

Estàndard Man

Man 18.314 HOCL-NL (LE) EEV

Dièsel

EEV

29/10/2010

7567 GZH

Estàndard Man

Man 18.314 HOCL-NL (LE) EEV

Dièsel

EEV

29/10/2010

7578 GZH

Estàndard Man

Man 18.314 HOCL-NL (LE) EEV

Dièsel

EEV

29/10/2010

7594 GZH

Estàndard Man

Man 18.314 HOCL-NL (LE) EEV

Dièsel

EEV

29/10/2010

7601 GZH

Estàndard Man

Man 18.314 HOCL-NL (LE) EEV

Dièsel

EEV

29/10/2010

8470 GZP

Midibús

Man NM 223 F 10,5m EEV

Dièsel

EEV

24/11/2010

8472 GZP

Estàndard Man

Man NL 273 F Castrosua EEV (2p)

Dièsel

EEV

24/11/2010

8481 GZP

Estàndard Man

Man NL 273 F Castrosua EEV (2p)

Dièsel

EEV

24/11/2010

8486 GZP

Estàndard Man

Man NL 273 F Castrosua EEV (2p)

Dièsel

EEV

24/11/2010

4796 HBP

Estàndard Irisbus

Irisbús Crossway LE EEV

Dièsel

EEV

01/02/2011

4807 HBP

Estàndard Irisbus

Irisbús Crossway LE EEV

Dièsel

EEV

01/02/2011

4830 HBP

Estàndard Irisbus

Irisbús Crossway LE EEV

Dièsel

EEV

01/02/2011

4832 HBP

Estàndard Irisbus

Irisbús Crossway LE EEV

Dièsel

EEV

01/02/2011

4834 HBP

Estàndard Irisbus

Irisbús Crossway LE EEV

Dièsel

EEV

01/02/2011

4835 HBP

Estàndard Irisbus

Irisbús Crossway LE EEV

Dièsel

EEV

01/02/2011

4839 HBP

Estàndard Irisbus

Irisbús Crossway LE EEV

Dièsel

EEV

01/02/2011

8600 HTV

Estàndard Man

Dièsel

EEV

03/12/2013

8602 HTV

Estàndard Man

Dièsel

EEV

03/12/2013

5046 HWF

Midibús

Man A22A City Versus Castrosua
EEV 12m
Man A22A City Versus Castrosua
EEV 12m
Man CS-40 Magnus A35

Dièsel

EEV

18/03/2014

Marca

Matrícula

Tipus

7053 FFT
(**)
7072 FFT
(**)
7094 FFT
(**)
9642 FGT
(**)
9654 FGT
(**)
9671 FGT
(**)
1749 FLT
(**)
2874 FMD
(**)
2939 FMD
(**)
2945 FMD
(**)
2951 FMD
(**)
2956 FMD
(**)
2962 FMD
(**)
2964 FMD
(**)
2970 FMD
(**)
7503 GZH

Mercedes
Estàndard Benz
Mercedes
Estàndard Benz
Mercedes
Estàndard Benz

Midibús

Man

Man

Man
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Matrícula

Tipus

Marca

Model

Energia

Motor

7911 HXV

Midibús

Man

Man CS-40 Magnus A35

Dièsel

EEV

Data
matriculació
13/06/2014

7931 HXV

Midibús

Man

Dièsel

EEV

13/06/2014

4367 HYJ

Estàndard Irisbus

Man A22A City Versus Castrosua
10,51 m
Irisbus Citelis 12 Castrosua

Dièsel

EEV

11/07/2014

4395 HYJ

Estàndard Irisbus

Irisbus Citelis 12 Castrosua

Dièsel

EEV

11/07/2014

6146 HZZ

Midibús

Man

Man A22A City Versus Castrosua E6

Dièsel

Euro 6

03/11/2014

4371 JBN

Midibús

Iveco

Iveco Heuliez GX 137 Euro 6 9.52m

Dièsel

Euro 6

10/12/2014

4400 JBN

Midibús

Iveco

Iveco Heuliez GX 137 Euro 6 9.52m

Dièsel

Euro 6

10/12/2014

2111 JCZ

Estàndard Iveco

04/03/2015

Estàndard Iveco

Híbrid Euro 6

04/03/2015

2175 JCZ

Estàndard Iveco

Híbrid Euro 6

04/03/2015

0890 JFM

Estàndard Iveco

Híbrid
(dièsel-elèctric)
Híbrid
(dièsel-elèctric)
Híbrid
(dièsel-elèctric)
Dièsel

Híbrid Euro 6

2141 JCZ

Iveco Heuliez GX 337 híbrid Euro 6
12.06m
Iveco Heuliez GX 337 híbrid Euro 6
12.06m
Iveco Heuliez GX 337 híbrid Euro 6
12.06m
Iveco Urbanway PS/ECD/UB3J Euro 6
12m

Euro 6

18/05/2015

Híbrid Euro 6

17/01/2019

Híbrid Euro 6

17/01/2019

Híbrid Euro 6

25/01/2019

Híbrid Euro 6

25/01/2019

Híbrid Euro 6

25/01/2019

Híbrid Euro 6

25/01/2019

Híbrid Euro 6

25/01/2019

Híbrid Euro 6

19/02/2019

1908 KSY
(***)
1952 KSY
(***)
4704 KTC
(***)
4758 KTC
(***)
4796 KTC
(***)
4831 KTC
(***)
4868 KTC
(***)
6826 KTR

Midibús

Vectia

Teris 10

Midibús

Vectia

Teris 10

Estàndard Iveco

Heuliez GX337 Hyb

Estàndard Iveco

Heuliez GX337 Hyb

Estàndard Iveco

Heuliez GX337 Hyb

Estàndard Iveco

Heuliez GX337 Hyb

Estàndard Iveco

Heuliez GX337 Hyb

Midibús

Teris 9

Vectia

Híbrid
(dièsel-elèctric)
Híbrid
(dièsel-elèctric)
Híbrid
(dièsel-elèctric)
Híbrid
(dièsel-elèctric)
Híbrid
(dièsel-elèctric)
Híbrid
(dièsel-elèctric)
Híbrid
(dièsel-elèctric)
Híbrid
(dièsel-elèctric)

(*) Aquests vehicles porten incorporat filtre Pirelli SCRT de Nox i partícules
(**) Per la seva antiguitat aquests vehicles només podran desenvolupar la funció de vehicles provisionals en els
termes previstos en aquest Plec.
(***) L’empresa adjudicatària ha de restar vinculada en la posició de l’actual prestatari del servei en els contractes de
lísing associats a aquests vehicles. Les condicions de finançament d’aquests contractes de lísing són les
especificades a l’Annex 2, Apartat A2.2.
El finançament de la resta de vehicles enumerats en aquest apartat ja ha estat finalitzat, per la qual cosa no es preveu
que l’empresa adjudicatària hagi de restar vinculada a cap contracte de finançament lligat als mateixos.

Les aportacions de flota previstes en aquest apartat són addicionals i independents de les renovacions
de flota establertes a l’apartat 6.5.
L’empresa adjudicatària haurà d’adquirir la totalitat dels vehicles que formen part de les aportacions de
flota respectant en tot moment els terminis màxims establerts per a la seva incorporació al servei. El
procediment d’adquisició dels vehicles s’ajustarà al previst als apartats 6.7 i 17.3.
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Els vehicles que formen part de les aportacions de flota hauran de tenir en tot cas les característiques
mínimes expressades a l’Annex 2, Apartat A2.1, i hauran d’estar homologats i complir amb tots els
requisits de la legislació vigent en el moment de la seva incorporació al servei. Així mateix, hauran d’estar
equipats amb equips i sistemes embarcats d’acord amb les especificacions i terminis previstos a la
clàusula 7 del present Plec.
Els vehicles que formen part de les aportacions de flota hauran de ser nous en el moment de la seva
incorporació al servei. Per tal de ser considerats nous no podran tenir un quilometratge superior a 3.000
km en el moment de la seva incorporació al servei.
Aquests vehicles quedaran adscrits al servei i seran objecte de compensació per l’AMB mitjançant la seva
inclusió en la partida de cost d’inversió (Cmi).

Amb una anterioritat mínima d’un (1) mes a la data d’inici del segon període, l’empresa adjudicatària
haurà de proveir els setanta-tres (73) vehicles necessaris per complementar la flota objecte de
subrogació i arribar, així, a la flota mínima del servei en el segon període.
Les tipologies dels vehicles que haurà d’aportar l’empresa adjudicatària són les següents:
Tipus

Nombre d’unitats
Vehicle estàndard (híbrid)

73

TOTAL PRIMERA APORTACIÓ

73

Els vehicles de la primera aportació han d’estar completament equipats i en condicions operatives a la
data d’inici del segon període.

Amb una anterioritat mínima d’un (1) mes a la data d’inici del tercer període, l’empresa adjudicatària
haurà de proveir els divuit (18) vehicles necessaris per complementar la flota mínima del segon període
i arribar, així, a la flota mínima del servei en el tercer període.
Les tipologies dels vehicles que haurà d’aportar l’empresa adjudicatària són les següents:
Tipus

Nombre d’unitats
Vehicle estàndard (elèctric)

7

Vehicle articulat (elèctric)

11

TOTAL SEGONA APORTACIÓ

18

Els vehicles de la segona aportació han d’estar completament equipats i en condicions operatives a la
data d’inici del tercer període.
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Amb una anterioritat mínima d’un (1) mes a la data d’inici del quart període, l’empresa adjudicatària haurà
de proveir els vuit (8) vehicles necessaris per complementar la flota mínima del tercer període i arribar,
així, a la flota mínima del servei en el quart període.
Les tipologies dels vehicles que haurà d’aportar l’empresa adjudicatària són les següents:
Tipus

Nombre d’unitats
Vehicle articulat (híbrid)

8

TOTAL TERCERA APORTACIÓ

8

L’empresa adjudicatària haurà de procedir a la renovació de tots aquells vehicles no provisionals que
compleixin l’edat màxima de catorze (14) anys d'antiguitat. La renovació dels vehicles es produirà en el
termini màxim de sis (6) mesos a partir de la data en la qual compleixin l’edat màxima i es farà
necessàriament amb vehicles nous. Els nous vehicles seran híbrids (dièsel / elèctric), hauran de tenir en
tot cas les característiques mínimes expressades a l’Annex 2, Apartat A2.1, i hauran d’estar homologats
i complir amb tots els requisits de la legislació vigent en el moment de la seva incorporació al servei.
Per tal d’atendre als increments de demanda del servei o altres motius, l’AMB podrà determinar de
manera justificada que la renovació dels vehicles s’efectuï per vehicles de major o menor capacitat (per
exemple renovació de midibusos amb vehicles estàndards o renovació de vehicles estàndards amb
vehicles articulats).
L’empresa adjudicatària haurà de substituir, al seu càrrec, qualsevol vehicle adscrit al servei que no pugui
ser reparat i prestar servei en les condicions establertes al present Plec per qualsevol causa.
Els costos associats a les renovacions dels vehicles no provisionals adscrits al servei que siguin
conseqüència de l’assoliment de l’edat màxima seran objecte de compensació per l’AMB mitjançant la
seva inclusió en la partida de cost d’inversió (Cmi). Els costos associats a les substitucions de vehicles o
a les renovacions de vehicles amb antiguitat inferior a catorze (14) anys que no hagin estat expressament
autoritzades per l’AMB, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària, qui, si escau, podrà fer ús de les
compensacions econòmiques provinents d'assegurances.
En el cas dels vehicles elèctrics purs adscrits al servei, l’empresa adjudicatària haurà de procedir a la
renovació dels acumuladors d’energia elèctrica de tracció a la finalització de la seva vida útil. Els costos
associats a les renovacions dels acumuladors d’energia elèctrica de tracció seran objecte de
compensació per l’AMB mitjançant la seva inclusió en la partida de cost d’inversió (Cmi).
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Per tal de cobrir les necessitats de flota al llarg del primer període, es preveu que l’empresa adjudicatària
iniciï el servei amb vehicles provisionals. Per a tal fi comptarà amb els vehicles actualment adscrits al
servei que per la seva antiguitat es considera que només poden desenvolupar la funció de vehicles
provisionals (veure apartat 6.3.1) i amb els vehicles que aporti ella mateixa.
Amb independència del seu origen (vehicle actualment adscrit o vehicle aportat per l’empresa
adjudicatària), els vehicles provisionals prestaran servei fins el moment en que es produeixi l’entrada en
servei dels vehicles adquirits en el marc de la primera aportació de flota. En cas que un vehicle provisional
no pugui ser reparat i prestar servei en les condicions establertes al present Plec per qualsevol causa és
obligació de l’empresa adjudicatària procedir a la seva substitució.
Tots els vehicles provisionals del servei hauran d’estar homologats i complir amb tots els requisits de la
legislació vigent en el moment de la seva incorporació al servei. Així mateix, hauran d’estar equipats amb
equips i sistemes embarcats d’acord amb les especificacions i terminis previstos a la clàusula 7 del
present Plec.
L’empresa adjudicatària del servei haurà d’aportar al servei els vehicles provisionals següents:
Tipus

Nombre d’unitats
Vehicle estàndard (dièsel o híbrid)

40

TOTAL VEHICLES PROVISIONALS A
APORTAR PER L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA

40

Tots els vehicles provisionals que aporti l’empresa adjudicatària hauran de tenir les característiques
mínimes següents:
- Els vehicles han de ser de tipus urbà (vehicles de Classe I o de Classe II de tipus low-entry amb
plataforma baixa entre les portes davantera i central).
- Els vehicles han de tenir plataforma baixa, preferentment integral.
- En el moment d’iniciar el servei els vehicles tindran una antiguitat màxima de tretze (13) anys a
comptar a partir de la data de primera matrícula.
- Els vehicles han de tenir com a mínim un espai previst per a cadires de rodes i disposar d’una rampa
que permeti l'entrada i sortida de viatgers en cadires de rodes.
- Els vehicles estaran equipats amb un sistema de calefacció/aire condicionat.
- Els vehicles estaran equipats amb rètols lluminosos indicadors de línia frontal, lateral i posterior.
- Els vehicles han de comptar amb els espais i instal·lacions elèctriques necessàries per a la ubicació
i correcte funcionament dels equips embarcats previstos al Plec.
- La imatge exterior (pintura o vinilat) seguirà les directrius de disseny que fixi l’AMB.
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Els vehicles provisionals que aporti l’empresa adjudicatària quedaran adscrits al servei fins el moment en
que s’incorporin al servei els vehicles adquirits en el marc de la primera aportació de flota que els
substitueixin. Els vehicles provisionals que aporti l’empresa adjudicatària no revertiran al servei a la
finalització del Contracte.
Tots els costos associats a l’aportació dels vehicles provisionals seran a càrrec de l’empresa
adjudicatària, qui els podrà incloure en el cost unitari d’operació ofert (Cuoi). Els costos associats a les
substitucions de vehicles provisionals seran a càrrec de l’empresa adjudicatària, qui, si escau, podrà fer
ús de les compensacions econòmiques provinents d'assegurances.

L’empresa adjudicatària resta obligada a gestionar i adquirir els vehicles que siguin necessaris per al
servei. En els processos d’adquisició de vehicles, l’empresa adjudicatària del servei respectarà els plans
de renovació i/o ampliació de flota aprovats per l’AMB que siguin d’aplicació. Igualment haurà de tenir en
compte que la determinació de les característiques bàsiques dels vehicles, i molt especialment la tipologia
(quant a dimensions i capacitat) i el sistema de propulsió, seran fixats per l’AMB.
L’empresa adjudicatària haurà d’ajustar el procediment d’adquisició dels vehicles i dels contractes de
finançament als termes especificats a l’apartat 17.3. En qualsevol cas, per tal de formalitzar l’adquisició i
el contracte de finançament, l’empresa adjudicatària haurà de disposar de la conformitat de l’AMB. En
cas que els vehicles proposats per a la seva adquisició siguin propietat d’empreses pertanyents al mateix
grup empresarial que l’empresa adjudicatària del servei, aquesta haurà d’informar l’AMB d’aquesta
circumstància abans de formalitzar l’adquisició.
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’AMB els vehicles del servei una vegada estiguin en
desús. En cas que li sigui requerit per part de l’AMB, l’empresa adjudicatària del servei s’haurà
d’encarregar de la gestió dels vehicles en desús d’acord amb els procediments que determini l’AMB
(venda, donació, gestió com a residu, etc.).
Tots els costos associats a la gestió dels vehicles en desús seran a càrrec de l’empresa adjudicatària,
qui els podrà incloure en el cost unitari d’operació ofert (Cuoi). En cas que la gestió dels vehicles en
desús generi un ingrés per a l’empresa adjudicatària, aquest tindrà la consideració d’ingrés extraordinari
del servei (Iei).

L’empresa adjudicatària haurà de portar a terme una adequació integral dels vehicles adscrits al servei
que compleixin l’edat de set (7) anys d'antiguitat. L’adequació integral es produirà en el termini màxim de
dotze (12) mesos a partir de la data en la qual compleixin l’edat assenyalada.
L’adequació integral inclourà els aspectes següents: renovació exterior de xapa i pintura, renovació de
plàstics i gomes de la carrosseria exterior, renovació de la tapisseria, renovació del sòl, neteja integral
dels interiors, pintat dels paraments verticals amb rascades o cops, renovació de pilots i elements de
plàstic tant a l'interior com a l'exterior, polit de barres, entapissat dels seients, substitució de vidres i altres
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elements ratllats o deteriorats i altres actuacions que siguin necessàries.
Aquesta obligació serà també d’aplicació a aquells vehicles a disposició de l’empresa adjudicatària
d’acord amb l’apartat 6.3 que a la data d’inici del servei no hagin estat prèviament objecte d’una adequació
integral i que tinguin una antiguitat igual o superior als set (7) anys i inferior als deu (10) anys. En
particular, serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària realitzar al llarg del primer any del servei
l’adequació integral d’aquests vehicles.
L’obligació d’adequació integral dels vehicles en el moment de la seva incorporació al servei no és
d’aplicació als vehicles provisionals.
Tots el costos associats a les adequacions integrals dels vehicles seran a càrrec de l’empresa
adjudicatària, qui els podrà incloure en el cost unitari d’operació ofert (Cuoi).
L’AMB podrà validar la necessitat i el resultat d’aquestes actuacions mitjançant una auditoria tècnica.

El manteniment i la neteja dels vehicles correspon a l'empresa adjudicatària, la qual haurà d'efectuar totes
aquelles revisions i actuacions que siguin necessàries per tal de minimitzar les avaries en servei,
assegurar la plena seguretat i comoditat de l'usuari i garantir la correcta imatge interior i exterior dels
vehicles.
L’empresa adjudicatària desenvoluparà les tasques de manteniment i neteja dels vehicles mitjançant
protocols adients, que podran ser exigits per l’AMB en qualsevol moment al llarg de la durada del
Contracte.
Els protocols de manteniment dels vehicles hauran d’incloure totes les tasques necessàries per garantir
el correcte funcionament de tota la flota d’autobusos, inclosos el manteniment dels pneumàtics, el
manteniment diari en cotxeres (proveïment de combustible i/o energia, revisió de la carrosseria i sistemes,
etc.), operacions de reparació, manteniment preventiu i predictiu, inspecció tècnica de vehicles i qualsevol
altra activitat dirigida a garantir les condicions adients de funcionament i seguretat de la flota.
Els protocols de neteja de vehicles hauran d’incloure totes les tasques necessàries per garantir la correcta
imatge de la flota, inclosos la neteja diària, la neteja periòdica de l’interior dels autobusos, la desinsectació
i desinfecció i qualsevol altra activitat dirigida a garantir les condicions adients de neteja i d’imatge de la
flota.

Les característiques de la imatge exterior (disseny, colors, etc.) de tots els vehicles adscrits al servei
seran fixades per l'AMB. La imatge exterior haurà d’incloure en tot cas la imatge de marca de l’AMB en
els termes especificats a l’Annex 9.
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L’empresa adjudicatària ha d’equipar tota la flota adscrita al servei amb un Sistema d’Ajuda a l’Explotació
i a la Informació (SAEI) que haurà de comptar amb tots els elements i components que siguin necessaris
per al seu correcte funcionament, incloent-hi programaris, equips del centre de control i de cotxera.
El SAEI serà un sistema propi, entenent com a tal un sistema independent del SAE ATM, i els equips
embarcats que el conformin seran nous en el moment de la seva incorporació al servei. El SAEI ha de
complir les especificacions mínimes recollides a l’Annex 3, apartat A3.2 i ha d’estar plenament operatiu
en un termini màxim de dotze (12) mesos a comptar des de la data d’inici del servei. El SAEI estarà
adscrit al servei de transport públic objecte d’aquest Contracte.
El SAEI serà gestionat de manera autònoma per l’empresa adjudicatària i haurà de proveir dades i ser
accessible per a l’AMB en els termes i condicions indicades a l’apartat 14.4. Addicionalment, el SAEI
haurà d’estar connectat al sistema de validació i venda (SVV) i a l’hodòmetre per poder enviar la lectura
de dades de quilometratge. Igualment, el SAEI proveirà dades en temps real per a la localització i gestió
dels vehicles, haurà de proveir dades per ser consultables des dels diferents dispositius d’informació a
l’usuari que prevegin informació en temps real (App, pàgina web, pantalles d’informació als usuaris, etc.)
i també proveirà dades històriques amb l’objectiu de calcular els índexs de puntualitat i obtenir informació
sobre qualsevol acció passada.
Per tal de garantir la continuïtat de la informació del servei, l’empresa adjudicatària haurà de proveir, des
de l’inici del servei, un SAEI provisional amb capacitat de cobrir les necessitats bàsiques d’informació del
servei, entenent com a tals:
- La generació de dades de localització necessàries per a determinar la seva puntualitat i regularitat.
- La generació de dades del temps d’espera a les parades en temps real, per tal d’alimentar els
diferents sistemes d’informació als usuaris.
Per a tal fi, l’empresa adjudicatària podrà fer servir els equips propietat de l’AMB descrits a l’ Annex 3,
apartat A3.1, complementant-los en tot allò que sigui necessari per a garantir l’operativitat del SAEI
provisional. Alternativament podrà equipar els vehicles amb un sistema de la seva propietat, aportant els
maquinaris i programaris necessaris per a garantir l’operativitat del SAEI provisional. El SAEI provisional
podrà ser un sistema propi o SAE ATM. El SAEI provisional haurà d’estar operatiu des de l’inici del servei
fins al moment en el qual es posi en funcionament el SAEI definitiu.
L’empresa adjudicatària haurà de garantir que el SAEI definitiu de què disposarà en el termini fixat, estarà
operatiu fins a la finalització del Contracte de manera que no es produeixin discontinuïtats en l’operativa
de funcionament.
A la finalització del Contracte, i amb independència de quina en sigui la causa, tots els equips embarcats
equips del centre de control i de cotxera i programaris associats al SAEI definitiu, revertiran al servei
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lliures de càrregues i en correcte estat de conservació i funcionament als efectes que l’AMB els pugui
posar a disposició del següent adjudicatari del servei.
Tots els costos associats a l’aportació del SAEI provisional seran a càrrec de l’empresa adjudicatària, qui
els podrà incloure en el cost unitari d’operació ofert (Cuoi).
El cost associat a les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei el SAEI
definitiu serà a càrrec de l’AMB, mitjançant la seva inclusió en la partida de cost d’inversió (Cmi).

Tota la flota adscrita al servei haurà d’estar equipada amb un sistema, lligat al SAEI, que faciliti la
informació a bord dels vehicles de la propera parada i altres informacions del servei de manera visual i
acústica. L’empresa adjudicatària serà responsable del subministrament, la instal·lació, la posada en
marxa, la gestió i el manteniment del mateix d’acord amb les funcionalitats i especificacions mínimes
recollides a l’Annex 3, apartat A3.3.
El sistema d’informació a l’interior dels vehicles estarà adscrit al servei de transport públic objecte
d’aquest Contracte i haurà d’estar plenament operatiu en un termini màxim de dotze (12) mesos a
comptar des de la data d’inici del servei. A la finalització del Contracte, i amb independència de quina en
sigui la causa, la seva totalitat (maquinari i programaris) revertirà al servei en correcte estat de
conservació, a fi de garantir la continuïtat immediata en la seva prestació.
El cost associat a les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei el
sistema d’informació de parades a bord dels vehicles serà a càrrec de l’AMB, mitjançant la seva inclusió
en la partida de cost d’inversió (Cmi).

Tota la flota adscrita al servei haurà d’estar equipada amb un sistema d’informació a l’usuari SIU, formada
per tabletes embarcades (tablets). L’empresa adjudicatària serà responsable del subministrament, la
instal·lació, la posada en marxa, la gestió i el manteniment del mateix d’acord amb les funcionalitats i
especificacions mínimes recollides a l’Annex 3, apartat A3.4.
Els dispositius i elements de comunicació del SIU hauran d’estar correctament instal·lats i operatius en
el termini màxim de quinze (15) dies a comptar des de la data d’inici del servei. El sistema d’informació
a l’usuari estarà adscrit al servei de transport públic objecte d’aquest Contracte. A la finalització del
Contracte, i amb independència de quina en sigui la causa, la seva totalitat (maquinari i programaris)
revertirà al servei en correcte estat de conservació, a fi de garantir la continuïtat immediata en la seva
prestació.
El cost associat a les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei el
sistema d’informació a l’usuari serà a càrrec de l’AMB, mitjançant la seva inclusió en la partida de cost
d’inversió (Cmi).
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Tota la flota adscrita al servei haurà d’estar equipada amb un Sistema de Validació i Venda (SVV), que
estarà adscrit al servei de transport públic objecte d’aquest Contracte i complirà les especificacions
mínimes que requereix el Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
Per a tal fi, l’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec dels equips de validació i venda descrits a l’Annex
3 (apartat A3.1) i portar a terme totes aquelles actuacions necessàries perquè el SVV estigui plenament
operatiu en ocasió de l’inici del servei i en els termes que requereix el Sistema Tarifari Integrat de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). En concret, cada vehicle haurà de disposar d’un pupitre, dues
validadores i una balisa de descàrrega).
En el futur, l’empresa adjudicatària, pel que fa a aquest sistema, haurà de dur a terme tots aquells canvis
que, com a conseqüència de canvis en el Sistema Tarifari Integrat, determinin l’ATM o l’AMB, cadascuna
en el seu àmbit de competència, tant si són d’estructura de títols, com de programari o de tecnologia del
maquinari.
Entre d’altres, l’empresa adjudicatària s’obliga a signar (en el cas que no ho hagi fet) un conveni amb
AMB i ATM per a l’accés a les seves instal·lacions i busos en el marc del desenvolupament i implantació
de la tecnologia sense contacte (projecte T-Mobilitat). Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de
procedir a la instal·lació a bord dels vehicles dels equipaments de validació i venda lligats a la tecnologia
sense contacte que li siguin facilitats. Per facilitar aquest procés, l’empresa adjudicatària haurà de
respectar les condicions establertes a l’Annex 3, apartat A3.5.
La implantació de la tecnologia sense contacte preveu un període transitori en el qual els nous
equipaments de validació i venda conviuran amb els equipaments de validació i venda de la tecnologia
magnètica actualment implantats. Durant tot el temps en el qual segueixi vigent la tecnologia magnètica
(inclòs el període transitori esmentat), l’empresa adjudicatària resta obligada a equipar amb equipaments
de tecnologia magnètica els vehicles addicionals que s’incorporin al servei com a resultat de les
aportacions de flota i a renovar aquells equips de validació i venda lligats a la tecnologia magnètica que
sigui necessari per tal de garantir la continuïtat en l’operativa del sistema SVV.
L’empresa adjudicatària resta obligada a respectar les indicacions relatives a la ubicació a bord dels
vehicles dels elements del SVV, inclús en portes diferents a la primera, que l’AMB li pugui indicar.
A la finalització del Contracte, i amb independència de quina en sigui la causa, tots els equips associats
al SVV descrit en aquest apartat i adscrits al servei revertiran al servei en correcte estat de conservació,
a fi de garantir la continuïtat immediata en la seva prestació.
El cost associat a les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei el
sistema de validació i venda (SVV) serà a càrrec de l’AMB, mitjançant la seva inclusió en la partida de
cost d’inversió (Cmi). Igualment, el cost associat a les renovacions dels equips de validació i venda lligats
a la tecnologia magnètica serà a càrrec de l’AMB, mitjançant la seva inclusió en la partida de cost
d’inversió (Cmi).
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L’empresa adjudicatària ha d’equipar tota la flota adscrita al servei amb un sistema de videovigilància. El
sistema de videovigilància ha d’estar adscrit al servei de transport públic objecte d’aquest Contracte,
complir les especificacions mínimes recollides a l’Annex 3, apartat A3.6 i ha d’estar plenament operatiu
en un termini màxim de dotze (12) mesos a comptar des de la data d’inici del servei.
El sistema de videovigilància ha de servir de mitjà per a la prevenció i a la vegada per a la solució dels
incidents que es puguin produir. L’empresa adjudicatària es compromet a complir la normativa vigent en
matèria de protecció de dades i altres que hi puguin estar relacionades. A tal efecte, cal garantir que no
s'enregistren imatges de l'exterior del vehicle.
A la finalització del Contracte, i amb independència de quina en sigui la causa, tots els equips i
programaris associats al sistema de videovigilància descrit en aquest apartat i adscrits al servei revertiran
a l’AMB lliures de càrregues i en correcte estat de conservació i funcionament a fi de garantir la continuïtat
immediata en la seva prestació.
El cost associat a les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei el
sistema de videovigilància serà a càrrec de l’AMB, mitjançant la seva inclusió en la partida de cost
d’inversió (Cmi).

Tota la flota adscrita al servei haurà d’estar equipada amb dispositius de comptatge de viatgers que pugen
i baixen (independent del sistema de validació) que permetin conèixer en temps real o mitjançant històrics
associats al SAEI l’ocupació dels vehicles en cada tram del recorregut. Aquests dispositius han d’assolir
una fiabilitat mínima del 95% en el comptatge de viatgers, han d’estar interconnectats al SAEI i han de
complir les especificacions recollides a l’Annex 3, apartat A3.7.
A més a més, el sistema ha de permetre calcular de forma automàtica les matrius origen-destinació dels
viatgers, mitjançant un mostreig que sigui suficientment representatiu.
Totes aquestes informacions hauran de ser accessibles per part de l’AMB de forma remota. S’hauran de
poder obtenir diferents consultes de detall, com poden ser segons períodes de temps determinats,
tipologia de dies o franges horàries, línies, entre d’altres.
L’empresa adjudicatària ha de proveir tots els dispositius de comptatge embarcats i els elements
necessaris per al seu correcte funcionament. El conjunt d’elements que conformen el sistema de
comptatge de viatgers (maquinari i programari) ha d’estar adscrit al servei de transport públic objecte
d’aquest Contracte, i ha d’estar totalment operatiu, amb els requeriments que exigeix aquest Plec, en un
termini màxim de dotze (12) mesos a comptar des de la data d’inici del servei.
Prèviament a la seva implantació, l’AMB validarà la solució aportada per l’empresa adjudicatària. L’AMB
podrà requerir dades o certificats que demostrin que la solució plantejada funciona correctament i amb la
precisió i fiabilitat necessàries.
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A la finalització del Contracte, i amb independència de quina en sigui la causa, els elements que
conformen el sistema de comptatge de viatgers revertiran al servei lliure de càrregues i en correcte estat
de conservació i funcionament als efectes que l’AMB els pugui transferir al següent adjudicatari.
El cost associat a les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei el
sistema de comptatge de viatgers serà a càrrec de l’AMB, mitjançant la seva inclusió en la partida de cost
d’inversió (Cmi).

L’empresa adjudicatària es compromet a dur a terme l’operació, el manteniment i la reparació dels equips
i sistemes adscrits al Contracte, incloent-hi tots els elements de maquinari i programari que els conformen.
Aquest compromís inclou el trasllat dels equips ja instal·lats en altres vehicles de la flota, el trasllat físic
dels centres de control del SAEI i altres sistemes, la reposició per pèrdues, danys, robatoris, etc.
El manteniment i la reparació dels equips i sistemes existents, i el dels que en el futur es puguin
incorporar, corresponen a l’empresa adjudicatària, la qual ha d’efectuar totes aquelles actuacions
preventives i correctives que siguin necessàries per tal de minimitzar les avaries en servei i garantir-ne la
plena funcionalitat i continuïtat de l‘operació.
Per tal de poder atendre les necessitats de manteniment i reparació dels equipaments al llarg del
Contracte, l’empresa adjudicatària ha de mantenir una reserva de dispositius prou àmplia com per garantir
la continuïtat del funcionament dels sistemes en el conjunt de la flota.
L’empresa adjudicatària ha de desenvolupar les tasques de reparació i manteniment dels equips i
sistemes embarcats mitjançant protocols adients, que poden ser exigits per l’AMB en qualsevol moment
al llarg de la durada del Contracte.
Correspon a l'empresa adjudicatària la correcta gestió com a residus d’aparells elèctrics i electrònics
(RAEE) de tots els equips que hagin de ser substituïts durant el Contracte, d’acord amb el que estableixin
la normativa vigent i les certificacions ambientals requerides (EMAS).
El cost de l’operació, el manteniment i la reparació dels equips i sistemes estarà inclòs en el cost unitari
d’operació ofert per l’empresa adjudicatària (Cuoi).

L’empresa adjudicatària ha de disposar dels mitjans auxiliars necessaris per a garantir la correcta
prestació del servei en les circumstàncies actuals i en un escenari d’increment de servei. En particular,
l’empresa adjudicatària ha de disposar, en el moment d’iniciar el servei, d’una o diverses cotxeres (fins a
un màxim de tres) que de manera conjunta garanteixin capacitat suficient per a l’estacionament de tota
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la flota al llarg de la durada del Contracte.
Així mateix, l’empresa adjudicatària del servei ha de disposar, a la cotxera proposada o de manera
conjunta entre les cotxeres que ofereixi, de tallers de reparació i manteniment, estació de rentat, sistema
de subministrament de combustible, sistema de subministrament d’energia, aparcament, oficines i un
centre de control amb les especificacions recollides a l’Annex 4, apartat A4.1.
Per tal de minimitzar el temps de resposta en cas d’incidències en el servei, així com l’impacte ambiental
i la generació de trànsit derivats de les circulacions buides, es valorarà que la cotxera o les cotxeres
ofertes estiguin situades a proximitat del punt de referència O (X: 422.072,761 / Y: 4.578.943,578
meters). A l’Annex 11 es mostra la localització del punt de referència O. La cotxera o cotxeres i tots els
mitjans auxiliars necessaris podran ser propis o bé aliens al concessionari.
Per tal de garantir la correcta operació dels vehicles elèctrics, l’empresa adjudicatària haurà de disposar
en el termini màxim de sis (6) mesos abans de l’inici del tercer període d’una potència total instal·lada a
la cotxera o cotxeres de 4MW.
L’empresa adjudicatària ha de gestionar en tot cas l’activitat de les instal·lacions i mitjans auxiliars tenint
en compte criteris ambientals, que s’han de concretar en el respecte de les condicions següents:
-

Tallers de reparació i manteniment dels vehicles:
Cal preveure la recollida selectiva dels residus no perillosos segons les ordenances
municipals vigents.
Cal fer una gestió correcta dels residus perillosos que inclogui llur segregació en origen,
un envasament correcte, un emmagatzematge idoni i el lliurament al gestor de residus,
segons allò que estableixen al Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus, i al Decret 87/2010, de 29 de juny, que aprova el
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) o posteriors
actualitzacions de la normativa vigent.
Cal garantir la bona qualitat de l'aire a l'interior del taller, així com el control de les
emissions a l'atmosfera, i disposar de sistemes de captació, en especial atenent als
gasos de combustió dels motors, i de captació/aspiració i filtratge per als compostos
orgànics volàtils (en les operacions de pintura) i per a la pols.
El nivell d’immissió de soroll que pot generar el taller és el que estableix el mapa de
capacitat acústica de la zona on estigui ubicat el taller, d’acord amb la legislació vigent
de protecció contra la contaminació acústica. Si el municipi al qual s’ubiqui el taller
disposa d’ordenança i aquesta és més restrictiva que la Llei, serà d’aplicació l’ordenança.
Cal garantir que no es barregen les aigües residuals de procés amb les sanitàries, així
com un abocament de les primeres amb un contingut en hidrocarburs inferior a 5 ppm.

-

Estacions de rentat de vehicles:
Les estacions de rentat han de disposar de tecnologies d'optimització i estalvi d'aigua
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basades en la recollida, filtració i recirculació de l'aigua de procés.
Tota la flota adscrita al servei ha de pernoctar a la cotxera o cotxeres proposades per l’empresa
adjudicatària. No es permetrà l’estacionament de la flota fora del perímetre de les cotxeres.
L’empresa adjudicatària ha de desenvolupar les tasques de manteniment de les instal·lacions i mitjans
auxiliars mitjançant protocols adients, que poden ser exigits per l’AMB en qualsevol moment al llarg de la
durada del Contracte.

L’empresa adjudicatària és responsable de la provisió i gestió de sanitaris a les terminals de les línies del
servei per tal d’atendre les necessitats del seu personal i el correcte funcionament del servei.
L'empresa adjudicatària resta obligada a instal·lar els sanitaris que siguin requerits per part de l'AMB per
tal de completar aquelles terminals de les línies del servei que no disposin d'aquests elements. Els nous
sanitaris han de respectar les especificacions recollides a l’Annex 4, apartat A4.2, seran preferentment
de tipus fix amb un disseny igual als que ja hi ha instal·lats actualment, amb connexió elèctrica,
subministrament d’aigua corrent i connexió a clavegueram. La ubicació serà a les terminals (orígens o
finals de línia) i el lloc exacte serà acordat amb l’ajuntament corresponent. L’empresa adjudicatària serà
responsable de portar a terme tots els tràmits, subministraments i actuacions que siguin necessaris per
a la instal·lació dels nous elements (taxes urbanístiques, adquisició, obra civil, connexions, etc.) i dels
eventuals trasllats que siguin motivats per la modificació de les terminals de línia, sense cap compensació
per part de l’AMB.
Els sanitaris han de disposar en tot cas d’aixetes i vàters de baix consum d'aigua d'acord amb els criteris
establerts al Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi
d'aigua. Així mateix, han de disposar de bombetes i sistemes d’il·luminació eficients. Totes les bombetes
han de ser de la classe energètica C o superior.
El costos associats a l’adquisició i instal·lació de nous sanitaris al llarg del Contracte seran a càrrec de
l’AMB, mitjançant la seva inclusió en la partida de cost d’inversió (Cmi). Els costos d’operació i
manteniment de tots els sanitaris adscrits al servei, incloent-hi la neteja, el manteniment, les taxes i els
impostos, el subministrament de llum i aigua, etc., estaran inclosos en el cost unitari d’operació ofert per
l’empresa adjudicatària (Cuoi).

L’empresa adjudicatària ha de disposar dels mitjans auxiliars, en especial vehicles complementaris,
necessaris per a garantir la correcta prestació del servei. Els vehicles complementaris han de ser
elèctrics, amb excepció d’aquelles tipologies vehiculars per les quals no existeixin models elèctrics
disponibles al mercat.
És obligació que l’empresa adjudicatària dugui a terme la provisió, l’operació, el manteniment, la reparació
i la gestió dels mitjans auxiliars referits, i que en tot moment garanteixi que estan disponibles per al servei.
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La no disponibilitat de mitjans auxiliars en cap cas serà considerada com una justificació valida en cas
d’incompliments per part de l’empresa adjudicatària.
Els costos d’operació i manteniment associats als vehicles i altres elements auxiliars estaran inclosos en
el cost unitari d’operació ofert per l’empresa adjudicatària (Cuoi).

L’AMB no tindrà relació jurídica ni laboral amb el personal de l’empresa adjudicatària del servei, ni durant
la durada del Contracte ni a l’acabament d’aquest.
L’empresa adjudicatària del servei ha de disposar del personal suficient per a la correcta prestació del
servei amb la qualitat requerida. Aquest personal ha de tenir la formació, capacitació i titulació que
requereixi cada lloc de treball, i l’empresa adjudicatària vetllarà, mitjançant el desenvolupament d’accions
de formació, per mantenir els nivells de capacitació necessaris.
Serà responsabilitat única i exclusiva de l’empresa adjudicatària del servei el compliment de les
obligacions que imposi la legislació vigent en cada moment en matèria laboral, de seguretat social, de
seguretat i salut, de prevenció de riscos laborals, d’integració laboral i qualsevol altra que sigui d’aplicació
en l’àmbit de les relacions laborals entre una empresa i els seus treballadors. Així mateix, serà obligació
de l’empresa adjudicatària vetllar per la correcta organització i retribució dels recursos humans per tal
d’evitar la conflictivitat laboral.
Al llarg de la durada del Contracte, la reducció del nombre o característiques dels llocs de treball
relacionats a l’Annex 5, apartat A5.1, tindrà la consideració d’incompliment contractual, ja que l’AMB els
considera necessaris per a la prestació del servei amb la qualitat requerida pel present Plec. L’única
excepció a aquest requisit serà el cas de reducció de l'oferta de servei a requeriment de l'AMB. En aquest
cas, l’empresa adjudicatària podrà aplicar una reducció quantitativa de personal justificada i proporcional
a la reducció d’oferta.
Al llarg de la durada del Contracte, l’empresa adjudicatària ha de garantir als treballadors adscrits a
l’execució d’aquest Contracte l’aplicació de les condicions laborals que estableixi el conveni laboral que
els resulti d’aplicació, així com les recollides en els pactes d’empresa vigents en el moment de la
subrogació (vegeu Annex 5, apartats A5.2 i A5.3).
Amb independència de les obligacions que hagi de complir en matèria de prevenció de riscos laborals,
l’empresa adjudicatària ha de disposar de protocols relatius a la seguretat en la conducció i les
instal·lacions per a tot el període de vigència del Contracte que han d’incloure, com a mínim, els aspectes
següents: selecció de conductors, formació en seguretat de conductors, recollida de dades de seguretat
(queixes, incidències, danys...), investigació d’incidents i accidents d’autobusos, programa contra l’abús
de l’alcohol i prevenció de drogues, gestió de la fatiga, descansos i estrès, i actuacions en cas

32

d’emergències. Els protocols esmentats poden ser exigits per l’AMB en qualsevol moment al llarg de la
durada del Contracte.
Així mateix, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un Pla de formació específic que ha d’incloure tant
la formació continuada del personal subrogat com la formació prevista per a les noves incorporacions. El
Pla de formació ha d’incloure especialment, entre altres temes, l’atenció als usuaris, la pràctica d’una
conducció eficient, la conducció de noves tipologies de vehicles, el compliment de bones pràctiques
ambientals (especialment de selecció de residus), la igualtat de gènere i l’atenció a persones
discapacitades. L’empresa adjudicatària ha de presentar el Pla de formació en la seva oferta.
Tot el personal de servei al carrer i als autobusos anirà perfectament uniformat.

L’empresa adjudicatària del servei se subrogarà com a ocupadora en les relacions laborals del personal
adscrit al servei, d'acord amb les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la
subrogació, i n’ha de respectar la remuneració, l’antiguitat i la categoria laboral a la data de subrogació.
A l’Annex 5, apartat A5.1, es facilita el llistat del personal objecte de subrogació, amb indicació del conveni
col·lectiu d’aplicació i els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d'antiguitat, venciment del
contracte, salari brut de cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als
quals afecti la subrogació.
La transmissió d’informació i documentació i altres qüestions operatives per procedir a la subrogació del
personal es regiran per la legislació d’àmbit laboral que sigui d’aplicació sense que l’ÀMB assumeixi cap
obligació amb el personal ni en relació amb les obligacions laborals ni pel que fa a la seguretat social
corresponents a les contractacions laborals de les empreses.
El personal que s’adscriurà al nou servei continuarà prestant serveis per a l’empresa anteriorment
prestatària del servei fins al dia de la signatura de l'Acta d'inici del servei. A partir d’aquest dia, passarà a
prestar serveis per a l’empresa adjudicatària, i la subrogació operarà amb efectes del dia de la signatura
de l’Acta d'inici del servei.
L’empresa adjudicatària del servei ha de portar a terme tots els tràmits que siguin necessaris legalment
per donar compliment a aquesta obligació de subrogació en els termes i les condicions previstos en
aquesta clàusula. Aquesta obligació de subrogació en les relacions laborals del personal procedent de
l’anterior prestatari del servei té la qualificació d'obligació essencial del Contracte. En conseqüència, el
seu incompliment serà causa de resolució del Contracte a l'empara del que disposa l'article 211.1 f ) de
la LCSP.
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L’empresa adjudicatària serà responsable de mantenir actualitzada i en perfectes condicions la informació
relativa a les línies del servei (tires i codis de línia) a totes les parades on fan parada, així com també la
senyalització provisional que pugui afectar aquestes parades.
Com a orientació, actualment hi ha 416 parades on hi para alguna línia del servei, amb la distribució per
municipis i per equipament que es mostra a la taula següent:
N. Parades PSI
(Pal Solar
d’Informació)

N. parades Pal

N. parades
Marquesina

BARCELONA

1

27

28

CORNELLÀ DE L.

14

43

57

EL PRAT DE L.

13

16

29

ESPLUGUES DE L.

1

L’HOSPITALET DE L.

8

27

SANT BOI DE L.

90

68

SANT FELIU DE L.

2

12

14

SANT JOAN DESPÍ

22

31

53

SANT JUST DESVERN

3

7

10

14
168

15
246

Municipi

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
TOTAL

TOTAL

1
35
1

1
2

159

30
416

A les parades de les línies del servei, l’empresa adjudicatària serà responsable de:
- L’actualització i el manteniment en perfectes condicions de la informació del servei de caràcter
permanent (tires i codis de línia), d’acord amb els requeriments establerts en l’Annex 6. La
senyalització que ha de dur a terme l’empresa adjudicatària inclou l’elaboració, la producció i el
subministrament del material (tires i codis de línia), així com les tasques de col·locació, substitució
o retirada del material.
- La informació a les parades i en els vehicles de totes aquelles modificacions de caràcter temporal
(canvis de recorregut per obres o altres circumstàncies extraordinàries) que es produeixin en el
servei, d’acord amb els criteris que determini l’AMB. La senyalització provisional a la parada afectada
ha d’incloure un avís que inclogui una explicació gràfica i escrita de la parada més propera on es pot
agafar la línia afectada, seguint els criteris que determini l’AMB de col·locació i disseny.
- La transmissió telemàtica de la informació sobre el temps d’espera de les línies d’autobús (mitjançant
els webservices destinats a aquest efecte) a totes les parades de les línies, per poder oferir-la a
l’aplicació AMB Mobilitat i als panells d’informació de temps d’espera a l’usuari en aquelles parades
que en disposin.
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- La col·locació de plànols municipals/zonals a les marquesines quan sigui requerit per l’AMB
(generalment, quan la marquesina no sigui coincident amb una línia de TMB).

Les tires informatives, els codis de línia i els avisos provisionals s’han d’editar seguint els criteris que
determini l’AMB. Prèvia col·locació de les tires informatives, l’empresa adjudicatària requerirà el vistiplau
de l’AMB pel que fa als continguts de la informació i al disseny.
En general, les tires informatives s’han de canviar un cop l’any, cada vegada que en variï el contingut
(horaris, parades, itinerari, etc.) o quan hi hagi canvis significatius en el disseny. S’estima en un mínim
d’una vegada cada dos anys la substitució dels plànols municipals/zonals, sense comptar els canvis per
modificacions del servei.
En el cas que l’ens responsable de la parada no permeti a l’empresa adjudicatària l’accés a la col·locació
de la senyalització, l’empresa adjudicatària ha de seguir els procediments que s’estableixin per tal de
subministrar el material i supervisar el resultat final.
Els costos associats a la senyalització i informació a les parades estaran inclosos en el cost unitari
d’operació ofert per l’empresa adjudicatària (Cuoi).

L’empresa adjudicatària serà responsable de mantenir en perfectes condicions la xarxa de parades de la
seva gestió formada per les parades amb mobiliari de tipus “pal” on hi pari alguna línia del servei.
En parades coincidents amb altres operadors dels serveis d'autobús de titularitat de l'AMB, se seguiran
els criteris d’actuació en la gestió de parades compartides entre operadors d’autobús de l’àmbit
metropolità que pugui establir l’AMB. Com a referència, a l’Annex 6 es proporciona l’última versió dels
esmentats criteris.
La parada de tipus “pal” deixarà de formar part de la xarxa de parades de gestió de l’operador en el
moment en què no hi pari cap línia del servei. L’AMB serà responsable de mantenir i actualitzar el llistat
de les parades que formen la xarxa de parades de gestió de l’operador i resoldrà les possibles
incoherències que puguin haver-hi. La modificació d’aquest llistat, incloent la incorporació al mateix de
noves parades, no implicarà cap dret econòmic a favor de l’empresa adjudicatària.
Les parades que formen part d’aquesta xarxa seran objecte de reversió al final del Contracte. De manera
indicativa, es proporciona el nombre i localització de les parades de tipus “pal” que conformen actualment
la xarxa de parades de gestió de l’operador:
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Municipi

N. parades pal

BARCELONA

1

CORNELLÀ DE L.

14

EL PRAT DE L.

13

ESPLUGUES DE L.

1

L’HOSPITALET DE L.

8

SANT BOI DE L.

90

SANT FELIU DE L.

2

SANT JOAN DESPÍ

22

SANT JUST DESVERN
SANTA COLOMA DE
CERVELLÓ

3

TOTAL

14
168

Addicionalment, també formaran part de la gestió de l’operador les parades tipus PIU que s’instal·lin
d’acord amb el previst a l’apartat 10.3. Les parades de tipus PIU s’incorporaran la xarxa de parades de
gestió de l’operador en el moment en què es completi la seva instal·lació.

A continuació es detallen les actuacions que ha de dur a terme l’empresa adjudicatària a les parades que
són de la seva gestió:
- Subministrament, instal·lació, trasllat i retirada: en el cas que es tracti d’una nova parada per a
la gestió de l’adjudicatari, aquest s’ha de fer càrrec de la fabricació, el subministrament i la instal·lació
de tots els elements que formen part de la parada seguint els criteris de disseny i col·locació
establerts per l’AMB. També es farà responsable dels treballs associats a qualsevol trasllat que sigui
requerit o de la retirada del mobiliari quan s’elimini una parada de manera definitiva.
- Manteniment: l’empresa adjudicatària s’ha d’encarregar de reparar o substituir els elements de les
parades per tal de mantenir-los en bon estat de conservació, sense elements malmesos, trencats,
ratllats, oxidats, pintats o torçats. Les fixacions amb el terra han de ser segures, l’estructura ha
d’estar recta i la banderola, perpendicular a la calçada. Els elements transparents (cilindres o altres)
s’han de reposar periòdicament per tal que sempre es pugui llegir la informació amb comoditat.
- Neteja: l’empresa adjudicatària s’ha d’encarregar de mantenir les parades netes de brutícia,
adhesius, cartells, pintades, etc.
- Identificació: l’empresa adjudicatària s’ha d’encarregar de mantenir actualitzats i en perfectes
condicions els elements d’identificació de les parades (banderoles, marquesines o qualsevol tipus
de mobiliari que disposi la parada), conforme els criteris de disseny establerts per l’AMB i amb
independència del mobiliari que formi la parada. En general, els elements identificatius seran el nom
de la parada i el codi numèric de la parada, però poden haver-hi altres elements associats
(pictograma d’autobús, adreça web, app, codi QR, informació institucional, logo, etc.).
- Panells d’Informació a l’usuari (PIU): addicionalment, quan la parada disposi de pantalla (panells
d’informació a l’usuari) sota la gestió de l’adjudicatari, aquest s’ha de fer càrrec del funcionament i
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manteniment integral, a banda de totes les tasques relatives a la parada descrites en els punts
anteriors:
Manteniment físic: l’empresa adjudicatària s’ha d’encarregar de mantenir la pantalla i el
seu mobiliari en bon estat de conservació, sense elements malmesos, trencats, ratllats,
oxidats o torçats, i ha de garantir en tot moment que l’usuari pugui llegir amb comoditat
la informació.
Manteniment tecnològic: l’empresa adjudicatària s’ha d’encarregar de mantenir en servei
les pantalles, i ha d’assegurar les comunicacions i donar informació sobre el temps
d’espera de les línies d’autobús (la informació que es trobi disponible als webservices
destinats a aquest efecte).
L’AMB podrà requerir a l’adjudicatari que es doti de la tecnologia necessària (tabletes o similars) per a la
gestió de les peticions de visita i ordres de treball necessàries per instal·lar, mantenir, traslladar, entre
d’altres, la xarxa de parades de la seva gestió, així com per informar de les actuacions relacionades amb
les parades provisionals que es duguin a terme a la via pública per part de l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària ha de desenvolupar les tasques relacionades en aquest apartat mitjançant
protocols adients, que poden ser exigits per l’AMB en qualsevol moment al llarg de la durada del
Contracte. El cost de la totalitat d’activitats i subministraments que formen part de la gestió de la xarxa
de parades de gestió de l’operador, excepte l’adquisició i instal·lació de PIUs addicionals prevista al
següent apartat, estarà inclòs en el cost unitari d’operació ofert per l’empresa adjudicatària (Cuoi).

L’empresa adjudicatària del servei és la responsable de la gestió, l’operació i el manteniment integral dels
panells d’informació a l’usuari que estiguin adscrits al servei durant la durada del Contracte, així com de
l’actualització i manteniment en perfectes condicions dels seus elements d’identificació, d’acord amb el
que s’estableix a l’Annex 7.
De manera indicativa, es proporciona el nombre i la localització de les parades amb pantalla d’informació
a l’usuari que conformen actualment la xarxa de parades de gestió de l’operador.
Municipi

PIU

CORNELLÀ DE L.
L’HOSPITALET DE L.
SANT BOI DE L.
SANT JOAN DESPÍ
SANT JUST DESVERN
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
TOTAL

5
1
5
7
1
1
20

Addicionalment als PIU existents, al llarg del Contracte l’empresa adjudicatària haurà de proveir i
gestionar seixanta (60) panells d’informació a l’usuari addicionals d’acord amb el que s’estableix a
l’Annex 7. L’AMB podrà requerir a la empresa adjudicatària la instal·lació de PIU en qualsevol moment a
partir de la formalització del Contracte. Els PIU quedaran adscrits al servei.
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A la finalització del Contracte, i amb independència de quina en sigui la causa, tots els PIU descrits en
aquest apartat i adscrits al servei revertiran al servei en correcte estat de conservació, a fi de garantir la
continuïtat immediata en la seva prestació.
El cost de l’adquisició i instal·lació dels PIU addicionals als existents serà a càrrec de l’AMB, mitjançant
la seva inclusió en la partida de cost d’inversió (Cmi). Els costos d’operació i manteniment de tots els PIU
adscrits al servei estaran inclosos en el en el cost unitari d’operació ofert per l’empresa adjudicatària
(Cuoi).

L’empresa adjudicatària del servei no pot efectuar l’explotació publicitària dels autobusos. L’empresa
adjudicatària ha de facilitar, tant a l’AMB com a tercers autoritzats per aquesta, el lliure accés als vehicles
per tal de col·locar-hi elements publicitaris.

En la relació amb els usuaris, serà d’aplicació el Reglament de viatgers dels serveis de transport públic
de superfície de l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aprovat pel Consell Metropolità de l’AMB
el 8 de febrer de 2001 i les seves actualitzacions. Addicionalment, l’usuari té dret a disposar dels serveis
complementaris que s’estableixin en el present Plec per a la prestació del servei objecte d’aquesta
licitació.
En tot moment al llarg de la durada del Contracte l’empresa adjudicatària ha de garantir que tot el seu
personal es dirigeix als usuaris del servei de manera professional i respectuosa, essent especialment
col·laborador amb les persones amb discapacitat o d’edat avançada.
L’empresa adjudicatària ha de disposar d’un protocol que garanteixi que cap usuari no sigui discriminat
per raó de sexe, raça, origen, llengua, creences, opinions o qualsevol altra circumstància personal o
social. Per garantir-ho, ha d’introduir mesures de control internes, que recullin sancions en cas que sigui
necessari. Al mateix temps, l’empresa adjudicatària ha de facilitar als usuaris els mecanismes de
denúncia en cas que se sentin tractats amb discriminació.
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De manera general, la recollida i el descens de viatgers s’ha de fer únicament i exclusiva a les parades
autoritzades, i els vehicles adscrits a la prestació del servei hi han de romandre únicament i exclusiva el
temps necessari per recollir o deixar viatgers.
Excepcionalment, i per tal de millorar la seguretat personal dels usuaris, l’AMB podrà autoritzar que en
determinades expedicions, en la totalitat o en part del seu recorregut, alguns col·lectius d’usuaris puguin
baixar del vehicle fora de les parades del servei.
El sistema d’accés als vehicles ha de garantir la facilitat d’accés de persones amb mobilitat reduïda, i en
especial a les persones en cadires de rodes. En particular, els vehicles han d’estar equipats amb rampes
d’accés per a cadires de rodes que han de poder ser accionades, en el cas dels vehicles de nova
adquisició, tant de manera automàtica com manual.
En el cas dels vehicles que disposen de sistema d’accionament de rampa automàtic i manual, si per una
incidència les esmentades rampes no poden ser accionades automàticament, és obligació del conductor
del vehicle accionar-les manualment. Si fos necessari el conductor haurà d’abandonar el seu lloc de
conducció per obrir la rampa manual, adoptant en tot moment les mesures adients per garantir la
seguretat dels passatgers a bord.

En determinats punts d’origen i final de línia, quan concorrin causes justificades que comportin facilitar la
mobilitat d’alguns usuaris que en cas contrari la tindrien limitada, l’AMB podrà requerir a l’empresa
adjudicatària que en aquests punts no exigeixi als viatgers una nova validació del seu títol de viatge quan
desitgin continuar el seu desplaçament més enllà de la parada origen/final de línia. Amb el requeriment,
l’AMB establirà les parades on tindrà lloc aquest origen i final creuat. L’empresa adjudicatària no podrà
exigir cap compensació per aquest aspecte, ni la modificació del compromís de viatgers contingut a la
seva oferta.

Els títols de transport actualment vigents al servei són els següents:
- Bitllet senzill.
- Títols del sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
- Títols socials de l’AMB i aquells altres títols socials que estiguin integrats: targeta T4 integrada de
l’AMB (acompanyada de Targeta Rosa Metropolitana de tarifa reduïda, o Carnet de Pensionista tipus
B de FGC), Targeta Rosa Metropolitana i Passi Metropolità d’Acompanyant. S’acceptaran el passi
de pensionista de FGC (acompanyat del Carnet de Pensionista tipus A) i la targeta multiviatge de
pensionista de FGC (acompanyada del Carnet de Pensionista tipus B).
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- Bitllets gratuïts
En el futur, aquest catàleg de títols s’adaptarà en tot moment a les estructures tarifàries i valors de venda
al públic que siguin fixades per l’ATM i per l’AMB, cadascuna en el seu àmbit de competència.
Per tal que en el servei es puguin utilitzar els títols integrats de l’ATM, l’empresa adjudicatària ha d’adherirse al sistema tarifari integrat de l’ATM mitjançant la signatura del corresponent conveni empresa-ATMAMB. Si l’empresa adjudicatària ja estigués adherida al sistema tarifari integrat, caldria diferenciar, en la
Cambra de Compensació dels títols ATM, aquest servei de la resta de serveis de l’empresa. L’empresa
adjudicatària resta també obligada a adherir-se al sistema de validació sense contacte (Projecte TMobilitat) mitjançant la signatura dels convenis adients amb l’ATM, l’AMB i/o altres entitats que hi puguin
participar.
Sense perjudici de l’adequació als mecanismes d’integració tarifària prèviament esmentada, l’AMB podrà
crear i establir la introducció en el servei de títols de transport propis, incloent títols promocionals o de
caràcter gratuït.
L’empresa adjudicatària del servei ha d’aplicar els protocols d’actuació relatius als títols de transport que
li siguin indicats per l’AMB, particularment pel que fa al tractament d’incidències i bescanvis.
L’empresa adjudicatària podrà comercialitzar els títols de transport vigents al servei a requeriment de
l’AMB o en els casos en els quals l’AMB hagi donat prèviament la seva conformitat.
Els costos derivats del funcionament del STI, que siguin suportats directament per l’empresa adjudicatària
estaran inclosos en el en el cost unitari d’operació (Cuoi). En aquest concepte s’inclouran els costos de
la cambra de compensació T-4, de la cambra de compensació de l’ATM i d’altres cambres de
compensació que es puguin crear en el futur.

La política de comunicació i informació al ciutadà referent al servei objecte de licitació serà dirigida per
l’AMB. L’empresa adjudicatària es compromet a aplicar en tot moment la política de comunicació i
informació que li sigui ordenada per l’AMB.
L’empresa adjudicatària ha de desenvolupar un Pla d’informació i atenció al client, que ha de ser presentat
a la seva oferta i que detallarà els canals i les actuacions previstes en relació a les tasques d’informació
del servei i d’atenció a les queixes i suggeriments dels usuaris.
L’empresa adjudicatària es compromet a subministrar a l’AMB tota la informació necessària relacionada
amb el servei i les seves incidències, modificacions, ampliacions, etc. en els termes especificats en
aquesta clàusula.
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L’empresa adjudicatària ha de preveure la informació i l’atenció a l’usuari a través dels canals que
s’exposen a continuació:
- Informació del servei a l’interior dels vehicles mitjançant diferents suports (cartells, mapes, panells
electrònics, megafonia, etc.).
- Informació del servei a les terminals i parades del servei mitjançant diferents suports (cartells,
mapes, panells electrònics, etc.).
- Pàgina web de l’AMB
- App del servei (AMB Mobilitat)
- Centre d’atenció a l’usuari amb capacitat de prestar atenció telefònica i personal a l’usuari en horari
que com a mínim cobreixi l’horari d’operació del servei, i contestador automàtic fora de l’esmentat
horari. El número de telèfon haurà de ser tipus 93 o equivalent.
- Punt o oficina de recuperació d’objectes perduts, en lloc de fàcil accés.
- Correu electrònic d’atenció a l’usuari.
- L’empresa adjudicatària del servei resta obligada a establir a les seves oficines un PAC per
informació i algunes funcionalitats en relació als títols AMB, especialment el bescanvi en cas
d’incidències. El PAC és un Punt d’Atenció al Client on s’haurà d’atendre presencialment usuaris
que tinguin incidències amb els títols i/o suports del nou sistema T-Mobilitat, i especialment dels títols
propis de l’AMB en aquesta tecnologia. L’horari del PAC, com a mínim, ha de cobrir l’horari
d’operació del servei.

L’empresa adjudicatària ha d’informar regularment els usuaris del servei mitjançant els canals
d’informació i atenció a l’usuari establerts a l’apartat 12.4.2. Aquests canals tenen com a finalitat exclusiva
la informació i atenció als usuaris en relació al servei.
La informació a l’usuari proveïda per l’adjudicatari haurà de poder estar disponible en català, castellà i
anglès, en tots els canals.
L'empresa adjudicatària es compromet a implantar els sistemes d’informació descrits a l’apartat 7.1 per
tal de poder oferir noves informacions en temps real als usuaris a través dels canals de l’AMB (pàgina
web, App AMB Mobilitat, altres). Les informacions que permetrà obtenir són la visualització de les línies,
parades i ubicació dels vehicles en temps real sobre Google Maps; visualització de gràfic sinòptic (tipus
termòmetre) de les línies, parades i ubicació dels autobusos; estimació de temps d'espera a la parada
dels dos autobusos següents.
Per altra banda, l'empresa adjudicatària ha d’implementar una webservice per proporcionar informació
en temps real segons s’estableix en l’apartat 14.4 i a l’Annex 3, apartat A3.2. Específicament, el
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webservice ha de recollir el temps de pas previst a les diferents parades del servei perquè el Servei
d’Informació de l’AMB pugui informar els usuaris a través de l’App AMB Mobilitat.

L’empresa adjudicatària està obligada a comunicar immediatament a l’AMB i al Servei d'Informació
d’aquesta qualsevol tipus d'incidència o alteració del servei programat. En el cas de les incidències, cal
comunicar-les a l’AMB al més ràpid possible i a través dels canals de què disposi l’AMB. En el cas de les
alteracions del servei programades, la comunicació s’ha de produir amb prou antelació perquè el Servei
d’Informació de l’AMB pugui informar-ne els usuaris pels seus canals.
L’empresa adjudicatària està obligada a exposar en parades i a bord dels autobusos tots els canvis de
servei, incidències i modificacions que tinguessin lloc. Per a la publicació d'aquestes modificacions en
parades i autobusos, l’empresa adjudicatària ha de dissenyar els procediments d’informació del servei
oportuns (modificacions, incidències, etc.) mitjançant diferents elements situats a les parades i/o a
l’interior de l’autobús. Així mateix, l’empresa adjudicatària ha de proporcionar informació dels canvis de
servei, incidències i modificacions que tinguessin lloc, al conjunt dels canals previstos.
L’empresa adjudicatària es compromet a utilitzar l’aplicació web Gestió d’Informació del Transport (GIT)
proporcionada per l’AMB, d’acord amb el que s’especifica a l’Annex 3, apartat A3.8.

L’empresa adjudicatària disposarà de procediments per al control i processament de les queixes i
suggeriments que li puguin arribar a través dels canals habilitats a tal efecte per l’AMB i els seus
organismes o dels habilitats per la pròpia empresa. Els procediments esmentats han d’incloure:
-

Identificació del reclamant.

-

Descripció i tipologia de la queixa.

-

Sistema de priorització.

-

Seguiment i estat de les queixes i suggeriments.

-

Indicadors de gravetat.

-

Control, tancament i arxius de les queixes: avaluació final.

L’empresa adjudicatària ha de preveure els punts de recepció de les queixes, l’estructura i disponibilitat
del llibre de reclamacions i la dotació de personal necessària per a l'atenció al públic.
Per tal de garantir una correcta informació, l’empresa adjudicatària haurà de disposar a bord dels tots els
vehicles en servei de díptics informatius sobre les diferents canals a disposició dels usuaris per tramitar
queixes i suggeriments. El contingut d’aquests díptics haurà d’estar disponible en català, castellà i anglès
i haurà de ser aprovat prèviament per l’AMB.
L’empresa adjudicatària resta obligada a disposar de llibres de reclamacions oficials a disposició de
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l’usuari, d’acord amb la normativa vigent a cada moment. La tramitació d’aquestes reclamacions seguiran
el procediment que estableixi l’AMB.
Pel que fa les queixes i suggeriments que rebi a través dels canals propis del servei o de l’empresa
adjudicatària, caldrà informar-ne puntualment a l’AMB. A tal efecte, l’empresa adjudicatària ha de registrar
tota la informació necessària i ha d'incloure als informes mensuals previstos a l’apartat 14.5.4 l'anàlisi i
inventari de les reclamacions, queixes i suggeriments dels usuaris, així com de les actuacions portades
a terme per tal de donar-los resposta.
Pel que fa les queixes i als suggeriments que l’AMB rebi a través dels seus canals propis o del Servei
d'Informació, l’empresa adjudicatària està obligada a respondre a l’AMB. En aquest cas, l’empresa
adjudicatària ha d’integrar-se en el sistema de gestió de queixes de l’AMB per donar resposta a les
queixes que es rebin des de la mateixa administració pel canal i en el format que es determini. L'AMB pot
retornar qualsevol resposta donada per l'empresa adjudicatària a la queixa d'un ciutadà, per defectes de
contingut, i en aquest cas es considerarà la queixa com una no resposta a tots els efectes, i s'haurà de
respondre novament, atenent les instruccions de l’AMB. En alguns casos, l’AMB podrà requerir que
l’empresa adjudicatària respongui directament l’usuari, i que trameti la còpia de la resposta a l’AMB.
Per tal de garantir uns terminis de resposta adequats, el temps de resposta per part de l’empresa
adjudicatària està vinculat a un sistema d’incentius i penalitzacions que es descriu posteriorment a la
clàusula 20. S’adoptaran com a terminis màxims per a la resposta:
-

Quinze (15) dies des de la recepció de la queixa o suggeriment per part de l’empresa adjudicatària
fins a la seva resposta a l’usuari en el cas que l’usuari l’hagi formulat a través dels canals de
l’empresa adjudicatària.

-

Deu (10) dies des de la recepció de la queixa o suggeriment per part de l’empresa adjudicatària
fins a la seva resposta a l’AMB en el cas que l’usuari l’hagi formulat a través dels canals de l’AMB.

En el cas que les queixes i suggeriments per part dels usuaris no facin referència al servei objecte de
licitació, l’empresa adjudicatària resta igualment obligada a rebre-les i les ha de transmetre a l’AMB en el
termini màxim de cinc (5) dies.
En general, la relació amb l’usuari s’ha de poder produir en català, castellà i anglès. Cal preveure els
canals de reclamacions més habituals (web, telèfon, App, presencial, llibres de reclamacions, etc.).

L’empresa adjudicatària ha de desenvolupar les actuacions de promoció del servei mitjançant un Pla de
comunicació, que s’ha de presentar a la seva oferta. El Pla de comunicació ha de definir i desenvolupar
de manera detallada l’estratègia i les mesures concretes de comunicació i promoció del servei, tenint en
compte la varietat de receptors i àmbits espacials. Es valorarà particularment el desenvolupament
d’estratègies i aliances amb tercers per tal de promocionar el servei. Les actuacions de promoció del
servei per part de l’empresa adjudicatària han de comptar en tot cas amb el vistiplau de l’AMB.
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La concreció del pla ha de ser tal que identifiqui els recursos humans i materials destinats a la seva
execució i que permeti que l’AMB en supervisi el compliment.

En el marc del present Contracte es preveu l’existència d’una partida econòmica destinada a actuacions
de publicitat i promoció del servei, destinades als usuaris del servei o als ciutadans en general.
La quantia màxima de la partida destinada a actuacions de publicitat i promoció del servei està lligada als
objectius que determini en cada moment l’AMB i és de 60.000 euros anuals (o la part proporcional en
funció de la data d'inici i final del servei). L’empresa adjudicatària podrà disposar del 50% d’aquesta
partida per actuacions de promoció del servei. El 50% restant, serà destinat a actuacions de promoció
metropolitana que li siguin indicades per l’AMB.
Els licitadors hauran d’incloure la quantia màxima de la partida destinada a actuacions de publicitat i
promoció del servei en la determinació del cost unitari d’operació (Cuoi). L’AMB verificarà el correcte
desenvolupament de les actuacions de publicitat i promoció del servei i la despesa efectivament
realitzada. En ocasió de les liquidacions definitives (vegeu apartat 21.2) l’AMB deduirà de l’import Ai final
aquelles quantitats corresponents a actuacions de publicitat i promoció del servei que no hagin estat
convenientment justificades documentalment.

Sense perjudici de la continuïtat a efectes de gestió del Contracte de la denominació de les línies
establerta a la clàusula 5, l’AMB pot disposar canvis en la seva denominació comercial. Aquests canvis
seran d’obligada acceptació per l’empresa adjudicatària, que haurà d’actualitzar els elements informatius
del servei en conseqüència i informar-ne els usuaris mitjançant els canals d’informació previstos a
l’apartat 12.4.

L’empresa adjudicatària ha de dur a terme actuacions de millora de la sostenibilitat ambiental mitjançant
un Pla de sostenibilitat ambiental. El Pla de sostenibilitat ambiental ha de tenir en compte els aspectes
bàsics següents:
-

Consum energètic

-

Contaminació ambiental

Pel que fa al consum energètic, l’empresa adjudicatària haurà de proposar actuacions destinades a la
millora de l’eficiència energètica, en relació als vehicles, al personal de conducció i a les instal·lacions.
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Entre aquestes mesures, el Pla de sostenibilitat ambiental ha d’incloure en tot cas auditories continuades
sobre el consum dels vehicles que tindran per objecte un estalvi en el consum i en les emissions
contaminants a la totalitat de la flota.
El Pla de sostenibilitat ambiental ha d’exposar amb el màxim de detall possible el procés que se seguirà
per dur a terme aquest compromís, amb una programació acurada. Tots els vehicles del servei hauran
d’haver estat auditats abans de tres (3) anys des de la data de formalització del Contracte. A partir
d’aquest termini, es mantindran les auditories que siguin necessàries per mantenir l’estalvi aconseguit i,
si és possible, incrementar-lo.
Les despeses d’auditoria seran a càrrec de l’empresa adjudicatària, ja que és el primer beneficiari de
l’estalvi econòmic de la reducció del consum de combustible, sense que hi hagi cap compensació
econòmica per part de l’AMB.
L’empresa adjudicatària ha de remetre a l’AMB amb freqüència semestral informació detallada sobre les
auditories portades a terme, els procediments aplicats i els resultats obtinguts.
Pel que fa a la contaminació ambiental, el Pla de sostenibilitat ambiental ha d’indicar les actuacions
previstes per tal de reduir la contribució del conjunt del servei a la contaminació ambiental metropolitana.
Es dedicarà una atenció especial a la reducció d’emissions dels contaminants més rellevants en l’àmbit
de prestació del servei i, en tot cas, a la contaminació acústica. Cal tenir en compte els vehicles, el
personal de conducció i les instal·lacions proposades.
En particular, el Pla de sostenibilitat ambiental ha d’incloure les condicions i els terminis relatius a la
certificació del servei mitjançant les normes de qualitat EMAS.
L’AMB controlarà la correcta aplicació del Pla de sostenibilitat ambiental de l’empresa adjudicatària, que
estarà subjecta a penalitats en cas d’incompliments.

En cas de declaració d’episodis ambientals de contaminació atmosfèrica a la totalitat o part de l’àmbit on
es presta el servei, l’empresa adjudicatària ha de complir en tot moment les indicacions que li siguin
transmeses per l’AMB. Aquestes indicacions poden preveure la mobilització del conjunt de la flota
disponible per al servei, que en cap cas pot ser inferior al 95% de la flota adscrita al servei (incloent-hi
vehicles de reserva).
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L’empresa adjudicatària és responsable de la prestació d'un servei de qualitat, del compliment d'horaris i
freqüències, del control del frau i, en general, de tots aquells aspectes que redunden en l’eficàcia i qualitat
del servei de transport objecte de licitació.
L’empresa adjudicatària desenvolupa les actuacions d’inspecció i control del servei mitjançant un Pla
d’inspecció i control del servei que s’ha de presentar a la seva oferta.
El Pla d’inspecció i control del servei ha de definir i desenvolupar els mètodes, els sistemes, la periodicitat
de les mesures, així com els mitjans humans i materials assignats per al seu desenvolupament. Ha
d’especificar, entre d’altres, la composició, dedicació i funcions de l’equip que estarà destinat a la relació
directa amb l’AMB. Es valorarà particularment la definició i el seguiment d’actuacions destinades al control
i lluita contra el frau, amb particular atenció a la concreció i nombre dels recursos humans i materials que
s’hi dediquin. La concreció del pla ha de ser tal que permeti que l’AMB en supervisi el compliment.
En particular, el Pla d’inspecció i control del servei ha d’incloure les condicions i els terminis relatius a la
certificació del servei mitjançant les normes de qualitat UNE 13816.
L’AMB controlarà la correcta aplicació del Pla d'inspecció i control de l’empresa adjudicatària, que estarà
subjecta a penalitats en cas d’incompliments.

L’AMB pot exercir totes les potestats de supervisió per al compliment del Contracte i proposar a l'òrgan
de contractació les decisions que estimi convenients per a la millor execució del Contracte. Així mateix,
l’AMB tindrà plena capacitat d’inspecció enfront de l’empresa adjudicatària i aquesta haurà d’oferir-li en
tot moment la màxima cooperació. En concret, l’empresa adjudicatària ha de facilitar a l’AMB la inspecció
del servei, les obres, les instal·lacions i els locals, així com la documentació relacionada amb l’objecte
del Contracte.
Entre les tasques de supervisió del servei per part de l’AMB, es troben:
- Seguiment del Contracte de prestació del servei i, en concret, dels incompliments i la determinació
de les penalitzacions.
- Processos de liquidació dels pagaments i supervisió dels càlculs i supòsits previstos al present Plec.
- Seguiment dels compliments en relació amb els criteris de qualitat i gestió. Mesures i resultats anuals
i, si escau, aprovació dels mesuraments dels indicadors de qualitat i gestió.
- Seguiment de la correcta implementació de les actuacions proposades per l’empresa adjudicatària
en la seva oferta.
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- Supervisió i control general de l'explotació.
L’AMB pot supervisar en qualsevol moment de la durada del Contracte el desenvolupament dels diferents
protocols exigits a l’empresa adjudicatària en relació amb el desenvolupament de la seva activitat i
verificar-ne la correcta aplicació. Així mateix, pot supervisar la correcta aplicació dels plans presentats
per l’empresa adjudicatària en la seva oferta: Pla de formació, Pla d’informació i atenció al client, Pla de
comunicació, Pla de sostenibilitat ambiental i Pla d’inspecció i control del servei.
L’AMB pot verificar a cada exercici el grau d’implementació i compliment de les actuacions proposades
per l’empresa adjudicatària.
Per supervisar el correcte desenvolupament del servei, l’AMB pot comptar amb el suport d’una assistència
externa i independent. L’empresa adjudicatària està obligada a facilitar a l’AMB, directament o a través
de l'assistència tècnica autoritzada, tota la informació necessària per a la correcta execució de les seves
comeses.

L’empresa adjudicatària es compromet a aplicar els protocols de crisi que li siguin facilitats per l’AMB en
tots els casos previstos. L’activació de qualsevol protocol de crisi s’ha de comunicar de manera immediata
a l’AMB mitjançant els canals previstos a tal efecte.

L’empresa adjudicatària ha de facilitar a l’AMB una connexió remota directa que permeti consultar i obtenir
en qualsevol moment tota la informació en temps real i estadística del sistema SAEI, incloent-hi la
informació relativa a l’operació, dades de gestió del servei i a dades històriques a les parades de la línia
que l’AMB determini, tal com es detalla a l’Annex 3, apartat A3.2.
A més a més, l’AMB pot requerir l’habilitació d’una connexió VPN i/o sol·licitar l’enviament de dades de
manera remota a través de webservices o altres canals habilitats a aquest efecte, que s’integraran en els
sistemes de gestió i control centralitzats que es puguin desenvolupar per obtenir els temps de pas,
incidències, localització dels vehicles, estat de puntualitat, ocupació d’aquests, validacions en cas que hi
hagi possibilitat, dades històriques, entre d’altres.
En resum, la informació que s’ha de transmetre des del SAEI es divideix en tres blocs: informació per
proveir a un centre de control, informació per alimentar els sistemes d’informació dinàmica en temps real,
informació per la gestió de dades històriques i càlcul d’índex de puntualitat, tal com s’estableix a l’Annex
3, apartat A3.2.

L’empresa adjudicatària ha de produir i lliurar una sèrie d'informes periòdics, en suport informàtic i en els
formats que defineixi l’AMB, amb la documentació que exposi l'evolució del servei i les seves incidències.
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L’AMB pot modificar, al llarg de la durada del Contracte, el contingut dels informes per adequar-los als
canvis del servei o a noves exigències pel que fa a l'obtenció i disposició de la informació.
Per tal de garantir la puntualitat i la completesa de les trameses d’informació, el lliurament de cada informe
es vincula a un sistema d’incentius i penalitzacions que es descriu posteriorment a la clàusula 20.
En qualsevol cas, s’estableix, amb diferent periodicitat, la producció i les trameses d’informació recollides
als apartats següents.

L’empresa adjudicatària ha de comunicar a l’AMB, mitjançant correu electrònic o el suport informàtic que
aquesta determini, totes les incidències que tinguin lloc durant la realització del servei, incloent-hi
qualsevol anomalia, incidència, agressió o accident del servei que pugui afectar negativament la
seguretat dels usuaris, del personal de conducció o de la via pública, o a la imatge pública del servei.
Els terminis per comunicar aquesta informació són els que estableix l’apartat 12.4.4 o els que determini
l’AMB en cada cas.

L’empresa adjudicatària ha d'emplenar diàriament un arxiu diari d'incidències. Aquestes incidències han
d'incloure tant les que tinguin impacte en els costos i ingressos com les que no en tinguin, tot posant
especial èmfasi en les incidències que impliquin deixar viatgers a terra, cas en què s'avaluarà el nombre
de potencials viatgers afectats, o incidències relacionades amb la seguretat dels usuaris o del personal
de conducció (agressions, intervencions de la guàrdia urbana, etc.). L’AMB pot exigir en qualsevol
moment el lliurament dels arxius diaris d’incidències que consideri pertinents.

L’empresa adjudicatària agrupa els arxius diaris d'incidències en un informe setmanal que recull les
incidències i modificacions del servei dels arxius diaris i el resum de dades de producció, en quilòmetres
realitzats segons el calendari del servei, les variacions de servei i pèrdues de servei, amb indicació de
les línies, dies i hores de la setmana en què s'hagin realitzat, així com les autoritzacions corresponents
per part de l’AMB. L’AMB pot exigir en qualsevol moment el lliurament dels arxius setmanals del servei
que consideri pertinents.

L’empresa adjudicatària ha de presentar mensualment i en el termini de tres (3) setmanes posteriors al
mes de referència a l’AMB un resum en el qual s’hi reflecteixi, com a mínim, la informació següent:
-

Nombre d'expedicions realitzades per sentit.

-

Nombre d'expedicions perdudes per qualsevol causa amb indicació de la causa.

-

Nombre d'expedicions per grau de compliment de freqüències i horaris.
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-

Km realitzats (útils i morts) per línia del servei base i modalitat (elèctric i convencional).

-

Hores de servei (útils i mortes) per línia del servei base i modalitat (elèctric i convencional).

-

Nombre de títols venuts, per dies, títols i canal de venda.

-

Demanda per dies, mesos i exercicis, per expedicions i títols.

-

Incidències en el servei, per tipus (seguretat, avaries...).

-

Resum de les incidències més significatives del servei i descripció breu de l'actuació realitzada i
els resultats.

-

Desviaments per obres i i l’execució dels serveis especials (amb el mateix nivell de detall que la
resta de dades d’oferta real)

-

Anàlisi i inventari de les reclamacions, queixes i suggeriments dels usuaris rebuts aquell mes, així
com de les actuacions portades a terme per tal de donar-hi resposta.

-

Recaptació per títols propis (vendes de bitllets i de targetes).

-

Ingressos de la Cambra ATM.

-

Comparativa de les magnituds anteriors, i dels acumulats anuals, amb el mateix període de l'any
anterior.

-

Justificants dels pagaments de les quotes de finançament del material mòbil.

-

Nivell de frau detectat.

-

Ingressos per multes.

-

Accions d'inspecció i control realitzades per l’empresa adjudicatària.

-

Quan correspongui (mínim amb caràcter semestral): Informació detallada de les auditories sobre
el consum de combustible dels vehicles, els procediments aplicats i els resultats obtinguts.

Amb periodicitat anual l’empresa adjudicatària lliura a l'AMB:
-

Una previsió de tancament econòmic (dèficit previsible) de l’exercici en curs i un pressupost del
dèficit del servei per a l'exercici següent, a lliurar abans del 30 de setembre.

-

Un informe de gestió, que cal lliurar abans del 31 de gener de l'exercici següent i que inclourà una
memòria explicativa de la gestió i prestació del servei on es descriguin totes les actuacions
realitzades.

-

Comptes anuals auditats del servei, que cal lliurar abans del 31 de juliol de l’any següent a
l’exercici auditat.
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-

La memòria sobre la gestió i prestació del servei de l'exercici anterior, que ha de contenir com a
mínim, la següent informació:
L’anàlisi estadística anual de les dades incloses als informes mensuals, que ha
d’incloure, com a mínim:
Total d'expedicions per línies, mensuals i acumulades durant tot l'any per sentit.
Nombre d'expedicions perdudes per avaries i/o per condicions de trànsit per
sentit.
Km (útils i morts) i hores de servei (útils i mortes) per línies i modalitat (elèctric i
convencional), mensuals i acumulat durant l'any.
Evolució mensual dels viatgers per títols de viatge.
Evolució mensual dels viatgers per línies i títols, indicant percentatges parcials i
resultats totals.
Evolució interanual mes a mes dels viatgers per títols i línies.
Evolució dels viatgers per tipus de dia (feiner, dissabte i diumenge/festiu) i línia.
Evolució mensual i interanual de la recaptació.
Evolució mensual i interanual dels Ingressos (desagregats per Cambra ATM i
altres ingressos).
Un resum dels fets més rellevants del servei durant l’any.
Detall de les incidències, en què s’indiqui si eren previsibles o no previstes, si han requerit
el servei de forces policials i la seva tipologia. S’hi ha d’incloure un quadre resum per
tipologies.
Estadística de la flota a 31 de desembre: relació dels vehicles per matrícula adscrits al
servei, amb resum del nombre de vehicles (total operatiu i màxim en línia), marca i model,
disponibilitat d’aire condicionat, pis baix, edat mitjana del parc, resum d’altes i baixes.
Estadística de la plantilla: composició en nombre i categories, absentisme, relació de la
plantilla adscrita al servei a 31 de desembre amb indicació de categoria professional i
data d’incorporació a l’empresa.
Relació d’altes i baixes produïdes durant l’any, amb indicació de categoria professional i
data d’alta/baixa de l’empresa.
Evolució dels ingressos de títols propis.
Quadre de revisió de taquillatge (frau): nombre de controls i nombre d'incidències.
Parades en manteniment i relació de materials subministrats.
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Tota la documentació necessària (certificats de vendes de títols, justificants de pagament
de quotes de material mòbil, justificants d’ingressos extraordinaris, etc.) per a procedir a
la liquidació anual.
Resum de les actuacions dirigides a la millora de la qualitat desenvolupades per
l’empresa adjudicatària durant l’exercici.
Estudis sobre el servei o els tipus d’usuari que l’empresa adjudicatària hagi elaborat.

En el cas que l’activitat de l’empresa adjudicatària abasti altres activitats diferents del servei objecte de
licitació, haurà de portar una comptabilitat separada per a l’explotació del servei.
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar per a cada exercici del Contracte una auditoria comptable que
reflecteixi la seva situació econòmic-financera, incloent un detall del balanç i del compte de pèrdues i
guanys del servei. Haurà de lliurar a l’AMB l’informe d’auditoria corresponent abans del 31 de juliol de
l’any següent a l’exercici auditat. El cost de les auditories comptables serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Addicionalment, l’AMB podrà portar a terme, quan ho estimi oportú, una auditoria dels comptes del servei.
L’empresa adjudicatària haurà de facilitar, tant a l’empresa auditora com a l’AMB, el lliure accés a tota la
documentació, dependències, llibres, registres i resta d’elements necessaris per a la correcta execució
de l’auditoria.

Per tal de facilitar les tasques d’auditoria, el sistema d’informació de títols venuts de l’empresa
adjudicatària ha de permetre les funcionalitats següents:
- Obtenir la informació detallada de tots els títols propis venuts/validats en un període
(hora/dia/mes/any determinat).
- Totalitzar aquestes vendes per període i poder traçar aquests totals amb dades comptables.
Addicionalment, l’empresa adjudicatària ha de diferenciar els comptes bancaris on s'ingressen les vendes
de títols propis de la resta de comptes per facilitar la traçabilitat.

51

És responsabilitat de l’empresa adjudicatària la prestació d’un servei de qualitat, particularment pel que
fa als diferents aspectes que integren el concepte de qualitat integral del servei segons la Norma europea
UNE 13816:
- Servei ofert. Fa referència a l’abast del servei ofert en termes de zona geogràfica coberta, horaris,
freqüència i mode de transport. Les característiques del servei ofert, queden definides a les dades
que conformen el projecte.
- Accessibilitat. Es valora l’accessibilitat al sistema de transport públic i la coordinació entre línies i
altres modes de transport.
- Informació. Inclou la provisió sistemàtica de tota la informació, tant estàtica com dinàmica, referent
al sistema de transport públic.
- Temps. Fa referència als aspectes relatius als horaris de pas programats (freqüència, horaris de pas,
puntualitat, regularitat, temps de trajecte, etc.).
- Atenció al client. Inclou aquells aspectes que tenen a veure amb l’adequada atenció als usuaris per
part dels diferents empleats que formen part del servei, canals de comunicació per rebre queixes i
suggeriments, resposta ràpida i adequada de les queixes, etc.
- Confort. Relatiu als aspectes de comoditat, absència de pudors, temperatura adequada, etc.
- Seguretat. Valora la sensació de seguretat personal experimentat pel client, resposta del personal
davant d’incidències, etc.
- Impacte ambiental. Valora l’efecte sobre el medi ambient provocat per un servei de transport públic.
L’empresa adjudicatària ha de desenvolupar procediments i actuacions amb la finalitat d’assolir la millora
de la qualitat del servei en els diferents aspectes exposats. Aquestes actuacions dirigides a la millora de
la qualitat del servei s’han d’incloure amb periodicitat anual a l’informe de gestió especificat a l’apartat
14.5.5.

L’AMB fa un control continu de la qualitat dels serveis de transport públic dels quals n’és titular. Aquest
control es concreta en diferents índexs o indicadors de qualitat que fan referència a la qualitat de la
producció del servei i la qualitat percebuda des del punt de vista dels usuaris del servei:
- Qualitat produïda: agrupa els diferents índexs de qualitat corresponents a la producció del servei i
que són nivells observables o mesurables, com l’índex de puntualitat (IP), l’índex de qualitat dels
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autobusos (IQA), l'índex de qualitat de les parades (IQP), l’índex de qualitat de la informació dinàmica
(IQI) o l’índex de qualitat de resposta a reclamacions (IQR).
- Qualitat percebuda: és el nivell de qualitat que els clients o usuaris del servei perceben, tenint en
compte el grau d’importància i la satisfacció que manifesten sobre el servei. Es valora a partir de
l’índex de satisfacció del client (ISC).
Concretament, els índexs que l’AMB utilitza per valorar la qualitat del servei, i que formen part del present
Contracte, són els següents:
- índex de satisfacció del client (ISC): avalua la qualitat percebuda pels usuaris del servei. És un
indicador que engloba la importància i la satisfacció que cada usuari declara en relació amb els
diferents aspectes que formen part de la qualitat del servei, obtingut i analitzat anualment per l'AMB
en funció d'enquestes a una mostra estadísticament representativa d’usuaris.
- índex de puntualitat (IP): mesura el nivell de compliment dels horaris de pas establerts per parada
respecte del total d’expedicions realitzades. La font de les dades emprada per mesurar el compliment
d’aquest índex són els registres d'hores de pas per parada als punts de control establerts per l'AMB
a cada itinerari, recollits pel SAEI.
- índex de qualitat dels autobusos (IQA): indicador de qualitat que agrupa aquells aspectes de la
qualitat que fan referència a la producció del servei i que es poden valorar mitjançant observació.
Està format pels següents subíndexs: índex de neteja (IN), índex de manteniment (IM), índex d’atenció
al client (IA), índex d’informació (II), índex de seguretat i conducció (IS)
- índex de qualitat de parades (IQP): avalua aspectes com la neteja, la senyalització i el
manteniment dels diferents elements que conformen la parada, i l'estat de la informació que s'ofereix
a l'usuari a les parades, tant de manera estàtica (tires, codis) com dinàmica, a través de les pantalles
d'informació.
- índex de qualitat de la informació dinàmica (IQI): mesura el nivell de qualitat de la informació
dinàmica sobre temps d’espera que s'ofereix als usuaris a través dels diferents canals de
comunicació establerts: pantalles d'informació a l'usuari (PIU) instal·lades en parades, en
equipaments o a l'interior dels autobusos, aplicació per a dispositius mòbils, web. Aquest índex té
en compte tant la disponibilitat d'informació per part de l'usuari com la coherència de la informació
que se li proporciona.
- índex de qualitat de resposta a les reclamacions (IQR): mesura el tractament que es dona a les
queixes i reclamacions dels usuaris mitjançant el percentatge de reclamacions o queixes rebudes
per l’operador que aquest ha respost en un temps inferior o igual a deu (10) dies naturals respecte
del total de reclamacions. Les reclamacions o queixes poden provenir de l’AMB o d’altres organismes
que les gestionin, com per exemple el Servei d’Informació de l’AMB.
Per a cadascun d’aquests índexs de qualitat se segueix una metodologia contrastada i certificada segons
la Norma UNE 13816. La manera d’obtenir aquests índexs es detalla a l’Annex 8.
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L’AMB pot efectuar els controls que cregui necessaris per garantir que el servei s’està prestant amb la
màxima qualitat. Aquests controls poden ser, per exemple, inspeccions de serveis concrets, controls en
punts estratègics de les rutes, verificació de dades, enquestes als usuaris del servei, etc., ja sigui amb
personal propi o d’una empresa contractada a aquests efectes.
En el marc del seguiment dels indicadors de qualitat, l’AMB pot demanar a l’empresa adjudicatària la
informació que consideri oportuna, en especial la que es deriva de l’explotació del sistema SAEI (vegeu
apartat 14.4).
L’empresa adjudicatària ha de facilitar en tot moment les dades necessàries per a la determinació dels
indicadors. La impossibilitat d'accés o no disponibilitat per part de l’empresa adjudicatària de les dades
necessàries per al mesurament dels indicadors és objecte de penalització màxima per a l'indicador no
mesurat, sense perjudici de qualsevol altra penalització que sigui d’aplicació.
L’empresa adjudicatària ha de facilitar a l’AMB tota la informació que li sigui requerida fent servir en tot
moment formats oberts que puguin ser tractats amb el programari habitual de què disposi l’AMB i integrats
en el seu sistema de dades.

El servei ha de disposar, en un termini màxim de divuit (18) mesos des de la data d’inici del servei, de
les certificacions de qualitat de les normes UNE 13816 i EMAS.
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L’AMB abona a l'empresa adjudicatària del servei una aportació econòmica anual (Ai) corresponent a la
diferència entre els costos anuals nets del servei (Ci) i els ingressos anuals nets d’aquest (Ii), una vegada
descomptada l’aportació econòmica derivada de l’aplicació del sistema de tarifació social (Atsi). L’import
resultant es modifica (en positiu o negatiu) per una quantitat en concepte d’incentius de gestió (Gi).

Ai = [(Ci - Ii)- Atsi ] ± Gi

Aquests conceptes es defineixen amb més precisió en els posteriors apartats del present règim econòmic.

El cost del servei corresponent a l’exercici i (Ci), expressat en termes nets, és la suma de dos factors: el
cost d’operació corresponent a l’exercici i (Coi) i el cost d'inversió per part de l'empresa adjudicatària
corresponent a l’exercici i (Cmi), que es defineixen a continuació:

Ci = Coi + Cmi

El cost d’operació corresponent a l’exercici i (Coi), expressat en termes nets, es calcula com:

Coi = KuCONV i x CuoCONV i + KuELEC i x CuoELEC i
On:

KuCONV i

Són els km útils realitzats per vehicles convencionals per a la prestació dels serveis a
l’exercici i.

CuoCONV i És el cost unitari d’operació de vehicles convencionals corresponent a l’exercici i,
expressat en €/km útil.

KuELEC i

Són els km útils realitzats per vehicles elèctrics per a la prestació dels serveis a l’exercici
i.

CuoELEC i

És el cost unitari d’operació de vehicles elèctrics corresponent a l’exercici i, expressat en
€/km útil.
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Es defineix la unitat de mesura bus x km útil realitzat (km útil realitzat) com la distància en quilòmetres
que els serveis realitzen per a la prestació del servei, exclusivament dins de l'itinerari de les línies. A
efectes del present Plec, es consideren km convencionals els efectuats per vehicles dièsel i híbrids
(inclosos híbrids endollables) i km elèctrics els efectuats per vehicles elèctrics purs.
En absència d'un mesurament més detallat mitjançant SAEI o un sistema similar, l’AMB determinarà els
km útils realitzats per vehicles convencionals (KuCONV i) i elèctrics (KuELEC i) a partir del recorregut de les
línies del servei, la tipologia dels vehicles (elèctric i convencional), el nombre d’expedicions previstes al
calendari del servei efectivament realitzades i les variacions del servei base ordenades per l’AMB i
efectivament executades per l’empresa adjudicatària.

El cost unitari d’operació de vehicles convencionals (CuoCONV i) i el cost unitari d’operació de vehicles
elèctrics (CuoELEC i) són els valors corresponents a l’exercici i presentat per l’empresa adjudicatària a la
seva oferta econòmica expressats com a €/km útil amb quatre (4) decimals.
El valor del cost unitari d’operació no serà objecte de revisió de preus al llarg de la durada del Contracte.

El cost d’inversió (Cmi) inclourà el cost d'inversió en l’exercici considerat per part de l'empresa
adjudicatària, en concepte d'adquisició per al servei de material mòbil, equips o sistemes, sempre que
estiguin previstos al present Plec, i que siguin requerits i comptin amb la conformitat de l'AMB, que en
serà la propietària. Aquests béns sempre estaran subjectes a reversió a la finalització del Contracte.

En el present Plec, es consideren objecte de compensació mitjançant el mecanisme de cost d’inversió
(Cmi) els actius següents:

-

Els vehicles adscrits al servei amb contractes de lísings vigents, d’acord amb el previst a l’apartat
6.3.1.
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-

Les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei el SAEI propi
d’acord amb el previst a l’apartat 7.1.1.

-

Les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei el sistema
d’informació de parades a bord dels vehicles d’acord amb el previst a l’apartat 7.1.2.

-

Les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei els dispositius i
elements de comunicació lligats al sistema d’informació a l’usuari (SIU) d’acord amb el previst a
l’apartat 7.1.3.

-

Les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei el sistema de
validació i venda (SVV) d’acord amb el previst a l’apartat 7.2.

-

Les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei el sistema de
videovigilància, d’acord amb el que es preveu a l’apartat 7.3.

-

Les actuacions i/o subministraments necessaris per implantar i posar en servei el sistema de
comptatge de viatgers, d’acord amb el que es preveu a l’apartat 7.4.

Els vehicles que formen part de les aportacions de flota previstes a l’apartat 6.4.
La renovació dels vehicles en les condicions establertes a l’apartat 6.5.
La renovació dels acumuladors d’energia elèctrica de tracció dels vehicles elèctrics purs que
formen part de les aportacions de flota previstes a l’apartat 6.4.
La renovació dels equips de validació i venda lligats a la tecnologia magnètica d’acord amb el
previst a l’apartat 7.2.
Els equipaments embarcats que d’acord amb el previst a la clàusula 7 siguin necessaris per a
equipar els vehicles addicionals que s’incorporin al servei com a conseqüència de les aportacions
de flota previstes a l’apartat 6.4.
Els costos associats a l’adquisició i instal·lació de nous sanitaris d’acord amb el previst a l’apartat
8.2.
El subministrament i la instal·lació dels panells d’informació a l’usuari previstos a l’apartat 10.3.

Les condicions de finançament dels béns especificats a l’apartat 17.3.1 s’han d’ajustar en tot cas a les
condicions següents:
Han de ser lísings financers o altres productes financers, prèviament autoritzats per l’AMB.
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Han de respectar els següents terminis mínims d’amortització:
Un període d’amortització de deu (10) anys per als autobusos que constitueixen la flota
adscrita al servei.
Un període d’amortització de set (7) anys per als acumuladors d’energia elèctrica de
tracció dels vehicles elèctrics purs.
Un període d’amortització de cinc (5) anys per a la resta de sistemes i equipaments.
En el cas dels actius de la inversió inicial en equipaments (apartat 17.3.1.2) el termini
d’amortització del producte financer escollit no podrà superar la durada del Contracte
establerta a l’apartat 2.1, garantint la seva total amortització a la finalització del Contracte.
En cas que l’empresa adjudicatària decidís finançar la inversió inicial en equipaments
amb recursos propis, es considerarà un termini d’amortització de 5 anys als efectes de
determinar les quotes.
L’AMB podrà contractar directament el finançament. En aquest cas seran d’aplicació les condicions de
finançament que es preveuen en aquest apartat, adaptades a l’entorn contractual que s’acordi per l’AMB
amb l’entitat o entitats financeres corresponents.

En el cas dels actius descrits a l’apartat 17.3.1 l’AMB paga per a cada exercici i el component Cmi, igual
al cost real net resultant del pagament per part de l’empresa operadora de les quotes derivades del
finançament escollit, amb les limitacions següents:

En aquest concepte s’inclou el cost real net resultant del pagament per part de l’empresa adjudicatària
de les quotes derivades del finançament de la flota disponible en el moment de la licitació (vegeu apartat
17.3.1.1), amb la limitació següent: Del cost d'adquisició es dedueix prèviament l'import de les
subvencions o aportacions diferents de les pròpies de l’empresa adjudicatària que, si escau, hagin
contribuït al finançament del bé a excepció de les procedents de préstecs i deutes contrets per l’empresa
adjudicatària per a tal fi.
En aquest sentit, l’empresa adjudicatària del servei ha de restar vinculada en la posició de l’actual
prestatari del servei en els contractes relatius al finançament de la flota actualment adscrita al servei. Les
condicions d’aquests contractes de finançament es detallen a l’Annex A2.2.

En el cas dels actius de la inversió inicial en equipaments (vegeu apartat 17.3.1.2), l’AMB paga el cost
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real net resultant del pagament per part de l’empresa adjudicatària de les quotes derivades del
finançament escollit, amb les limitacions següents:
-

Del cost d'adquisició es dedueix prèviament l'import de les subvencions o aportacions diferents
de les pròpies de l’empresa adjudicatària que, si escau, hagin contribuït al finançament del bé a
excepció de les procedents de préstecs i deutes contrets per l’empresa adjudicatària per a tal fi.

-

La compensació total per les inversions inicials en equipaments no podrà superar en cap moment
el valor de Cm EQUIPINI proposat per l’empresa adjudicatària a la seva oferta. Qualsevol cost
addicional de les inversions inicials en equipaments, finançament inclòs, que superi el valor de
Cm EQUIPINI proposat per l’empresa adjudicatària a la seva oferta no serà objecte de compensació
per l'AMB i serà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

En el cas de la resta dels actius descrits a l’apartat 17.3.1.3, l’AMB paga el cost real net resultant del
pagament per part de l’empresa adjudicatària de les quotes derivades del finançament escollit, amb les
limitacions següents:
-

Del cost d'adquisició es dedueix prèviament l'import de les subvencions o aportacions diferents
de les pròpies de l’empresa adjudicatària que, si escau, hagin contribuït al finançament del bé a
excepció de les procedents de préstecs i deutes contrets per l’empresa adjudicatària per a tal fi.

-

La compensació pel cost de finançament es correspon amb els imports prèviament autoritzats per
l’AMB.

Qualsevol cost addicional de finançament que superi els imports prèviament autoritzats per l’AMB no serà
objecte de compensació per l'AMB i serà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Totes les adquisicions de l’empresa adjudicatària recollides a l’apartat 17.3.1.3 que siguin objecte de
compensació per part de l’AMB han de ser realitzades en un marc de transparència d’acord amb els
procediments previstos en la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els
sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, per la qual s’incorporen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives 93/38/CEE i 92/13/CEE i altres normatives que li siguin d’aplicació.
Concretament, en el cas d’adquisició de vehicles són d’aplicació les bases d’adquisició reproduïdes a
l’Annex 10 o les que en el seu moment les puguin substituir i caldrà incloure com criteri valorable el menor
consum de combustible i d'emissions contaminats dels nous vehicles.
Sense perjudici dels paràgrafs anteriors, són d’aplicació les condicions següents:
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-

L’AMB ha de donar la seva conformitat tant a les especificacions que cal incloure en els plecs com
als criteris de valoració de les ofertes, al preu de licitació, als licitadors convidats i a la proposta
d’adjudicació formulada per l’empresa adjudicatària.

-

Qualsevol incompliment dels procediments aplicables imputable a l’empresa adjudicatària és
responsabilitat única i exclusiva d’aquesta. Si per causes imputables a l’empresa adjudicatària
l'adquisició de béns fos més costosa o bé es perdessin subvencions o ajudes, la diferència
resultant l’ha de satisfer l’empresa adjudicatària.

-

L’empresa adjudicatària ha de tenir a disposició de l’AMB, en tot moment, la documentació
acreditativa dels procediments d'adquisició de béns que siguin objecte de compensació.

Els ingressos del servei corresponents a l’exercici i (Ii) són la suma de dos factors: els ingressos tarifaris
compromesos (Itci) i els ingressos extraordinaris (Iei), que es defineixen seguidament.

Ii = Itci + Iei

Els ingressos tarifaris compromesos a l’exercici i (Itci) són el producte del nombre de viatgers de
pagament objectiu actualitzat per la tarifa mitjana de pagament resultant de l’exercici.

Itci = Vopa (i) x tmi

on tmi és el quocient entre els ingressos pels títols de pagament i els viatgers reals de pagament de
l’exercici i. Cal comprovar, però, que aquesta quantitat no és inferior a la recaptació real neta per
ingressos tarifaris, cas en què la recaptació real neta serà considerada com els ingressos tarifaris
compromesos.

Els concursants han de fixar un objectiu de viatgers de pagament del servei base (Vop (i)) per a cadascun
dels anys de Contracte.
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Computen com a viatgers de pagament els que utilitzen els títols de transport especificats a l’apartat 12.3
del present Plec que no siguin gratuïts, així com aquells que utilitzin altres títols de transport no gratuïts
que es puguin crear en un futur.
L’objectiu anual de viatgers de pagament s’actualitza (Vopa és l’objectiu de viatgers de pagament
actualitzat) sempre que durant tot l’exercici anterior la gestió del servei l’hagi realitzat l’empresa
adjudicatària, de la manera següent:
- Si en l’exercici precedent s’ha superat l’objectiu preestablert en la licitació (Vop (i-1)), l’actualització
s’efectua d’acord amb la fórmula:

Vopa (i) = màxim { Vop (i) ; Vr (i-1) + 0,50 x [Vop (i) - Vop (i-1)] }

- En el cas que durant l’exercici precedent no s’hagi superat l’objectiu preestablert, l’actualització
s’efectua d’acord amb la fórmula:

Vopa (i) = Vr (i-1) + [Vop (i) - Vop (i-1)] + 0,15 x [Vop (i-1) - Vr (i-1)]

on Vop (i) són els viatgers de pagament objectiu de l’exercici i i Vr
reals de l’exercici i.

(i)

són els viatgers de pagament

En el cas que la prestació del servei no abasti la totalitat d’un exercici, a efectes de la liquidació econòmica
de l’exercici esmentat només es considerarà com a objectiu de viatgers de pagament la part proporcional
en què hi hagi hagut prestació del servei.

L'objectiu de viatgers de pagament només es pot revisar en ocasió de la liquidació anual quan s’hagi
produït un increment o una disminució de l'oferta respecte del servei base. En la revisió de l’objectiu de
viatgers de pagament es considera el valor de 0,33 per a l’elasticitat de la demanda (viatgers de
pagament) a l’oferta (km útils).

Són tots aquells no derivats de la venda de títols utilitzables en el servei definit en el present Plec: multes,
serveis especials (autoritzats per l’AMB), subvencions, etc. Aquests ingressos han de ser justificats
documentalment en el moment de la liquidació definitiva de cada exercici.
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L’operador rep de l’AMB una aportació econòmica (Atsi) compensatòria de l’aplicació del sistema
metropolità de tarifació social.
Les aportacions econòmiques per tarifació social previstes al llarg del Contracte adoptaran els valors
següents:

Any
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Import
622.200 €
634.644 €
647.337 €
660.284 €
673.490 €
686.960 €
700.699 €

En cas que el Contracte abasti de manera parcial un exercici determinat, l’aportació econòmica es
calcularà com la part proporcional de l’anualitat prevista.
En el cas que l’inici del servei es produeixi en una data posterior a la prevista a l’apartat 5.2.2 del Plec de
Condicions Tècniques i Econòmiques i conseqüentment una part del Contracte s’executi amb posterioritat
a l’any 2026, l’aportació econòmica per tarifació social es determinarà a partir dels valors previstos per a
l’any 2026.
Aquests imports se satisfan mitjançant pagaments mensuals a compte, equivalents a la dotzena part de
l’import previst.

El sistema d’incentius i penalitzacions establert a la clàusula 16 (G) resta definit de la manera següent:

G = GISC ± GP ± GIQA ± GIQP ± GIQI ± GIQR – GCER – GINF
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El grau de compliment del nivell de qualitat percebuda pels usuaris, fixat a la clàusula 15 i la seva eventual
millora o empitjorament, dona lloc a un incentiu o a una penalització (GISC) amb el següent rang de
variació:

- 0,010 x Coi

GISC

0,010 x Coi

on Coi és el cost d'operació definit a l'apartat 17.2.
La mesura de la qualitat percebuda pels usuaris del servei es fixa en funció dels resultats de l'índex de
satisfacció del client (ISC), un índex puntuat en una escala de 0 a 100 que obté i analitza anualment
l'AMB en funció d'enquestes a una mostra estadísticament representativa d’usuaris.
El valor obtingut per a aquest índex determina un coeficient ISC de manera que

GISC = ISC x Coi

El valor del coeficient ISC es calcula en funció de la superació o no d’uns nivells de qualitat, segons
l'aplicació de la taula següent:
Resultat

Índex de qualitat
Si ISC

Valor d’

98

Si 65 ISC <98

ISC

Índex de
satisfacció del
client

ISCAMB +3

ISCAMB +2

ISC <ISCAMB +3

ISCAMB -2

ISC <ISCAMB +2

ISCAMB -3

ISC <ISCAMB -2
ISC < ISCAMB -3

Si ISC < 65

0

ISC

ISC

= 0,010

ISC

= 0,010

ISC<0,010

ISC

-0,010

=0

ISC<0

ISC

= -0,010

ISC

= -0,010

on ISCAMB és l’índex ISC global de tots els serveis diürns de gestió indirecta de l’AMB.
L’índex de satisfacció del client global de tots els serveis diürns (ISCAMB) s’obté com a mitjana ponderada
dels ISC dels diferents serveis diürns, en què s’apliquen com a factor de ponderació els viatgers
transportats anualment a cada servei.
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El grau de compliment de la puntualitat del servei, fixat a la clàusula 15, dona lloc a un incentiu o a una
penalització (GP) amb el següent rang de variació:

- 0,010 x Coi

GP

0,010 x Coi

on Coi és el cost d'operació definit a l'apartat 17.2.
L’índex de puntualitat (IP) es calcula (amb dos decimals significatius), per al conjunt del servei, a través
dels registres del SAEI.
El valor obtingut per a aquest índex determina anualment un coeficient

GP =

El valor del coeficient

p

P

P

de manera que

x Co

es calcula en funció de la superació o no d’uns nivells de qualitat, mitjançant

l'aplicació de la taula següent:
Resultat

Índex de qualitat
Si IP
Si 65

IP

Valor d’ p
P = 0,010

95
IP < 95

Índex de
puntualitat

IP

IP,AMB +4

= 0,010

P

< 0,010

IP,AMB +3

IP < IP,AMB +4

IP,AMB -3

IP < IP,AMB +3

IP,AMB -4

IP < IP,AMB -3

-0,010

IP < IP,AMB -4

P

= -0,010

P

= -0,010

Si IP < 65

0

P

P

=0

P

<0

on IP,AMB és l’índex de puntualitat global de tots els serveis diürns de gestió indirecta de l’AMB.
L’índex de puntualitat global de tots els serveis diürns (IP,AMB) s’obté com a mitjana ponderada dels
indicadors de puntualitat dels diferents serveis diürns, en què s’apliquen com a factor de ponderació les
expedicions realitzades anualment a cada servei.
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El grau de compliment del nivell de qualitat dels autobusos, definit a la clàusula 15, dona lloc a un incentiu
o a una penalització (GIQA) amb el següent rang de variació:

- 0,010 x Coi

GIQA

0,010 x Coi

on Coi és el cost d'operació definit a l'apartat 17.2.
Es consideren 5 indicadors

-

II Índex d’informació

-

IN Índex de neteja

-

IM Índex de manteniment

-

IA Índex d’atenció al client

-

IS Índex de seguretat i conducció

Per a cadascun es determina anualment un coeficient

GIQA = (

i

i)

(i = I, N, M, A, S) de manera que

x Co

Rang de variació d’ i

Índex de qualitat
II Índex d’informació

-0,0025

I

0,0025

IN Índex de neteja

-0,0020

N

0,0020

IM Índex de manteniment

-0,0020

M

0,0020

IA Índex d’atenció al client

-0,0015

A

0,0015

IS Índex de seguretat i conducció

-0,0020

S

0,0020

Els indicadors esmentats es mesuren per al conjunt del servei, mitjançant treballs de camp específics
contractats per l'AMB a una empresa independent. S’utilitza la tècnica del client ocult o mystery shopper.
El valor dels coeficients i es calcula en funció de la superació o no d’uns nivells de qualitat, mitjançant
l'aplicació de la taula següent:
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Resultat

Índex de qualitat Ii
Si II

98
II

II

Índex d’informació

Si 85

II < 98

II,AMB -2

II,AMB +2

Si II < 85
98
IN
IN

Índex de neteja

Si 85

IN < 98

IN,AMB -2

IN,AMB +2

IM

I

= -0,0025

I

= -0,0025

N

= 0,0020

N

= 0,0020
N

= 0

= -0,0020

Si IM

M

= 0,0020

M

= 0,0020

98

Si 85

IM < 98

IM,AMB -2

IM,AMB +2

IM < IM,AMB +2

M

= 0

M

= -0,0020

Si IM < 85

M

= -0,0020

Si IA

A

= 0,0015

A

= 0,0015

98

Si 85

IA < 98

IA,AMB -2

IA,AMB +2

IA < IA,AMB +2

A

= 0

A

= -0,0015

Si IA < 85

A

= -0,0015

Si IS

S

= 0,0020

S

= 0,0020

98
IS

IS

= 0

N

IA < IA,AMB -2

Índex de seguretat i
conducció

I

Si IN < 85

IA
IA

= 0,0025

= -0,0020

IM < IM,AMB -2

Índex d’atenció al
client

I

N

IM
Índex de
manteniment

= 0,0025

IN < IN,AMB +2
IN < IN,AMB -2

i

I

II < II,AMB +2
II < II,AMB -2

Si IN

Valor d’

Si 85

IS < 98

IS,AMB -2

IS,AMB +2

IS < IS,AMB +2
IS < IS,AMB -2

Si IS < 85

S

= 0

S

= -0,0020

S

= -0,0020

on Ii,AMB és l’Índex global de tots els serveis diürns de gestió indirecta de l’AMB.
Els índexs globals de tots els serveis diürns (II,AMB, IN,AMB, IM,AMB, IA,AMB, IS,AMB) s’obtenen com a mitjana
ponderada dels indicadors dels diferents serveis diürns, en què s’apliquen com a factor de ponderació
els vehicles en operació a cada servei.
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El nivell de qualitat amb què s'efectuï el manteniment de les parades i tots els seus element associats,
dona lloc a un incentiu o a una penalització (GIQP) amb el següent rang de variació:

- 0,010 x Coi

GIQP

0,010 x Coi

on Coi és els cost d'operació definit a l'apartat 17.2.
Es consideren tres índexs:
-

IQPs Índex de qualitat de senyalització de parades

-

IQPg Índex de qualitat de gestió de parades

-

IQPp Índex de qualitat de pantalles d’informació a l’usuari

Els indicadors esmentats es mesuren mitjançant treballs de camp específics contractats per l'AMB a una
empresa independent.
Per a cadascun dels tres índexs es determina anualment un coeficient i de manera que:

GIQPs = s x Coi
GIQPg = g x Coi
GIQPp = P x Coi

El valor del coeficient

i es calcula en funció de la superació o no d’uns nivells de qualitat, segons

l'aplicació de la taula següent:
Resultat

Índex de qualitat

IQPs

IQPs

Índex de qualitat de senyalització de
parades

Valor d’

98

96

IQPs < 98

94

IQPs < 96

92

IQPs < 94

s

0

IQPg

Índex de qualitat de gestió de parades

-0,004
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s

98

96

IQPg < 98

94

IQPg < 96

s

< 0,004
s

IQPs < 92
IQPg

= 0,004

s

<0

= -0,004

g

0

= 0

= 0,005

g

< 0,005
g

= 0

92

IQPg < 94

-0,005

IQPg < 92
IQPp

IQPp

Índex de qualitat de pantalles

g

98

96

IQPp < 98

94

IQPp < 96

92

IQPp < 94

= 0,001

p

< 0,001
p

-0,001

IQPp < 92

p

<0

= -0,005

p

0

g

= 0

p

<0

= -0,001

En el cas que no hi hagi pantalles associades al Contracte, s’anul·la l’índex IQPp.

El grau de compliment del nivell de qualitat de la informació dinàmica definit a la clàusula 15 dona lloc a
un incentiu o a una penalització (GIQI) amb el següent rang de variació:

- 0,0050 x Coi

GIQI

0,0050 x Coi

on Coi és el cost d'operació definit a l'apartat 17.2.
El valor de GIQI es fixa en funció dels resultats de qualitat de l’índex de qualitat de la informació dinàmica,
que obté i analitza anualment l’AMB.
Per aquest índex es determina anualment un coeficient IQI de manera que

GIQI = IQI x Coi

El valor del coeficient IQI per a cada any de Contracte es calcula en funció de la superació o no d’uns
nivells de qualitat, mitjançant l'aplicació de la taula següent:

Resultat

Índex de qualitat

IQI
IQI

Índex de qualitat de la informació dinàmica

90

95

IQI

IQI < 95
IQI < 90
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Valor d’

= 0,0050
IQI

IQI

IQI

= 0

= -0,0050

El grau de compliment del nivell de qualitat del tractament de les reclamacions, definit a la clàusula 15,
dona lloc a un incentiu o a una penalització (GIQR) amb el següent rang de variació:

- 0,0050 x Coi

GIQR

0,0050 x Coi

on Co són els costos d'operació definits a l'apartat 17.2.
El valor de GIQR es fixa en funció de l’índex de qualitat de resposta a les reclamacions (IQR) obtingut a
partir de l’explotació de la base de dades des d’on es gestionen les queixes i reclamacions del servei.
Per a aquest índex es determina anualment un coeficient IQR de manera que

GIQR = IQR x Coi

El valor del IQR per a cada any de Contracte es calcula en funció de la superació o no d’uns nivells de
qualitat, mitjançant l'aplicació de la taula següent:
Índex de qualitat

IQR

Índex de qualitat de resposta a les
reclamacions

Resultat

Valor d’

IQR

95

IQR

= 0,0050

IQR < 95

IQR

= -0,0050

IQR

En el cas que no es produeixin reclamacions, s’anul·larà l’índex.

En un termini màxim de divuit (18) mesos des de la data d’inici del servei, l’empresa adjudicatària es
compromet a obtenir la certificació del servei segons les normes de qualitat següents:
-

Norma UNE 13816

-

Norma EMAS

Una vegada s’hagin obtingut els certificats, cal que realitzi les auditories pertinents per tal de mantenir el
certificat durant la vigència del Contracte.
El grau d’incompliment d'aquesta condició dona lloc a una penalització (GCER) amb el següent rang de
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variació:

- 0,002 x Coi

GCER

0

on Co és el cost d'operació definit a l'apartat 17.2.
A partir de la data d’obtenció de les certificacions, i en qualsevol cas a partir de la finalització del termini
de dos anys, es deduirà un 0,001x Coi cada any que l’empresa adjudicatària no pugui demostrar la
certificació de les línies associades al servei adjudicat segons la Norma UNE 13816.
Igualment, es deduirà un 0,001x Coi cada any que l’empresa adjudicatària no pugui demostrar la
certificació dels vehicles, instal·lacions i infraestructures associades al servei adjudicat segons la Norma
EMAS.

El grau d'incompliment del que s'estipula a l’apartat 14.5 dona lloc a una penalització (GINF) amb el
següent rang de variació:

- 0,008 x Coi

GINF

0

on Coi és el cost d'operació definit a l'apartat 17.2.
Es deduirà un 0,0005 x Coi per cada informe en què s'incompleixin les condicions de contingut, fiabilitat
de les dades o termini de lliurament indicats a la clàusula 14.

L'AMB, previ compliment dels requeriments expressats a la clàusula 14, lliura a l’empresa adjudicatària
del servei pagaments mensuals a compte per un import igual a la dotzena part del 95% de l’aportació
anual que es prevegi (Ai), amb excepció de l’aportació econòmica per tarifació social (Atsi) que es paga
conforme al que s’estableix a la clàusula 19 del present Plec.

Finalitzat cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva per determinar l’import Ai final.
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En ocasió d’aquesta liquidació definitiva, d’acord amb l’establert a l’apartat 12.6.2, l’AMB deduirà les
quantitats de la partida econòmica destinada a actuacions de publicitat i promoció del servei que no que
hagin estat convenientment justificades documentalment.
La liquidació definitiva podria donar lloc a un pagament de l’empresa adjudicatària a l'AMB si les quantitats
avançades fossin superiors a l’import Ai final, o de l'AMB a l’empresa adjudicatària en cas contrari.

Són obligacions de l’empresa adjudicatària en relació amb el control financer les següents:
-

Portar a terme una comptabilitat separada per a l’explotació del servei.

-

Informar periòdicament l’AMB mitjançant els informes previstos a l’apartat 14.5 del funcionament
del servei i, quan calgui, de l’execució de les obres i instal·lacions al seu compte.

-

Informar periòdicament l’AMB mitjançant els informes previstos a l’apartat 14.5 del compte
d’explotació i de la situació patrimonial en relació amb l’explotació del servei.

-

Portar l’adequat control i documentació de les dades que determinen l’aportació per la prestació
del servei, de conformitat amb les especificacions previstes en aquest règim econòmic.

-

Permetre que l'AMB pugui conèixer i comprovar en tot moment la veracitat de les dades que
determinen l’aportació per la prestació del servei.

-

Facilitar a l’AMB tota la informació que aquesta consideri necessària per poder efectuar les
actuacions de control financer.

Són drets de l’AMB en relació amb el control financer els següents:
-

Fiscalitzar la gestió de l’empresa adjudicatària. A aquest efecte, l’AMB pot inspeccionar el servei,
les instal·lacions i els locals, així com la documentació relacionada amb l’objecte del Contracte, i
dictar les ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent.

-

Efectuar les actuacions de control financer d’acord amb l’abast i les modalitats que l’AMB
determini. Els treballs de control financer són a càrrec de l’AMB i es poden realitzar mitjançant la
contractació d’auditors externs.

-

Inspeccionar i revisar els informes periòdics que ha de presentar l’empresa adjudicatària del
servei.
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-

-

-

-

ISC
IQA

IP
IQP
IQR

Informació
Manteniment
Neteja
Atenció al client
Seguretat i conducció
IQA Global

2013
75,86
97,80
98,88
99,79
99,48
97,62
98,63
85,02
98,36
100,00

2014
75,57
98,35
99,22
100,00
99,44
98,16
98,98
82,86
98,77
100,00

2015
74,41
98,43
99,16
99,89
98,85
98,08
98,86
83,67
98,25
100,00

2016
78,60
98,74
98,80
99,49
97,83
98,13
98,64
85,50
90,46
100,00

2017
79,47
98,28
98,41
99,36
98,13
98,52
98,47
87,64
95,44
100,00

2018
79,62
98,06
98,20
99,83
98,89
98,27
98,61
87,59
98,54
98,74
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En les pàgines següents s’adjunten els plànols de les línies del Servei, a títol orientatiu. En els casos en
els quals no s’especifica el període d’aplicació, s’entendrà que apliquen els mateixos plànols a tots els
períodes definits al Plec.
L’itinerari real del Servei podrà variar lleugerament en motiu de les condicions de transitabilitat de la via
pública.
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A continuació s’adjunten els itineraris i parades de les línies del Servei, a títol orientatiu. En els casos en
els quals no s’especifica el període d’aplicació, s’entendrà que apliquen els mateixos llistats a tots els
períodes definits al Plec.
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Les magnituds del servei indicades al Plec es refereixen al següent ANY TIPUS: 228 feiners exc. agost,
22 feiners agost, 50 dissabtes, 65 diumenges i festius, 180 lectius.

El calendari del servei queda determinat per les tipologies de dia recollides a l’estructura horària definida
en aquest apartat.
Els horaris del servei hauran de complir amb les següents especificacions:
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Els vehicles han de correspondre a models homologats a Espanya o homologats de tipus a la Unió
Europea i han de complir tots els requisits de la legislació vigent.
Els vehicles s’han de lliurar dotats del corresponent certificat d'inspecció tècnica que permeti matricularlos definitivament.
Els vehicles han de respectar les especificacions tècniques detallades que s’estableixin en els plecs de
condicions que d’acord amb la normativa vigent han de regir la seva adquisició. En qualsevol cas,
respectaran les condicions següents:
Els vehicles han de ser de tipus urbà (vehicles de Classe I o de Classe II de tipus low-entry amb
plataforma baixa entre les portes davantera i central).
Els vehicles tindran plataforma baixa, preferentment integral.
Els vehicles hauran de disposar de dues rampes: una rampa elèctrica integrada i una rampa manual
que permeti l'entrada i sortida de viatgers en cadires de rodes en cas d'avaria de la primera.
L’empresa adjudicatària podrà instal·lar una única rampa en el cas que aquesta disposi de doble
sistema d’accionament: elèctric i manual.
Els vehicles han de tenir espai previst com a mínim per a una cadira de rodes
Els vehicles estaran equipats amb un dispositiu d’agenollament (kneeling).
Els vehicles estaran equipats amb un sistema de calefacció/aire condicionat.
Els vehicles estaran equipats amb rètols lluminosos indicadors de línia frontal, lateral i posterior.
Els vehicles han de comptar amb els espais per a la ubicació dels equips embarcats dels sistemes
d'informació previstos al Plec.
Els vehicles han de comptar amb els espais i instal·lacions elèctriques necessàries per a la ubicació
i correcte funcionament dels equips embarcats previstos al Plec (sistemes d'informació, sistema de
validació i venda, sistema de videovigilància, sistema de comptatge de viatgers, etc.)

Les condicions de finançament dels contractes de lísing en els quals l’empresa adjudicatària haurà de quedar
vinculada d’acord amb el previst a l’apartat 6.3.1, són les següents:
Matrícula

Marca

Model

Energia

Motor

Data
matriculació

1908 KSY

Vectia

Teris 10

HEV

Híbrid E6

17/01/2019

1952 KSY

Vectia

Teris 10

HEV

Híbrid E6

17/01/2019

4704 KTC

Iveco

Heuliez GX337 Hyb

HEV

Híbrid E6

25/01/2019

4758 KTC

Iveco

Heuliez GX337 Hyb

HEV

Híbrid E6

25/01/2019

4796 KTC

Iveco

Heuliez GX337 Hyb

HEV

Híbrid E6

25/01/2019

4831 KTC

Iveco

Heuliez GX337 Hyb

HEV

Híbrid E6

25/01/2019

4868 KTC

Iveco

Heuliez GX337 Hyb

HEV

Híbrid E6

25/01/2019

Condicions de
finançament

Condicions de finançament tipus 1:
2 contractes d’arrendament financer
Import total per contracte: 307.200,00 €
Termini: 10 anys
Data venciment primera quota: 24/01/2019
Interès fix: 1,38 %
Comissió d’apertura del 0,00 %
Comissió de cancel·lació del 0,50 %
Condicions de finançament tipus 2:
5 contractes d’arrendament financer
Import total per contracte: 354.500,00 €
Termini: 10 anys
Data venciment primera quota: 24/01/2019
Interès fix: 1,38 %
Comissió d’apertura del 0,00 %
Comissió de cancel·lació del 0,50 %
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Els equips propietat de l’AMB a disposició de l’empresa adjudicatària del servei es detallen als apartats
següents. Els sistemes SAEI i SVV se subroguen amb el programari.

Un total de 98 equips distribuïts com segueix:
58 equips SAE multiflota ATM de l’empresa GMV embarcats en vehicles que actualment presten
el servei actual
40 equips SAE multiflota ATM de l’empresa GMV addicionals que seran proveïts per l’AMB

Els equips esmentat consten dels components i perifèrics següents:
Equip mòbil (ordinador industrial)
Consola del conductor
Micròfon per al conductor
Altaveu per al conductor
Pedal d’emergència (compartit)
Micròfon ambient
Amplificador de veu
+ Modem GPRS
Antena GPS
Panell interior d’informació al viatger
Altaveu per a informació al viatger
Antena telefonia mòbil
Comptador de sortida de viatgers
Sensors de temperatura i humitat
Font d’alimentació
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Modem
SIM (ATM)
Cablejat entre equips

Sistema Concatel-Xerox-ACS-ASCOM implantat al servei actual i que consta de;
El següent equipament a cotxeres:
1 (CET) -PC DELL Intel Pentium IV
2 Balises transmissores de dades per infrarojos
2 Portàtils de descarrega auxiliar SAGEM-Monetel
3 Equips portàtils d’inspecció

Els següents equipaments embarcats:
58 Consoles de conductor PCE311
116 Validadores de títols de transport VME211
58 Transmissors de dades per infrarojos
58 Cablejat entre equips
58 Desconnectadors de bateria programable

40 consoles de conductor compatibles amb el sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona, que
seran proveïdes per l’AMB.
80 validadores de títols de transport compatibles amb el sistema tarifari integrat de l’ATM de
Barcelona, que seran proveïdes per l’AMB.

Sistema Radio digital MERCURY implantat al servei actual i que consta de:
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El següent equipament a cotxeres:
1 Estació base C.C. Motorola DM3600BASE 40W
4 Terminal portàtil inspectors Motorola DP3400U
4 Micro altaveus externs
1 Aplicatiu de gestió TRBOnet

Els següents equipaments embarcats:
58 Terminals mòbil Motorola DM3600U o DM4300U 40W
58 Instal·lació completa amb CK70
58 Kit mans lliures Motorola DMR
58 Reductor / estabilitzador 24/12 Vdc

Tots els vehicles que constitueixen la flota objecte de subrogació especificada a l’apartat 6.3, disposen
dels equips següents :
Consola programació BkB
Panel exterior frontal BkB
Panel exterior lateral BkB
Panel exterior posterior BkB
Cablejat entre equips

El sistema SAEI haurà de comptar amb tots els elements i components que siguin necessaris per complir
les funcionalitats que es requereixen en el present Plec. Els components són, com a mínim, els següents:
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Centre de control, amb el maquinari i el programari que siguin necessaris i les llicències d’ús
corresponents, amb un mínim de 2 estacions de treball.
Equips embarcats a tots els vehicles de la flota incloent-hi futures ampliacions que es puguin
produir, que incloguin una unitat central (CPU) i els perifèrics següents:
Consola per al conductor, amb teclat per a la introducció de dades, pantalla per a la
visualització de missatges i avisos.
Receptor GPS (Sistema de geoposicionament global), amb capacitat de correcció
diferencial o equivalent.
Terminal de comunicacions de veu i dades 3G o GSM/GPRS.
Micròfon i altaveu per al conductor.
Pedal o sistema d'emergència equivalent, per activar la connexió de veu amb el centre
de control i/o el micròfon d'ambient.
Odòmetre o sistema equivalent.
Monitor del sistema d'informació visual al viatger.
Altaveus interiors per al sistema d'informació acústica al viatger.
Altaveus exteriors per al sistema d'informació acústica al viatger a través del sistema
Ciberpass.
Serveis d’allotjament (hosting) a les dependències de l’empresa adjudicatària o de tercers.
En general, tots els serveis, equipaments i sistemes que siguin necessaris per al funcionament
del SAEI (serveis de telefonia mòbil, línies de comunicació, servidors, instal·lacions, cablejats,
etc.).

El SAEI que proposi el licitador ha de donar compliment almenys als requisits següents:
Operació completament autònoma i sense cap dependència dels servidors ATM i del seu SAE
multiflota.
Possibilitat d’incorporar o substituir aquells components que requereixi l’AMB amb motiu de nous
desenvolupaments tecnològics del mercat o per motius d’obsolescència al llarg del Contracte. En
aquest sentit, si l’empresa adjudicatària disposa d’una arquitectura propietària, haurà de disposar
i facilitar la documentació tècnica necessària perquè terceres empreses puguin efectuar
desenvolupaments propis a la plataforma inicial.
Garantir que es disposa de les eines adequades per millorar la regulació de la flota i la qualitat del
servei.
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L'equip embarcat del SAE ha de ser capaç de detectar autònomament (és a dir, independentment
del sistema central) la seva posició absoluta, la seva posició dins d'una línia i l'arribada a una
parada.
Calcular el temps de recorregut fins a les parades on hagi de parar, a partir de la posició del
vehicle.
El sistema ha de poder informar del temps d’espera a partir de les hores teòriques quan sigui
necessari (per exemple a les parades d’origen). També s’han de poder aplicar filtres per evitar
donar informació incorrecta.
Informar de la propera parada i de les incidències del servei als viatgers a bord dels vehicles
mitjançant monitors i àudio.
Els monitors a bord dels vehicles han de mostrar informació de la línia mitjançant un esquema de
tipus termòmetre o similar amb les properes parades i la ubicació del vehicle en temps real.
Aquesta informació visual al viatger tindrà dos cicles diferenciats en funció de si l'autobús es troba
en circulació o aturat en una parada.
La informació que cal donar en temps real és, almenys, la següent: línia, destinació, nom de la
pròxima parada, correspondències disponibles a la pròxima parada en funció del calendari i de
l'hora actual, data i hora actuals i, si escau, missatges preprogramats o emesos per part de l’AMB.
La informació en temps real del monitor inclourà també la relativa als desviaments provisionals.
En relació amb la missatgeria de veu dirigida als viatgers, aquesta es distribuirà i
s’emmagatzemarà localment a bord en forma de text. Aquests missatges es podran activar de
forma automàtica mitjançant programació del SAEI i també serà possible activar determinats
missatges per acció del conductor (per exemple, per indicar al passatge que circuli al fons de
l’autobús en cas que el conductor detecti aglomeracions al vehicle).
El sistema embarcat d’àudio serà capaç d'interpretar i vocalitzar correctament textos en català,
castellà i anglès per mitjà de maquinari i programari de síntesi de veu adequats, respectant a tota
hora la fonètica corresponent a les paraules pròpies de cada idioma.
Caldrà instal·lar un sistema d’informació acústica per a invidents a l'exterior de l'autobús activada
mitjançant Ciberpass.
El sistema ha de permetre modificar fàcilment la topologia de la xarxa (línies, parades, trajectes,
expedicions, calendaris, horaris, etc.). L’empresa adjudicatària serà la responsable d’actualitzar
exhaustivament tota aquesta informació, incloent-hi els canvis per desviaments provisionals i per
reforços.
L’eina d’edició del recorregut, de parades i de la topologia en conjunt ha de permetre la càrrega
de serveis de mapes web proveïts per l’AMB o altres entitats, la visualització de cartografia oficial
a escala de referència 1:1000, ortofotomapes, entre d’altres, sempre en sistema de referència
oficial, que actualment és l’ETRS89 31N. D’aquesta manera, el sistema haurà de ser compatible
amb els estàndards OGS (Open Gis Consortium) així com la càrrega de fitxers de cartografia
proveïts per l’AMB o altres entitats. Això és especialment rellevant a l’hora de permetre l’intercanvi
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de fitxers (des d’AMB a l’operador i viceversa) de parades i de recorreguts, de manera que
coincideixin les ubicacions oficials de cada un d’aquests elements i llur correcció geomètrica.
Generar registres històrics de cada expedició que serveixin per poder avaluar a posteriori la
qualitat del servei prestat. Es requereix disposar d’una aplicació completa d’anàlisi de les dades
històriques que ha de permetre, entre altres, l’obtenció de l’índex de puntualitat seguint els criteris
fixats per l’AMB.
Cal proveir l’AMB d’una connexió remota per tal que en tot moment es pugui visualitzar la gestió
de la flota en temps real i també les dades i explotacions dels registres històrics. En aquest sentit
es proveirà també d’una eina de reproducció de rutes històriques per la seva consulta.
En cas que l’AMB habiliti un centre de gestió, caldrà enviar les dades en el format indicat per l’AMB
en relació amb la gestió operativa dels vehicles, les dades en temps real i les dades històriques.
En cas que l’AMB ho requereixi, l’operador estarà obligat a permetre la incorporació d’una peça
de programari per a la recol·lecció de dades en origen a la base de dades del SAE (tant en temps
real com històriques) pel seu posterior enviament als sistemes d’intercanvi de dades indicats per
l’AMB.
El sistema ha de preveure la possibilitat de gestionar serveis a la demanda i d’interaccionar amb
sistemes de priorització semafòrica.
El sistema ha de garantir una elevada fiabilitat, amb duplicació dels elements crítics per garantir
una alta disponibilitat. S’ha de garantir que el sistema es trobi operatiu les 24 hores de tots els
dies de l'any sense interrupcions i sense reduccions de rendiment.
Els servidors han d’estar dotats de la memòria i les capacitats de procés i emmagatzematge
necessàries per implantar les funcionalitats que es requereixen al present apartat i adequades a
la dimensió de la flota que es gestiona. A més, el sistema central disposarà d'un sistema
d'alimentació ininterrompuda (SAI) i dels elements necessaris per a la realització de còpies de
seguretat. Les còpies de seguretat s’han de fer periòdicament i automàtica.
Cada expedició realment realitzada ha de quedar registrada, degudament codificada, a la base
de dades històrica, per a la seva posterior consulta i tractament estadístic. En cada cas quedaran
registrades les hores d'arribada i de sortida de cada una de les parades de cada expedició (amb
precisió d'hores, minuts i segons).
Per a cada una de les parades de cada expedició o trajecte, el sistema registra el nombre de
passatgers que pugen i el dels que baixen de l'autobús. El nombre de viatgers que pugen a
l'autobús pot ser proporcionat, a més a més, pel SVV en temps real. El sistema ha de calcular i
registrar l'ocupació de l'autobús en cada un dels trams entre parades consecutives.
El sistema ha de generar un avís a l'operador sobre la conveniència d'assignar un vehicle de reforç
a partir de la càrrega de viatgers estimada.
Quan es retiri la clau de contacte, l'equip ha d'enviar informació del seu estat i posició al sistema
central, i romandrà alimentat i en mode de baix consum durant un marc temporal parametritzable
individualment.
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L’AMB ha de tenir accés o ha de rebre les dades provinents del sistema SAEI per alimentar els sistemes
de gestió de l’AMB relatius als sistemes operatius (localització dels autobusos, estat dels vehicles, estat
de puntualitat de cada un, nivell d’ocupació, entre d’altres), dades en temps real (temps de pas per parada
i altra informació per a les aplicacions mòbils) i dades històriques (km, passatge, puntualitat, hores de
pas per parades, entre altres).

El sistema SAEI ha de tenir un alt grau d’interoperabilitat per comunicar-se amb els sistemes informàtics
d’AMB Informació de manera automàtica, amb l’objectiu de difondre aquesta informació als diferents
canals digitals de l’AMB.
Aquesta interoperabilitat serà a 4 nivells diferents: planificació del servei, informació en temps real,
interoperabilitat a bord del vehicle, dades històriques.
Els diferents sistemes d’interoperabilitat seran d’aplicació en el moment que l’AMB així ho determini en
les condicions tècniques que s’indiquin segons les necessitats d’informació i gestió requerides per l’AMB
en cada moment del servei.

1. Interoperabilitat per la planificació i programació del servei
Sempre que l’AMB ho determini, l’operador haurà de proveir a través del SAEI la programació horària
dels vehicles pel correcte compliment del servei de forma clarament identificable amb els serveis prestats
en la realitat (inclou, entre d’altres, els vehicles, els torns horaris dels vehicles, les expedicions, els
trajectes, les parades de pas).
El format d’enviament serà l’indicat per l’AMB en el moment que així es determini, sent possibles els
formats tipus GTFS o JSON, així com modes de comunicació tipus webservices o ftp, segons s’indiqui
en el moment de la implantació. La periodicitat d’enviament d’aquesta informació pot variar entre diària
(1 cop al dia) o en temps real.

2. Interoperabilitat per la informació en temps real
En general, caldrà tenir en compte els següents elements, que estan especificats més a baix:
Canvi de vehicles i torns horaris a causa d’incidències del servei (per vincular-los al del servei
planificat).
Informació dinàmica en temps real sobre els horaris de pas previstos per parada a tots els
sistemes de panells informatius existents o que es puguin desenvolupar i instal·lar en el futur, amb
independència de qui en sigui l’operador, tot implantant el sistema de comunicacions que sigui
necessari.
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Temps d’espera estimat per a l’arribada de cada línia i de les possibles incidències en temps real,
amb l’objectiu de subministrar aquesta informació perquè es difongui pels mitjans que
correspongui (pantalles d'informació a l’usuari en parades, aplicacions per a telèfons intel·ligents,
Internet, centres d’atenció telefònica, etc.), així com els temps planificats segons horari teòric per
a les primeres parades d’un recorregut o per quan la informació en temps real no estigui
disponible.
Informació sobre la localització dels vehicles, per permetre’n la visualització en el centre de control,
així com informació addicional provinent del SAEI que l’AMB defineixi en el moment de la
implantació, i alhora, característiques del vehicle, l’horari teòric planificat, la puntualitat dels
vehicles en temps real, informació sobre el passatge a bord procedent del comptatge de sensors
(que estarà connectat al SAEI), entre altres.
En el moment de la implantació de les solucions, cal que les validi l’AMB, tant durant la fase de disseny
com durant el període inicial de funcionament, ja que caldrà comprovar la correcta interoperabilitat de tots
els sistemes.
En un principi, la comunicació es fa sobre els següents aspectes:
Comunicació del temps real i ubicació dels autobusos: Proveir informació dinàmica sobre els
temps de pas de parada i la ubicació dels autobusos en temps real.
Comunicació del temps teòric: Proveir informació actualitzada dels temps teòrics de cada línia.
Aquesta interoperabilitat s’ha de realitzar per mitjà de la provisió de serveis web (webservices) basats en
arquitectura de tipus REST API.
L’eficiència d’aquests webservices es mesura per mitjà de 4 paràmetres:
a) Estabilitat
Els webservices han de garantir una estabilitat gairebé total del seu servei, per tant hauran
d’estar actius les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, durant tota la durada del
Contracte.
En termes específics, s’acorda un nivell de servei (ANS) d’estabilitat del 95% del temps.
Entenent per estabilitat el correcte funcionament dels webservices que proporcionen la
informació requerida.
Per a informació de l’empresa adjudicatària, la lectura d’aquests webservices es realitzarà
amb una freqüència aproximada de 5 peticions al segon.

b) Qualitat
El webservices han de garantir, per una banda, la provisió del temps de real sobre el 100%
de les parades actives on operen les línies de l’empresa adjudicatària.
Per altra banda, el temps real ha de ser al més fidel a la realitat possible, en aquest sentit
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s’accepta un interval de desviació màxim de 1 minut.

c) Continguts
Els webservices han de publicar 4 mètodes en tipologia API REST i en mètode GET.
A continuació es descriu a mode indicatiu tècnicament la nomenclatura, definició dels mètodes i
paràmetres d’entrada i sortida, que en qualsevol cas han de ser validats per l’AMB en el moment de la
implantació del sistema, i poden ser actualitzats o ampliats amb les noves necessitats exigides pels
sistemes de comunicació existents com a conseqüència de nous serveis proveïts en temps real o com a
conseqüència de la implantació d’un centre de control centralitzat a l’AMB.

Retorna tots els temps d’arribada de cada parada i línia activa. Per cada parada i
línia retorna obligatòriament 2 temps per parada i línia, amb el viatge imminent i el
següent.
En detall, el webservice retorna un objecte JSON amb una estructura de dades de
tipus Array d’objectes “RealTimeDTO” amb el següent contingut:

stopCode

Codi de parada

roundedArrivalTime
arrivalTime

Temps en segons

estimatedTime
vehicleId

Temps estimat d’arribada (temps teòric)

Identificador del vehicle

location: {lat, long}
departureTime
lineCode
routeId

Temps arrodonit en minuts

Posició geolocalitzada del vehicle

Temps de sortida (teòric)

Codi de línia (exemple LH1)
Identificador de la ruta

routeDescription
timeStamp

Descripció/nom de la ruta

Timestamp de la petició

updateTime

Temps d’actualització de les dades

En cas que hi hagi algun error en la petició i que no es recuperin les dades, s’envia
l’array buit i un nou paràmetre amb el codi d’error. Els codis d’error es proveeixen
des d’AMB Informació.
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codiError
Codi d’error. Aquest camp es troba en blanc en cas que la
petició sigui correcta.

En passar un codi de parada, recupera el temps de pas només de la parada
especificada. Per a cada línia de la parada, cal retornar dos temps, independentment
del temps de pas següent.
El missatge de sortida retorna un objecte JSON amb un array d’objectes
“RealTimeDTO”, amb el mateix contingut que el que s’ha descrit en el mètode
anterior.

Aquest mètode recupera la informació de totes les rutes disponibles.
En detall, el webservice retorna un objecte JSON amb una estructura de dades de
tipus array d’objectes “RouteDTO” amb el següent contingut:
routeId

Identificador de ruta

routeDescription

Descripció de la ruta

lineCode

Codi de línia

stopCode

Codi parada

timeStamp
updateTime

Timestamp de la petició
Temps d’actualització de les dades

En cas d’error, s’envia l’array buit i un nou paràmetre amb el codi d’error. Els codis
d’error es proveeixen des d’AMB Informació.
codiError
Codi d’error. Aquest camp està en blanc en cas que la petició
sigui correcta.
/route/{stopCode}
Recupera la informació de les rutes d’una parada específica.
El missatge de sortida retorna un objecte JSON amb un array d’objectes “RouteDTO”,
el mateix que el que s’ha comentat en el mètode anterior.

Aquest mètode recupera la informació de tots els vehicles que es troben en circulació.
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En detall, el webservice retorna un objecte JSON amb una estructura de dades de
tipus array d’objectes “VehicleDTO” amb el següent contingut:

vehicleId
routeId

Identificador de vehicle
Identificador de ruta

routeDescription

Descripció de la ruta

location: {lat, long}
capacity

Posició geolocalitzada del vehicle

Capacitat total del vehicle

Occupancy

Ocupació real del vehicle

timeStamp

TimeStamp de la petició

updatedTime

Temps d’actualització de les dades

Recupera la informació del vehicle indicat.
En detall, el webservice retornarà un objecte JSON amb un objecte “VehicleDTO”, el
mateix que el que s’ha comentat en el mètode anterior:

Aquest mètode recupera la informació de tots els temps teòrics de les parades
relacionades amb la línia especificada.
En detall, el webservice retorna un objecte JSON amb una estructura de dades de
tipus array d’objectes “TheoricTimeDTO”:

lineCode

Codi de línia

stopCode
routeId

Codi de parada
Identificador de ruta

routeDescription

Descripció de la ruta

theoricTime[ ]
Array amb els temps teòrics de pas, en format hh:mm i
ordenats de la primera a la última sortida
timeStamp
updatedTime

TimeStamp de la petició
Temps d’actualització de les dades
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Aquest mètode recupera la informació de tots els temps teòrics de la parada i línia
especificats per paràmetre.
En detall, el webservice retorna un objecte JSON amb un objecte “TheoricTimeDTO”
com el que s’ha comentat en el mètode anterior.

d) Rapidesa
Els webservices han de resoldre les seves peticions en un límit de temps màxim, en funció
de cada mètode d’interoperabilitat. A continuació es detallen els temps màxims per mètode:
/realTime/

10 s màxim

/realTime/{stopCode}

1 s màxim

/route -> 5 s màxim
/route/{stopCode}
/vehicle/

1 s màxim

10 s màxim

/vehicle/{vehicleId}

1 s màxim

/theoricTime/{lineCode}

5 s màxim

/theoricTime/{lineCode}/{stopCode}

1 s màxim

3. Interoperabilitat a bord del vehicle
En cas que així es determini i en el moment que s’indiqui, serà necessari que el SAEI es comuniqui amb
els sistemes embarcats indicats per l’AMB per la transmissió de dades en temps real (com per exemple,
als sistemes de comptatge de viatgers o al sistema SIU, indicats en els apartats A3.7 i A3.4,
respectivament).
Les indicacions tècniques de les connexions poden ser específiques per cada cas i s’adaptaran al que
l’AMB indiqui. Un conjunt de possibles dades que podrien ser d’interès per la seva interoperabilitat sense
tractar-se d’un llistat limitant, seria el següent:
La connexió pot ser via cable físic (ethernet) o via wifi.
Codi línia.
Codi trajecte.
Hora teòrica sortida expedició.
Codi vehicle
Codi parada.
Vehicle aturat (sí/no).
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Hora teòrica arribada a parada.
Hora real arribada a parada.
Hora teòrica sortida de parada.
Hora real sortida de parada.
Minuts d’avançament (-) o retard (+).
Posició GPS.
Portes oberts (sí/no).
Rampa oberta (sí/no).
Data.
Hora del sistema.

4. Interoperabilitat per les dades històriques
En relació amb les dades històriques, inicialment la informació es proveeix tenint en compte les següents
característiques:
Funcionalitat

Descripció detallada
Accés remot via URL web o via webservice.

Obtenció de dades de puntualitat

Accés a informes de càlcul
Accés a consultes de treball
Definició de parades de control
Definició de rangs de puntualitat (línies amb freqüència de més de 10
minuts)

Definició d’elements parametritzables
Definició de rangs de puntualitat (línies amb freqüència igual o inferior
a 10 minuts)
Establir parades de seguiment
Consulta horaris teòrics
Dades puntualitat: puntualitat mensual per línia, puntualitat diària per
línia, puntualitat diària per vehicle
Detall de dades segons línia i dia, amb les dades de pas reals,
distingint-les de les dades estimades pel sistema.
Descàrrega de consultes

Anàlisi per expedicions: temps de recorregut, temps de regulació i
expedicions sense dades
Anàlisi km recorreguts: km segons recorregut i línia, km recorreguts
per cada vehicle, km segons intervals de temps (setmanal, mensual,
etc.), obtenció velocitat comercial
Avisos automatitzables: reducció de la puntualitat d’una línia.

Les dades que cal subministrar són les que es descriuen a continuació i les que permetran una correcta
interoperabilitat amb els sistemes de l’AMB. L’AMB els ha de validar en el moment de la implementació.
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En el moment en què l’AMB ho requereixi, caldrà transmetre aquestes dades a l’AMB via webservices,
ftp o altres canal establerts a aquest efecte.

A més a més, el SAE haurà de disposar d’una infraestructura de maquinari en la qual poder instal·lar un
“recol·lector d’informació” en el moment en què l’AMB així ho demani,. Aquest recol·lector ha de tenir
accés a tota la informació necessària del SAEI incorporada en el model de dades i enviar-la al middleware
o repositori intermedi indicat per l’AMB. El middleware és l’element centralitzador de la informació de tots
els SAE dels serveis de l’AMB.
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El sistema d’informació a bord dels vehicles ha d’estar integrat al SAEI i, mitjançant pantalles interiors
multimèdia, ha de poder:
Mostrar informació de la propera parada.
Mostrar la destinació de la línia.
Mostrar informació relativa a correspondències amb altres línies i serveis, així com els seus temps
de pas estimats, sempre que es disposi d’aquesta informació.
Mostrar informació sobre incidències del servei o missatges enviats des del centre de control o
des de AMB.
Mostrar informació addicional aliena al servei de caràcter cultural, turístic, etc.
Donar la informació auditiva per la megafonia del vehicle de la propera parada i de les
correspondències amb altres línies i serveis.
L’AMB podrà requerir modificacions del disseny de la imatge per tal de garantir una correcta
homogeneïtzació amb la resta de serveis.
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Amb l’objectiu de garantir una informació adequada a l’usuari i centralitzada des de l’AMB, en el moment
que es requereixi l’operador haurà de proveir d’un conjunt d’elements que permetran una adequada
centralització de la informació des de l’AMB.
Els elements necessaris i condicionants a tenir en compte són els que s’indiquen a continuació, i es
fonamenten sobretot en la interoperabilitat del SAE, indicat en l’apartat A3.2.3.

L’empresa adjudicatària ha de proveir un nombre de tablets equivalent en cada moment a la flota mínima
del servei, més un 10% addicional per possibles reposicions.
Les tablets hauran de complir les següents especificacions:
7'' finished aluminum alloy monitor with 10 point capacitive touchscreen o equivalent
Mainboard RK3188 (marca Rockchip) o equivalent
2 GB RAM
16 GB memory
Android 4.4.4 o superior
1 Ethernet port
2 USB port
Antena GPS activa
4G module
Bluetooth
Speaker and microphone
Adaptador 24V DC -> 12V DC
L’empresa adjudicatària, seguint les recomanacions tècniques d’AMB, serà la responsable d’instal·lar
aquests tablets en un lloc determinat del autobús. Aquesta ubicació serà tal que en cada cas la tablet
estigui a l’abast del conductor, no es trobi a l’abast dels usuaris i pugui obtenir correctament el senyal de
GPS i 4G.
Per altra banda, l’AMB es reserva el dret a instal·lar o modificar qualsevol programari dels tablets quan
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ho consideri necessari. A tal fi, l’empresa adjudicatària haurà de facilitar l’accés als dispositius a personal
de l’AMB o designat per aquesta.

L’empresa adjudicatària ha de garantir l’adquisició i instal·lació i manteniment d’una targeta SIM 4G per
a cada Tablet instal·lada. S’estima a més, que el consum màxim serà d’aproximadament 2Gb/mes.

A continuació es descriuen les condicions de servei corresponents al manteniment dels dispositius tablets
i les targetes SIM.
En cas d’avaria d’un Tablet, es requereix a l’empresa adjudicatària que proveeixi d’un servei per substituir
el dispositiu en un termini menor a 4 hores sense afectar l’operativa del servei.
El servei de manteniment donarà cobertura durant tota la franja horària en dies de servei.
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Cap dels components del sistema de validació i venda de bitllets és objecte de subministrament. No
obstant això, l'equip elèctric dels vehicles ha de permetre la instal·lació posterior de:
Un pupitre de venda situat al lloc de conducció.
Dues validadores situades prop de la porta davantera d'accés al vehicle.
Provisionalment, dues validadores més aparellades amb les anteriors, fixades de manera similar
i al seu costat. Coexistiran temporalment amb les primeres durant la fase d'implantació i proves
del nou sistema de validació sense contacte per a la xarxa de transport públic de Catalunya
(projecte T-Mobilitat).
Provisionalment, un emissor per a la descàrrega de dades situat darrere d'una petita finestra d'uns
200 x 200 mm prevista específicament per a això a la part superior del lateral dret del vehicle.
Un terminal de consulta situat a la zona de la plataforma existent al costat de la segona porta del
vehicle.
Una antena multiusos situada al sostre del vehicle i per la seva banda exterior.
S'han de preveure els punts de fixació de les validadores i del terminal de consulta. Majoritàriament
aquests equips han d'anar fixats a les barres interiors, si bé pot arribar a ser necessari instal·lar alguna
barra o suport addicional si els ja existents resulten insuficients per a aquesta comesa i/o per al pas del
cablejat.
Els vehicles han d'estar dotats de la corresponent preinstal·lació per al cablejat d'aquest sistema segons
les especificacions del proveïdor del mateix.
A la zona esquerra del canal de l'aire condicionat, darrere de la mampara del lloc de conducció es
disposarà una zona per a la ubicació de les caixes electròniques del sistema de validació i venda, amb la
instal·lació d'un cable positiu de bateria i un cable positiu de contacte, amb un fusible tèrmic de 7,5 A.
El fet que, en el moment de redactar aquestes especificacions tècniques, encara estigui en fase de
desenvolupament un nou sistema de validació sense contacte per a la xarxa de transport públic de
Catalunya (projecte T-Mobilitat) obliga a preveure la coexistència temporal d'aquest nou sistema amb
l'encara vigent en aquests moments. Això comporta la necessitat de preveure preinstal·lacions de cablejat
parcialment desdoblades amb la finalitat que siguin vàlides per a tots dos sistemes en tots els vehicles
en el moment en què aquests es lliurin. Així mateix, tal com ja s'ha dit, s'ha de preveure el desdoblament
de les validadores pel mateix motiu durant el període de convivència de tots dos sistemes.
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L’empresa adjudicatària ha de subministrar:
El maquinari i el programari del centre de control.
L’equipament de videovigilància necessari per a la captació, la transmissió en temps real cap al
centre de control i l’enregistrament continu sobre dispositius embarcats d’imatges de l’interior de
la flota d’autobusos.
El sistema de descàrrega fora de línia dels enregistraments dels equips embarcats cap el centre
de control, incloent-hi la instal·lació en les àrees designades de la infraestructura de
comunicacions necessària.

Es distingeixen els subsistemes següents:
Centre de control de videovigilància de l’operador.
Sistema embarcat, que consta de:
Subsistema embarcat de captació d’imatges.
Subsistema embarcat d’enregistrament continu d’imatges.
Sistemes de comunicacions entre els sistemes embarcats i el centre de control:
Subsistema de transmissió d’imatges en temps real entre els vehicles i el centre de
control.
Subsistema de descàrrega de les imatges enregistrades contínuament a bord cap al
centre de control.

1.Sistema embarcat
El sistema embarcat ha de disposar de les funcionalitats següents:

143

Visualització íntegra, en qualsevol situació d’il·luminació, de la totalitat de l’interior del vehicle, tret
del conductor, però no el seu pupitre, i amb atenció preferent a les portes i a la part posterior del
vehicle.
Reducció al mínim possible de les vistes de l’exterior del vehicle.
Transmissió en temps real de les imatges capturades a l’interior dels vehicles en un o més centres
de control. La transmissió es pot fer a petició del centre de control, per activació d’alarmes del
vehicle (entre altres, per activació del pedal o sistema d’emergència equivalent del SAE ) o segons
s’estableixi en un fitxer de configuració local dels paràmetres d’enviament.
Enregistrament continu de les imatges capturades a l’interior dels vehicles sobre dispositius de
memòria embarcats. En cas d’activació de l’alarma del pedal o sistema d’emergència equivalent
o a petició del centre de control, el sistema ha de dur a terme les següents accions:
Identificar les imatges enregistrades abans i després de l’activació de l’alarma (períodes
de temps i parametritzables) de manera que puguin ser fàcilment detectades i
descarregades en arribar a cotxeres.
Tenir la possibilitat de commutar automàticament la resolució o el format
d’enregistrament durant un període de temps parametritzable després de l’activació de
l’alarma.
Un possible exemple de configuració seria el següent: un cop detectada l’alarma, es marquen com
a fitxers d’alarma els darrers 10 minuts d’enregistrament de totes les càmeres, es commuta al
mode d’enregistrament local en màxima qualitat i es marquen com a fitxers d’alarma els 20 minuts
posteriors d’enregistrament de totes les càmeres.
Tant els noms de fitxers com el contingut dels enregistraments locals, així com les transmissions
en temps real han d’identificar clarament el vehicle i la càmera a la qual corresponen les imatges
i la data i l’hora de l’enregistrament.
Possibilitat de descàrrega massiva a cotxeres de les imatges enregistrades a l’interior del vehicle
cap al centre de control.
Eliminació automàtica dels fitxers descarregats a cotxera o amb antiguitat superior a un nombre
parametritzable de dies que mai no pot ser superior a 30 o el màxim que estableixi la normativa
vigent en matèria de protecció de dades.
Possibilitat de configuració local i remota dels paràmetres del sistema embarcat pel que fa a
visualització, resolució, nombre d’imatges per segon, enregistrament local, transmissió d’imatges,
esborrament de fitxers, etc.
Sistema d’autodiagnòstic, que permeti detectar anomalies en les càmeres i en altres elements
crítics del sistema i notificar-les al centre de control.
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Les càmeres han de ser de tecnologia digital i disposar almenys de tres possibles resolucions:
baixa, mitjana i alta.
Es recomana preferentment la instal·lació de 4 càmeres. No obstant això, el licitador pot optar per
oferir-ne un nombre diferent, sempre que justifiqui detalladament el compliment dels requeriments
funcionals establerts.
En el moment de la instal·lació, l’empresa adjudicatària s’ha de responsabilitzar també del
compliment de la normativa vigent sobre aspectes de notificació a l’usuari sobre el fet que es troba
en una àrea amb videovigilància.

Tant el PC com el sistema d’emmagatzematge han de ser de tipus industrial, adaptats
específicament a les condicions ambientals adverses (calor, humitat, xocs, vibracions, emissions
electromagnètiques, etc.) que han de suportar els sistemes embarcats.

2.Sistemes de comunicacions entre els sistemes embarcats i el centre de control

La transmissió d’imatges en temps real al centre de control es fa utilitzant el mòdem instal·lat en
el PC industrial que inclou el subsistema d’enregistrament continu d’imatges.
La transmissió d’imatges en temps real s’activa a petició del centre de control o en casos
d’emergència (per exemple, durant un període de temps parametritzable a partir de l’activació del
pedal d’emergència o un altre tipus d’alarma).
Les imatges poden ser transmeses en format propietari, sempre que s’ofereixi alternativament la
possibilitat de fer-ho en format estàndard.

Infraestructura que permeti descarregar per mitjans sense fil a la cotxera, o cotxeres en cas que
el licitador n’ofereixi més d’una, les imatges enregistrades en els subsistemes embarcats.
En cas que el centre de control es trobi ubicat en una cotxera diferent de la d’on es produeixi la
descàrrega, els fitxers descarregats s’han de transmetre des de la cotxera fins al centre de control
per mitjans amb fil o sense.
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La infraestructura (cablejat, nombre d’antenes i canals, etc.) ha d’estar dimensionada per suportar
la descàrrega simultània d’imatges de 15 autobusos (amb un màxim de 30 minuts
d’enregistrament a alta resolució per vehicle) en un període de temps inferior a 30 minuts.

3.Centre de control
El centre de control ha de disposar de les funcionalitats següents:
Visualització en temps real de les imatges de qualsevol vehicle a petició de l’operador o per
activació d’alarmes del vehicle (per exemple, pedal d’emergència del conductor o sistema
equivalent).
Emmagatzematge local de totes les imatges que s’han rebut en temps real a causa d’una alarma
generada en el vehicle.
Gestió automàtica i manual de les descàrregues a cotxera de les imatges enregistrades a bord
dels vehicles, segons configuració parametritzable. El sistema ha de poder identificar i descarregar
preferentment els arxius enregistrats en condicions d’alarma activa.
Localització de fitxers d’imatges enregistrades mitjançant un menú fàcil de fer servir, en funció del
vehicle, el dia, l’hora, la identificació de càmera i l’estat de les alarmes.
Visualització dels arxius seleccionats amb possibilitat de parar imatges, retrocedir, avançar
ràpidament, etc.
Eliminació automàtica dels fitxers amb antiguitat superior a un nombre parametritzable de dies
que mai no pot ser superior a 30 o el màxim que estableixi la normativa vigent en matèria de
protecció de dades.
Possibilitat de configuració remota dels equips embarcats.
Monitorització de l’estat dels equips embarcats: recepció d’alarmes i verificació de la connectivitat,
a intervals de temps parametritzables o a petició de l’operador del centre de control.
Administració de la configuració local i de la gestió d’usuaris.
Gestió d’incidències i estadístiques d’avaries. Cal registrar la data i l’hora del principi i el final de
l’anomalia, gestionar l’enviament automàtic de sol·licitud d’intervenció al servei de manteniment, i
elaborar estadístiques d’hores mensuals i anuals de caiguda del servei de videovigilància per
sistema embarcat.
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El sistema de comptatge de viatgers proposat per l’empresa adjudicatària ha de complir els requeriments
següents:

Comptatge en portes basat en sensors 3D, o sistema equivalent, amb precisió mínima del 95%.
Seguiment trajectes de passatgers (parada de pujada i baixada) per a una mostra significativa de
viatges.
Components testejats en automoció.

Proporcionar informació de pujades i baixades per parada / expedició / data / línia.
Proporcionar matrius OD escalars d'una línia per a un determinat rang de dates i que permeti filtrar
per hora del dia o dia de la setmana.
Les dades s’han d’integrar al SAEI, de manera que des de les consultes del SAEI es puguin obtenir
dades de comptatges (pujada, baixada, línia, parada, expedició, vehicle, etc.). Les matrius OD
obtingudes no queden integrades al SAEI.
Totes les dades del sistema (tant els comptatges com les matrius OD) s'han de proporcionar a
través d’un dashboard propi del sistema i, a més a més, amb una API o WS en un format
compatible per l'AMB o en el format que l’AMB indiqui en el moment de la implantació.
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L’empresa adjudicatària es comprometrà a utilitzar l’aplicació web Gestió d’Informació del Transport (GIT)
proporcionada per AMB Informació en mode i amb característiques d’extranet, i que servirà per gestionar
les següents operatives:
Gestió d’incidències
L’empresa adjudicatària ha d’introduir totes les alteracions del servei, provisionals i definitives, a
l’eina web GIT proporcionada per AMB Informació.
Parades provisionals
L’AMB ha de disposar de la informació de totes les parades, tant les que es consideren definitives,
com les provisionals. Aquestes últimes caldrà introduir-les també al sistema d’ajuda a la explotació
(SAEI) i, per tant, el sistema ha de ser capaç de retornar els temps de totes les parades per mitjà
dels webservices des del mateix moment en què entrin en funcionament.
L’empresa adjudicatària ha de codificar totes les parades, incloses les provisionals, segons la
codificació aportada per AMB Informació i que es podrà obtenir per mitjà de l’eina web GIT
proporcionada per AMB Informació.
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Cal disposar d’un centre de control suficient per a la regulació i el control en temps real de les línies,
l’anàlisi de dades estadístiques del servei i de la informació en temps real per a l’usuari. El centre de
control ha de coordinar tots els equips propis del SAEI, de la videovigilància i de la informació en temps
real, i d’altres que siguin necessaris.
Cal habilitar uns locals suficients per al centre de control. Com a mínim s’ha de disposar d’un punt de
control, ampliable a dos en el moment que es necessiti, sense necessitat de fer més inversions que
l’adquisició del nou terminal.
El centre de control ha de dur a terme, entre altres, les següents activitats i funcions:
Conèixer a fons, i en temps real, com funcionen les línies, així com la gestió de torns, expedicions,
flota i altres elements del servei.
Seguir un protocol de regulació de les línies, mitjançant les corresponents accions per resoldre
retards o avançaments dels vehicles. Ha d’incloure missatges al conductor, augment o disminució
de la velocitat, punts de regulació intermedis, realització de llargues, etc. Aquest protocol ha de
ser validat per l’AMB, que en supervisa l’aplicació efectiva mitjançant les inspeccions que consideri
oportunes.
Resoldre les incidències i emergències mitjançant un protocol d’actuació que cobreixi els diferents
casos, i a través dels següents elements:
Els recursos propis operatius de l’empresa.
El contacte amb policia local i cossos de seguretat quan sigui necessari.
El contacte amb centres d’informació (AMB Informació o altres).
El contacte amb responsables municipals.
El contacte amb responsables de l’AMB.
Informar els usuaris en temps real a través de:
Pantalles informatives en línia a les parades.
Pantalles informatives a l’interior dels vehicles.
Informació a les parades i als vehicles, que ha de col·locar l’empresa adjudicatària.
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Contacte amb AMB Informació o altres centres d’informació.
Informar els usuaris de qualsevol incidència imprevista o emergència, a través dels canals
habilitats a aquest efecte.
Elaboració d’informes de seguiment del SAE per a l’empresa i per a l’AMB. Explotació dels
registres per identificar incidències, diagnosticar les causes i implantar actuacions de millora
(reforçar la regulació, proposar modificacions d’horari, proposar modificacions d’itinerari, millores
a la via pública, etc.). En particular cal fer el seguiment de l’index de puntualitat de cada línia, entre
altres.
Preveure les necessitats futures i planificar un programa d’actuacions acordat amb l’AMB.
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En l’actualitat, el servei disposa dels següents sanitaris:

En el cas que sigui requerida la instal·lació de nous sanitaris, aquests han de complir les característiques
bàsiques següents:
Cabina construïda amb perfileria metàl·lica i acabats antivandàlics.
Connexions normalitzades a xarxes d’aigua, electricitat i clavegueram. En casos justificats,
l’empresa adjudicatària podrà proposar un tipus de sanitari químic i/o autònom amb energia solar
que haurà de ser prèviament acceptat per l’AMB.
Rellotge programador per a limitació horària d’ús.
Obertura controlada per targeta específica sense contacte o codi.
Detector de presència a l’interior.
Alarma acústica que s’acciona un cop s’ha excedit el temps límit d’ús.
Vàter amb seient autonetejable (el cicle s’activa després de cada ús).
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Dispensador de porcions de paper higiènic engalzat antivandàlic i altres estris d’higiene personal
tant per a homes com per a dones (compreses...)
Paperera d’acer inoxidable encastada en el tancament interior.
Mirall antivandàlic.
Servei de sabó integrat al lavabo.
Llum natural i il·luminació interior.
Reixetes per a ventilació de la cabina i ventilació forçada mitjançant extractor d’aire (activació
simultània amb la il·luminació interior).
Paviments antilliscants.
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Tota la informació recollida a l’Annex 5 ha estat facilitada per l’actual empresa operadora del servei, en
compliment amb l’obligació recollida a l’article 130 de la LSCP.

La relació dels treballadors adscrits al servei a la data 11/07/2018, juntament amb les seves condicions
laborals i les seves remuneracions salarials, es recull a la taula següent:
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Conveni col·lectiu de treball de les empreses de transports mecànics de viatgers de la província de
Barcelona per als anys 2015-2018 (codi de conveni núm. 08004305011994).
A més del contingut del conveni cal tenir present els acords detallats a l’apartat A5.3 – Percepcions fora
de conveni.

En aquest apartat s’annexen els acords laborals vigents
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L’adjudicatari s’ha de fer càrrec del subministrament, la instal·lació, la posada en funcionament, la gestió
i el manteniment d'un sistema d'informació en parades d'autobusos. A continuació es detallen els
materials, les llicències de programari i els serveis que han de formar part d’aquest subministrament.

El diagrama següent representa l'arquitectura de la solució proposada:

Es lliuraran 60 panells d’informació a l’usuari (PIU) de qualsevol dels dos tipus (interior i exterior). El
material que cal subministrar, per cada unitat lliurada, és el següent:
La infraestructura completa del PIU fabricat segons les especificacions que es detallen en aquest
Annex.
Tots els components necessaris per subministrar als usuaris la informació dinàmica dels serveis de
transport (incloent-hi la targeta SIM).
Tots els components necessaris per garantir el subministrament d'energia elèctrica al PIU (per
exemple, panell solar i bateria en el cas dels d’exterior).
Documentació completa i detallada de tots els elements subministrats, incloent-hi la descripció
exhaustiva del protocol de comunicació entre el sistema de gestió de la informació en parades (SGIP)
i els PIU.
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Una llicència perpetua d'ús del programari d'aplicació de cada PIU subministrat.
Una llicència perpètua d'ús del protocol utilitzat per a l'intercanvi de dades entre el SGIP i els PIU
per a un nombre il·limitat de parades.

Formen part del subministrament, i van a càrrec de l'empresa adjudicatària:
La presentació davant de l'autoritat municipal corresponent a la parada del projecte tècnic
d'instal·lació, la tramitació dels visats i permisos d'obra i l'abonament de les taxes municipals
corresponents.
El trasllat, el cablatge, la instal·lació, la configuració i la posada en funcionament de tots els
components.
La reparació dels desperfectes que es puguin produir a la via pública durant la instal·lació del PIU.
La selecció del proveïdor de telefonia mòbil i l'alta del contracte d'aquest servei.
La selecció de companyia asseguradora dels PIU i l'alta de l'assegurança, si cal.
Qualsevol altre element o servei necessari per al correcte funcionament del sistema ofert.

A partir del moment en què es posi en funcionament cada unitat, i durant tota la durada del període
contractual definit al Plec de condicions administratives particulars, l'empresa adjudicatària s’ha de fer
càrrec dels següents serveis:
La prestació de serveis de gestió de la informació, mitjançant servidors i programari propis o
subcontractats.
El subministrament a l'AMB d'informes periòdics relatius a la qualitat del servei proporcionat.
Les despeses corresponents als contractes de comunicacions fixes i mòbils necessaris per al
funcionament dels panells i el centre de gestió de la informació.
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A partir del moment en què es posi en funcionament cada unitat, i durant tota la durada del període
contractual, l'empresa adjudicatària s’ha de fer càrrec dels següents serveis:
La revisió periòdica, la neteja i el manteniment preventiu i correctiu de tots els elements
subministrats.
La reparació i/o substitució de qualsevol component que presenti deficiències de funcionament.
La reposició del material malmès per vandalisme o robatori.
Les despeses periòdiques corresponents a l'assegurança dels PIU, si cal.
L'actualització de les versions del programari d'aplicació, si cal.

L'empresa adjudicatària ha de disposar d'un sistema de gestió de la informació en parades (SGIP).
Aquest sistema és l'encarregat d'obtenir en temps real les previsions de pas per les parades gestionades
per l'adjudicatari dels vehicles dels operadors que les serveixen, i transmetre-les als equips de control
dels corresponents panells d’informació a l’usuari (PIU).
El SGIP haurà de gestionar i presentar les mateixes funcionalitats tant pels PIUs instal·lats al inici del
servei com pels que instal·li l’adjudicatari en la vigència del Contracte.

El SGIP ha de permetre gestionar, com a mínim:
Parades
Línies
Sentits
Operadors
Avisos d'anomalies del servei de transport (prioritat, inici, fi i parades afectades)
Paràmetres del sistema

El sistema ha de permetre definir i gestionar conjunts de parades, agrupades per determinats criteris (per
exemple, les parades d'una determinada línia o operador) per facilitar l'enviament d'avisos sobre
anomalies del servei.
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En general, per a cada parada s’ha de poder determinar:
El codi AMB
Altres codis, si escau (per exemple, codificació pròpia de l'operador)
Nom descriptiu
Coordenades
Línies que la serveixen i sentits
Operadors que la serveixen
Paràmetres de funcionament

Es preveu que les hores d'il·luminació de cada PIU d’exterior es regulin de manera centralitzada i
automàtica des del SGIP. Per aquest motiu el sistema ha de disposar d'un calendari solar que registri les
hores de sortida i posta del sol per a cada dia de l'any.
A més a més, en cadascuna de les parades individuals, s'han de poder parametritzar una sèrie de
variables:
Temps d'avançament/retard d’encesa i apagada dels llums en relació amb les hores de posta i
sortida del sol.
Interval de temps, dins del període nocturn, en què no hi ha servei a les parades i, per tant, poden
estar apagades o amb un nivell lluminós reduït.
Per a cada llum que pugui tenir un PIU, una taula que indiqui la reducció de la intensitat lluminosa o
l'apagada total, en funció del nivell de càrrega de la bateria.

El SGIP ha de poder suportar, com a mínim, 4 perfils d'usuari. Per a cadascun d'aquests perfils hi pot
haver un número indeterminat d'usuaris, que s’ha d'identificar amb nom/contrasenya per accedir al
sistema.
Usuari administrador, amb accés a totes les funcionalitats i possibilitats de configuració i
parametrització del sistema. Aquesta responsabilitat recau en l'empresa adjudicatària.
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Usuari gestor d'avisos, que pot definir manualment avisos sobre anomalies en el servei, i que
s’afegeixen als que es gestionen automàticament a partir de la informació facilitada pels webservices
dels SAE dels operadors.
Usuari de consulta, que ha de poder visualitzar la ubicació de les parades gestionades sobre una
representació cartogràfica del territori i consultar en temps real tant les dades rellevants com la
informació que s'està presentant a la pantalla de la parada seleccionada.
Usuari de control de qualitat, que ha de poder visualitzar la ubicació de les parades gestionades
sobre una representació cartogràfica del territori, consultar les dades rellevants de la parada que
seleccioni i rebre i/o consultar informes periòdics sobre la qualitat del servei ofert.

Les funcions d'administració són accessibles únicament per als usuaris de perfil administrador, i inclouen:
Definició i manteniment del model de dades del SGIP, amb especial atenció a la coherència del
model i de la nomenclatura emprats amb els que fan servir els operadors i l'Administració.
Establiment dels diversos paràmetres de configuració del sistema.

Les dades dinàmiques de temps d'arribada previstos per cada parada es generen als servidors dels
sistemes d'ajuda a l'explotació (SAE) dels diversos operadors, i es fan públiques mitjançant webservices
que poden ser consumits per altres aplicacions a través d'internet, sense necessitat de canals de
comunicació especials.
Actualment s'identifiquen webservices dels operadors següents:
TMB
Tusgsal
Rosanbús
Mohn
AMB Informació
Operadors integrats al SAE de l'ATM.
Els webservices subministrats per aquests SAE (i els que en el futur es puguin incorporar) són idèntics.
En general proporcionen informació sobre:
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Descripció de parades
Destinacions
Previsions de pas
Missatges planificats i online.
La informació detallada d'aquest protocol es posa a disposició de l'empresa adjudicatària un cop signat
el Contracte.
El SGIP ha d'estar en condicions de consultar els webservices de cada operador en períodes de temps
parametritzables, que poden arribar a assolir un mínim de 20 segons entre interrogacions successives.
En cas que l’AMB desenvolupi un espai que centralitzi la informació dels SAE de cada operador,
l’adjudicatari ha de reconfigurar el sistema perquè s’hi connecti.

El SGIP ha de:
Recollir la informació d'hores previstes d'arribada i avisos sobre anomalies del servei de les diferents
fonts, integrar-la pel que fa a les parades i transmetre la informació específica de cada PIU en format
i períodes de temps parametritzables.
Actualitzar la configuració i paràmetres de cada PIU sempre que es produeixi algun canvi.
La modalitat de comunicació i el protocol utilitzat per a l'intercanvi de dades entre el SGIP i els PIU pot
ser definit per l'empresa adjudicatària, que en qualsevol cas l'ha de documentar i cedir a l’AMB una
llicència perpètua d'ús per a un nombre il·limitat de parades.
L’adjudicatari ha de garantir la integritat i la fiabilitat de la informació tramesa entre SGIP i PIU i
subministrar les eines que permetin avaluar la qualitat de la comunicació.

A més a més de les previsions d'horaris i avisos d'anomalies del servei facilitats pels SAE dels operadors,
el SGIP ha d'estar en condicions de dur a terme les següents accions:
Adquirir automàticament i cíclica mitjançant webservices avisos sobre anomalies del servei
gestionats per altres entitats.
Permetre que els usuaris autoritzats introdueixin manualment avisos sobre anomalies del servei.
En general, una anomalia del servei queda definida per:
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Parada o grup de parades afectades
Dia i hora inicials
Dia i hora finals
Dies intermedis
Hora inicial dintre del període de dies definit
Hora final dintre del període de dies definit
Text descriptiu
Prioritat
D'aquesta manera, el sistema ha de permetre gestionar anomalies del servei tant puntuals com de llarga
durada que només siguin vigents en determinades franges horàries.

El SGIP ha de ser capaç de monitorar en temps real:
L'estat dels PIU a partir de la informació generada pel mateix PIU.
Les comunicacions amb els PIU.
Les comunicacions amb els diferents servidors SAE.
Les comunicacions amb els possibles gestors d'avaries.
El sistema ha de disposar d’informes estadístics que permetin avaluar la qualitat del servei i ha de poder
calcular les eventuals penalitzacions per falta de disponibilitat del sistema, sobre la base d’indicadors que
reflecteixin si la informació presentada als PIU correspon a la subministrada per les diferents fonts
d'informació, així com la disponibilitat del mateix SGIP.

El SGIP ha de disposar d'un mòdul de gestió del manteniment on quedin reflectits tots els comunicats
d'avaries relatius al manteniment preventiu i correctiu del sistema d'informació.
Pel que fa al manteniment preventiu, es registra, per a cada parada i amb la suficient antelació, el dia i
l’hora de cada intervenció planificada i les accions que s'han de dur a terme. Un cop realitzada la
intervenció es registren les accions efectivament dutes a terme i les possibles avaries que s'hagin
detectat.
Pel que fa al manteniment correctiu, per a cada avaria s’ha de registrar, com a mínim:
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Identificació de la parada afectada.
Data/hora de detecció de l'avaria.
Data/hora de l'inici de la intervenció.
Descripció de l'avaria.
Operacions realitzades.
Relació de components reparats i/o substituïts.
Data/hora de resolució de l'avaria (l'equip torna a funcionar normalment).
El sistema ha de disposar d’informes estadístics que permetin avaluar la qualitat del manteniment:
nombre i duració mitjana d'avaries, temps mitjà de reacció, temps mitjà de resolució, freqüència
d'actuacions de manteniment preventiu, etc.

Els usuaris autoritzats poden accedir al SGIP per consultar l'estat dels diferents components del sistema.

L'accés a la funció de consulta dona lloc a una representació cartogràfica on es visualitzarà la ubicació
dels diferents sistemes (PIU i servidors dels SAE) amb una representació icònica que informarà sobre
l'estat de cada element. Com a mínim (especialment pel que fa als PIU), s'han de poder identificar els
estats següents:
Funcionament correcte.
Funcionament amb alarmes de caràcter lleu, que no impedeixen la correcta visualització de la
informació.
PIU fora de servei.
PIU planificat, pendent de posar-lo en funcionament.
Pel que fa a les comunicacions, s'han de poder parametritzar, com a mínim, dos llindars de nombre
d'errors en comunicacions i un període de temps de mesura (per exemple, les darreres 24 hores). En
funció d'aquests valors, es representa la qualitat de les comunicacions:
Bona: nombre d'incidències de comunicació durant el període de mesura inferior al llindar 1.
Regular: nombre d'incidències de comunicació durant el període de mesura comprès entre els
llindars 1 i 2.
Dolenta: nombre d'incidències de comunicació durant el període de mesura superior al llindar 2.
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Inaccessible: no s'ha pogut establir comunicació durant el període de mesura.
Quan l'usuari seleccioni un PIU, ha de poder accedir a informació detallada:
Visualització de la informació que el PIU està presentant en aquell moment.
Visualització de la informació relativa a les magnituds monitorades pel mateix PIU.
Addicionalment, els usuaris autoritzats poden accedir a la funció de programació de la presentació
d'avisos d'anomalies del servei.

Per tal de garantir que tots els PIU d’exterior de l'àmbit de l'AMB tinguin una imatge similar, els licitadors
han de tenir en compte que els elements bàsics del PIU (pantalla d'informació dinàmica, lògica de control,
panells solars i bateries) s'allotjaran dintre d'una estructura que també forma part del seu
subministrament, però que ha d'estar construïda d'acord amb les especificacions tècniques i de disseny
bàsiques establertes per l'AMB que es relacionen a continuació.
En general, cal que els PIU d’exterior presentin les mateixes característiques que els instal·lats
actualment, segons el que determini l’AMB.
En cas de parades amb marquesina existent, l’adjudicatari podrà proposar una pantalla alternativa
integrada a la marquesina que substituiria el PIU com a element aïllat que s’explica en el present apartat.
L’adjudicatari haurà d’arribar als acords necessaris amb l’empresa o empreses que gestionen el servei
de marquesines, i les administracions titulars del servei. L’AMB haurà d’autoritzar de forma expressa la
proposta presentada per cada marquesina.
El PIU d’exterior ha de ser un element independent, amb ancoratge directe al terra, i ha de constar dels
mòduls següents (de dalt a baix):
Placa solar per a alimentació elèctrica dels equipaments, amb suport orientable. La instal·lació
d'aquesta placa ha de ser opcional, ja que, en algunes circumstàncies, per bé comptades, podria
passar que s’optés per connectar el PIU a algun altre tipus de subministrament elèctric.
Mòdul d'informació estàtica amb el pictograma de l'autobús, la identificació corporativa i els codis de
les línies que serveixen les parades.
Integració de pantalla electrònica per informació dinàmica de les properes arribades.
Instal·lació, en parades que no tinguin marquesina propera, de mòdul d'informació estàtica
actualitzable de recorreguts i horaris de línies en vinils adhesius estàndard fixats a placa de
metacrilat tipus LumiSheet® o similar.
Zona opaca per a equipaments a la part inferior.
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El model proposat té forma de monòlit, de 2.700 x 470 x 120 mm, construït mitjançant estructura interior
en tub d'acer Aisi 304 i marc perimetral exterior en acer Aisi 316 en acabat polit. L’empresa adjudicatària
pot proposar un acer alternatiu, però l’AMB l’ha d’acceptar explícitament.
Les superfícies per a informació han de ser de vidre trempat de 10 mm vitrificat amb tractament antigrafit
i planxa d'alumini, acabat amb pintura de dos components. Per reduir el pes del PIU, s’accepta que
l’empresa adjudicatària proposi solucions amb policarbonat que l’AMB ha d’acceptar explícitament.
Les diferents parts del suport han de ser accessibles mitjançant portes independents o alternativament
mitjançant registres laterals i safates interiors corredisses.
L’obertura de les portes ha de ser d’un sol punt, és a dir, s’ha de poder obrir per una sola persona sense
escala. L’AMB facilitarà el model de clau que haurà de poder obrir les portes, unificat amb els sistemes
actuals.
Cal preveure l'accés de manera autònoma del personal de manteniment de parades als elements
d'informació (tires, codis, etc.) perquè els puguin substituir. Les parts elèctriques i electròniques del PIU
ha d’estar protegides perquè aquest personal no hi tingui accés.
Pel que fa a la il·luminació, se'n preveuen 3 tipus independents:
Il·luminació integrada al mòdul superior d'informació corporativa i de línies.
Il·luminació de la pantalla electrònica central d'informació dinàmica, segons proposta dels
licitadors.
Il·luminació del mòdul inferior opcional d'informació estàtica de línies i recorreguts.

A continuació s'inclou informació gràfica del disseny proposat a títol orientatiu. En tot cas, el resultat final,
no pot diferir substancialment respecte de les característiques formals, dimensions i especificacions
incloses en el present annex i cald que obtingui el vistiplau dels responsables de l'AMB. Cal que
l’empresa adjudicatària actualitzi logotips i/o informació desactualitzada respecte d’aquest model.
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Els PIU d’exterior s’han d’alimentar de manera autònoma mitjançant la combinació de panells solars
fotovoltaics i bateries.
El mòdul d'alimentació ha de disposar de 3 sortides independents, una per a cadascuna dels punts
d’il·luminació, que s'han de poder activar i desactivar des de la lògica de control del PIU.
Es recomana, a més a més, que les sortides d'alimentació de la il·luminació disposin de regulació de la
intensitat lumínica, tipus PWM o similar.

Pel que fa a les característiques tècniques de les pantalles d'informació per a l'usuari ubicades en parades
i marquesines exteriors, cal tenir en compte que els requisits bàsics són els següents:
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Mínim de 6 files de 20 caràcters cadascuna (1 per a capçalera i 5 per a avisos).
Màxima visibilitat tant diürna com nocturna.
L’AMB és qui determina els tipus de lletra.
La informació que es presenta a la pantalla s'ha de poder actualitzar en períodes mínims de 20
segons.
Si la informació obtinguda del SGIP no es pot representar en les línies del dispositiu (perquè hi ha
un nombre superior d'arribades a curt o mitjà termini), la pantalla haurà de poder oferir alternatives
per presentar tota la informació rellevant, de manera llegible, mitjançant el nombre necessari
d'imatges de pantalles, ja sigui commutant el contingut de la pantalla completa o mitjançant
desplaçament horitzontal (scroll) del contingut d'alguna de les línies. El temps de visualització de
cada imatge s'hau de poder parametritzar independentment per a cada equip.
L’AMB podrà demanar modificacions en el disseny de la informació (cos de lletra, font, disposició, etc)
per tal d’homogeneïtzar-la amb la resta d’elements d’informació existents.

El disseny proposat de PIU exterior preveu 3 punts d’il·luminació independents:
Il·luminació integrada al mòdul superior d'informació corporativa i de línies, amb un consum estimat
de 4,32 Wh a +12 Vcc.
Il·luminació de la pantalla electrònica central d'informació dinàmica, segons proposta dels licitadors.
Il·luminació del mòdul inferior opcional d'informació estàtica de línies i recorreguts, amb un consum
estimat de 10,56 Wh a +12 Vcc.

El PIU gestiona l'activació i la intensitat de la Il·luminació nocturna en funció de la configuració que tingui
carregada des del SGIP.
Cada PIU ha de disposar d'un calendari de funcionament per defecte que s'actualitzi diàriament de
manera automàtica des del SGIP, tenint en compte una sèrie de variables parametritzables:
Hores de sortida i posta de sol.
Avançament/retard respecte a les hores de sortida i posta de sol, en funció del perfil de l'horitzó de
la ubicació de la parada.
Horaris de serveis nocturns.
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Llindars de càrrega de bateria, independents per a cadascun dels 3 punts d’il·luminació, per sota
dels quals se'n desconnecta l'alimentació.
Opcionalment, llindars de càrrega de bateria, independents per a cadascun dels 3 punts
d’il·luminació, per sota dels quals es passa a un mode d'alimentació de baix consum.
És a dir, en general, al voltant de la posta de sol, si el nivell de càrrega de la bateria ho permet, s’han
d’encendre els 3 punts d’il·luminació, i s'han d’apagar cap a la sortida del sol. Si durant algun interval de
l'horari nocturn no hi ha servei, es pot apagar la il·luminació. Si durant l'horari nocturn el nivell de càrrega
de la bateria cau per sota de determinats nivells, s’ha d’apagar o reduir la il·luminació, començant per la
del mòdul inferior (informació estàtica de línies i recorreguts) i seguint per la del mòdul superior
(informació corporativa i de línies).

El PIU ha d'efectuar un monitoratge de diverses variables internes de funcionament que, com a mínim,
ha d'incloure:
Tensió de la bateria.
Nivell de càrrega de la bateria.
Estat de càrrega.
Temperatura interior.
Humitat interior.
Nivell de llum ambient.
Volum de dades rebut.
Volum de dades transmès.
Missatges rebuts.
Temps de llum encès.
Caixa oberta.
Polsador activat.
Detectors de trencaments.
El sistema de control del PIU ha de permetre també tant la gestió remota de continguts com l'actualització
remota de firmware i configuració.
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Tots els tipus de PIU han d'estar dotats d'una unitat central de procés programable responsable de
gestionar el conjunt de subsistemes i components descrits en aquest capítol.
Altres components que s’han d’instal·lar a l’exterior són:
Mòdem i antenes per a la comunicació GPRS/3G.
Receptor Ciberpass per a invidents, parametritzat en volum i temps de resposta com determini
l’AMB.
Altaveus per subministrar informació acústica.
Sensor de portes obertes per poder detectar possibles manipulacions.

En el futur, si fos necessari, s'haurien de poder integrar sense problemes:
Sensors de temperatura interior i/o exterior.
Sensors d'humitat.
Polsadors.
Sensors d'il·luminació ambient.
Lectors de targetes sense contacte.
Altres.

Dels PIU sol·licitats (interiors + exteriors), un màxim del 20% poden ser d’aquest tipus. L’AMB els ha de
distribuir en el seu moment.
Els PIU d’interior no estan ubicats en parades d’autobús, sinó en equipaments. Han de mostrar informació
sobre totes les parades d’autobús de l’entorn de manera seqüencial.
En general, cal que els PIU d’interior presentin les mateixes característiques que els instal·lats
actualment, segons el que determini l’AMB.
Respecte de les pantalles d’informació a l’usuari ubicades a l’interior d’edificis (per exemple, estacions o
hospitals), han de ser PIU interiors, amb un mínim de 42”, dotades d’altaveus, receptor Ciberpass i del
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corresponent sistema normalitzat (preferentment del tipus VESA) de fixació a la paret. Les
característiques tècniques de les pantalles d'informació per a l'usuari ubicades en parades i marquesines
exteriors, cal tenir en compte que els requisits bàsics són els següents:
Mínim de 9 files de 20 caràcters cadascuna (capçalera i 8 línies).
Màxima visibilitat des de qualsevol punt de l’equipament.
La informació que es presenta a la pantalla s'ha de poder actualitzar en períodes mínims de 20
segons.
Si la informació obtinguda del SGIP no es pot representar en les línies del dispositiu (perquè hi ha
un nombre superior d'arribades a curt/mitjà termini), la pantalla ha de poder oferir alternatives per
presentar tota la informació rellevant, de manera llegible, mitjançant el nombre necessari d'imatges
de pantalles, ja sigui commutant el contingut de la pantalla completa o mitjançant desplaçament
horitzontal (scroll) del contingut d'alguna de les línies. El temps de visualització de cada imatge s'ha
de poder parametritzar independentment per a cada equip. Cal que la informació es mostri de la
manera més ràpida possible.

L’AMB podrà demanar modificacions en el disseny de la informació (cos de lletra, font, disposició, etc)
per tal d’homogeneïtzar-la amb la resta d’elements d’informació existents.
Aquests PIU reben informació de manera similar a com la reben els PIU de parades i marquesines i la
presenten a l’usuari amb la llegibilitat màxima que permeti la tecnologia utilitzada.
En general, la comunicació es fa mitjançant 3G/GPRS i s’ha d’incloure a la solució presentada. En cas
que l’AMB ho sol·liciti, la comunicació pot ser a través de wifi o xarxa (cable LAN).
El sistema d’ancoratge s’ha d’adaptar a les ubicacions triades en cada moment amb els responsables
dels equipaments on aniran instal·lats els PIU d’interior.
En les ubicacions que l’AMB determini cal incorporar-hi una carcassa antivandalisme per protegir la
pantalla. Fins i tot, les ubicacions protegides podrien ser totes.
En les ubicacions que l’AMB determini s’han d’incorporar plànols per una millor comprensió de la
informació mostrada. L’AMB ha de subministrar aquests plànols i l’empresa adjudicatària n’ha de fer el
muntatge gràfic perquè es visualitzin correctament les parades a les quals fan referència els temps de
pas.

La unitat central de procés programable del PIU com a mínim ha de disposar dels dispositius necessaris
per estar en condicions de controlar, si escau, els elements següents:
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La pantalla de visualització.
Els canals de comunicació GPRS o 3G.
El receptor Ciberpass.
El sistema d'informació acústica.
Altres perifèrics incorporats al PIU.

El PIU s'ha de comunicar amb el SGIP per al següent:
Rebre del SGIP la informació de pas per parada i els avisos sobre anomalies de servei que s'han de
presentar a les pantalles d'informació i dispositius d'informació acústica, si escau.
Transmetre al SGIP l'estat general del PIU i les possibles alarmes.
Rebre del SGIP paràmetres de configuració.
Rebre del SGIP noves versions del programari del PIU.

El PIU gestionarà que la informació rebuda es presenti a les pantalles d'informació visual tal com
defineixen els paràmetres de configuració vigents.
La informació que ha de presentar cada línia d'informació és:
Línia.
Destinació.
Temps que falta per a l'arribada, amb precisió de minuts. Quan el temps sigui superior a un cert
nombre de minuts parametritzable, s'ha de poder configurar que aparegui el missatge: “Més de x
minuts”.

Si les línies d'informació de la pantalla no són suficients per presentar la informació rebuda del SGIP, es
generaran cíclicament successives pantalles dintre de l'interval de temps disponible fins a la propera
recepció d'informació, tot garantint que el temps de visualització (que ha de poder ser parametritzable per
a cada parada) sigui suficient per assegurar la llegibilitat per part de l'usuari.
En cas que hi hagi algun avís sobre una anomalia de servei vigent, se li ha de reservar amb caràcter
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permanent la darrera o les dues darreres línies de la pantalla. Si n'hi ha més d'un, s’han de gestionar
segons la seva prioritat, tal com determini el protocol, i garantir apareguin un període mínim de temps
parametritzable. L’AMB ha de facilitar a l’adjudicatari un document amb el protocol de comunicació dels
avisos.
Els paràmetres de configuració de cada PIU s’hauran de poder establir des del SGIP i seran gestionats
localment per cada PIU.

Quan es rebi una sol·licitud d'informació acústica mitjançant Ciberpass, el PIU sintetitza per veu la
informació que s'està presentant visualment.
El sistema ha de permetre a l'administrador l'opció d'assignar l'idioma independentment per a cadascuna
de les paraules d'un mateix missatge.

Independentment dels períodes de garantia oferts pels fabricants dels diferents components, l'adjudicatari
ha d'assumir la garantia durant tot el període contractual i ha de substituir, al seu càrrec, els equips
defectuosos no coberts per la garantia del fabricant, i així mateix s’ha de fer càrrec de totes les despeses
associades, inclosos, si és el cas, el desmuntatge, transport i posterior muntatge dels equips. De la
mateixa manera, s’ha de fer càrrec dels trasllats i dels costos associats.
La substitució d’equips malmesos per culpa d’actes vandàlics o catàstrofes naturals, també va a càrrec
de l'adjudicatari que, si ho considera oportú, pot contractar una assegurança per fer front a les despeses
ocasionades per aquests fets. El cost d'aquesta eventual assegurança també ha d’anar a càrrec de
l'adjudicatari.

Pel que fa al manteniment, l’adjudicatari s’ha de fer càrrec del següent:
Pla de manteniment preventiu.
Pla de manteniment correctiu.
Detall dels nivells de servei compromesos.
Actualització de la identificació del PIU (logotips, codi de parada i nom de parada entre altres...).
Totes les tasques de manteniment preventiu i correctiu són a càrrec de l'adjudicatari i han de quedar
registrades al mòdul de gestió de manteniment del SGIP.
El servei de reparacions ha d'estar disponible tot l'any. A partir de la data de la detecció o notificació de
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l'avaria, l'adjudicatari disposarà d'un màxim de 48 hores per resoldre els problema. Si no fos possible
reparar l'equip dins dels terminis establerts, l'empresa adjudicatària es compromet a facilitar, sense
càrrec, els equips de substitució que calguin.
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Aquest annex recull la metodologia per a l’obtenció dels diferents índexs de qualitat:
índex de satisfacció del client (ISC)
índex de puntualitat (IP)
índex de qualitat dels autobusos (IQA)
índex de qualitat de parades (IQP)
índex de qualitat de la informació dinàmica (IQI)
índex de qualitat de resposta a les reclamacions (IQR)

El nivell de la qualitat percebuda s’avalua amb l’índex de satisfacció del client (ISC). És un indicador que
engloba la importància i la satisfacció que cada usuari declara en relació als diferents aspectes que
formen part de la qualitat, i es mesura mitjançant enquestes a una mostra representativa d'usuaris del
servei.
Les enquestes es duen a terme a les parades i a bord de l’autobús, segons un criteri objectiu de selecció
dels usuaris, mitjançant una mostra estadísticament representativa. El treball de camp, dut a terme per
part d’una empresa especialitzada en aquest tipus d’estudis, es reparteix en dues onades durant l’any.
L’ISC global del servei es calcula com la mitjana aritmètica de l’ISC de tots els individus entrevistats, on
l’ISC de cada individu (i) és la mitjana de la seva satisfacció en els diversos aspectes del servei,
ponderada per la importància que atorga a cadascun. De la mateixa manera, l’ISC d’un aspecte concret
del servei (a) és el sumatori de les satisfaccions ponderades dels diversos usuaris, per a l’aspecte
concret:

Wa ·S a
ISCi

a

ISC
Wa
a

Wia ·S ia

ISC i
i

N

ISC a

i

Wia
a
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On:

Sa és la satisfacció del client en un determinat aspecte del servei.
W a és la importància que atorga el client a un determinat aspecte del servei.
N és la mostra d’usuaris entrevistats.

L’ISC inclou diversos aspectes que formen part de la qualitat percebuda del servei, com poden ser, per
exemple, els següents:

Acompliment de l’horari. Puntualitat
Atenció a l'usuari
Absència de molèsties o agressions
Conducció segura sense perill d'accidents
Informació sobre interrupcions i canvis en el servei
Neteja dels vehicles
Que parin a les parades
Temperatura adequada
Viatge sense brusquedats

L'AMB pot modificar els aspectes que formen part del càlcul de l'indicador o la seva agrupació a l'hora de
calcular l'ISC.
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L’índex de puntualitat (IP) mesura el compliment dels horaris establerts com a percentatge d’expedicions
puntuals respecte del total d’expedicions realitzades. La font de les dades emprada per mesurar el
compliment d’aquest índex són els registres d'hores de pas pels punts de control de cada itinerari, recollits
pels sistemes d'ajuda a l'explotació i la informació (SAEI).
Es consideraran les hores de pas reals per un mínim de dos punts de control per línia i sentit, tot evitant
els trams inicial i final de cada itinerari. Els resultats es ponderaran amb el nombre d’expedicions fetes
anualment a cada línia.
La puntualitat es mesurarà mitjançant els dos índexs següents, en funció de la freqüència de cada línia:
Per a les línies amb freqüències inferiors o iguals a 10 minuts, aquest índex es calcularà a partir
de la desviació de l’interval teòric establert. Es considerarà que una expedició és puntual quan la
diferència entre l’interval de pas real i el programat no superi en més d'un 25% l'interval teòric.
Per a les línies amb freqüències superiors a 10 minuts, aquest índex es calcularà a partir de la
desviació de l'hora de pas de cada expedició en relació a l’horari de pas programat. Es considera
que una expedició és puntual quan l’hora de pas real per parada, registrada pel SAEI, coincideix
amb l’hora de pas teòrica establerta, amb una desviació màxima inicialment establerta de -3 a 5
minuts.

L'AMB podrà modificar les franges de tolerància de manera conjunta a tots els serveis de la seva titularitat,
de manera que la puntualitat d’un dels serveis respecte la mitjana no es veuria afectada
Les hores de pas teòriques s’han d’adequar als horaris de pas que es trobin a disposició dels usuaris.
L'AMB podrà fer comprovacions periòdiques per tal que es garanteixi aquesta adequació. En cas que es
detectessin diferències importants i no justificades en ambdós horaris, l’AMB es reserva el dret d’aplicar
la penalització màxima prevista per a l’índex de puntualitat (IP).
L’empresa adjudicatària és la responsable de mantenir actualitzada la informació continguda al SAEI
(horaris, torns, recorreguts, etc.), per tal que els canvis en el servei no generin cap desviació entre la
informació del SAEI i la de l’usuari del servei.
En el cas que el SAEI no pugui proporcionar registres fiables per causes imputables a l’empresa
adjudicatària, l’AMB es reserva el dret d’aplicar la penalització màxima prevista per a l’índex de puntualitat
(IP).
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L'índex de qualitat dels autobusos (IQA) agrupa els aspectes que fan referència a la producció del servei
i es valoren mitjançant observació. L’obtenció de l’IQA es realitza mitjançant la tècnica del client ocult
(mystery shopper), segons la qual un observador expert avalua els diferents elements que formen part
del servei des del punt de vista de l’usuari.
El treball de camp es fa en dues onades anuals, en cadascuna de les quals es fa almenys una inspecció
a cada vehicle i es cobreix la totalitat de la flota en circulació del servei. El treball de camp l’ha de dur a
terme una empresa especialitzada en aquest tipus d’estudis.
L'IQA es calcula a partir de cinc subíndexs que agrupen els diversos aspectes que s’avaluen:
Índex d’informació (II): fa referència, entre d'altres, a la correcta senyalització de la línia i sentit als
rètols exteriors del vehicle, la senyalització dels seients reservats i dels espais reservats per a cadires
de rodes o cotxets, la senyalització de la porta accessible en cadira de rodes, la informació sobre la
línia i parades als panells informatius a bord del vehicle, la resposta correcta del conductor, la
correcta senyalització de les finestres d’emergència i extintors, l’exposició del reglament de viatgers,
l’exposició d'informació actualitzada sobre sistema tarifari, zones tarifàries i títols de transport, la
informació sobre canvi màxim permès, l’exposició del nom de l'empresa i mitjans de contacte, la
senyalització sobre la prohibició de fumar, la senyalització d’avís de sanció en cas de viatjar sense
bitllet validat.
Índex de neteja (IN): avalua el nivell de neteja exterior i interior dels vehicles i dels seus elements:
la superfície de l'autobús, els seients, les baranes, el plafó i les pantalles informatives, els vidres, les
parets i el sostre del vehicle.
Índex de manteniment (IM): avalua l’estat de manteniment exterior i interior dels vehicles i dels seus
elements: la carrosseria exterior, la superfície de l’autobús, els seients, les baranes, el plafó i les
pantalles informatives, els vidres, les parets i el sostre del vehicle, el funcionament correcte de portes
i rampes, el funcionament correcte del timbre de sol·licitud de rampa i parada, el funcionament
correcte dels cinturons de seguretat o barres abatibles de seguretat, l’estat de manteniment de la
informació sobre el reglament dels viatgers, el sistema tarifari, les zones tarifàries i els títols de
transport, el funcionament correcte dels llums interiors, el funcionament i l’estat de les màquines
validadores, la temperatura adequada a l'interior del vehicle, l'absència de pudors.
Índex d’atenció al client (IA): agrupa els aspectes relacionats amb el servei i l’atenció als usuaris,
com la salutació, tracte i atenció del conductor, l'actuació correcta del conductor, la diligència en el
feina del conductor, l'atenció del conductor en cas de sol·licitud de rampa, la correcta transacció
monetària i lliurament del bitllet, l'aspecte del conductor pel que fa a uniforme i higiene, l'actuació del
conductor davant d’incidències. En cas que hi hagi altre més personal a part del conductor, s’avaluen
també els aspectes esmentats en referència a la resta de personal.
Índex de seguretat i conducció (IS): avalua els aspectes com l’aproximació correcta a la parada, si
es respecta el punt de parada, la correcta activació de l’escora, si es permet l’entrada amb el bus
ple, si es permet pujar o baixar passatgers fora de les parades, si es produeixen aglomeracions que
afectin a la comoditat, si el conductor fa la transacció monetària en moviment, l’obertura o el
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tancament de portes amb el vehicle en marxa, si el conductor condueix correctament i amb
precaució, si el conductor realitza alguna acció impròpia, com consultar el telèfon mòbil amb el
vehicle en marxa o altres, l'existència d'espais reservats per a PMR, l'existència de cinturons de
seguretat per a cadires de rodes i cotxets, la disponibilitat de martells de seguretat, la presència de
persones que parlin o distreguin el conductor de continuadament durant el trajecte, si es permet
l’accés amb paquets o animals no reglamentats, si es produeixen incidències o existència de
persones que causen alguna incidència, si es fa un relleu àgil del conductor, si se salta parades
demanades, l'assistència als usuaris en cas d’avaria, l'abandonament del bus per part del conductor
amb usuaris a l’interior en casos diferents del canvi de conductor o final de línia.

L'índex de qualitat de les parades (IQP) recull el nivell de qualitat de les parades i avalua aspectes com
la neteja, la senyalització i el manteniment dels diferents elements que conformen la parada i l'estat de la
informació que s'ofereix a l'usuari a les parades, tant de manera estàtica (tires, codis) com de manera
dinàmica, a través de les pantalles d'informació.
L’IQP s’obté mitjançant observació per part d'un observador expert, que avalua els diferents elements
que conformen la parada.
El treball de camp el fa una empresa especialitzada en aquest tipus d’estudis en dues onades anuals, en
cadascuna de les quals es duu a terme com a mínim una inspecció a cada parada, i es cobreix la totalitat
de la xarxa de parades.
Els treballs permeten obtenir tres subíndexs que agrupen els diversos aspectes que s’avaluen:
IQPs: índex de qualitat de senyalització de parades
IQPg: índex de qualitat de gestió de parades
IQPp: índex de qualitat de les pantalles d’informació a l’usuari

És el nombre de parades-línia que compleixen satisfactòriament els requeriments sobre senyalització que
es defineixen a continuació, sobre el total de parades-línia del servei:
l’empresa adjudicatària és responsable de mantenir en bones condicions i actualitzar la informació
estàtica de les parades, com ara tires i codis de línia.
l'empresa adjudicatària ha d’informar dels canvis, incidències o interrupcions en el servei a totes les
parades afectades.
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l’empresa adjudicatària ha d’informar de les parades anul·lades a les parades en servei més
properes, de manera gràfica i escrita.
El concepte de parades-línia es refereix al nombre total de senyalitzacions que cal fer, és a dir, el producte
entre el nombre de línies i el nombre de parades per línia.

És el nombre de parades que compleixen satisfactòriament els aspectes de la qualitat que es descriuen
a continuació, sobre el total de parades que formen part de la xarxa de gestió de l’adjudicatari.
Manteniment: els elements de les parades han d’estar en bon estat de conservació, sense elements
malmesos, trencats, ratllats, rovellats, pintats o torçats. Les fixacions a terra han de ser segures i
l’estructura ha d’estar recta. Els elements transparents (cilindres o similars) s’han de substituir
periòdicament per tal que sempre es pugui llegir la informació amb comoditat. En queda exclòs el
mobiliari de tipus marquesina i els elements associats.
Neteja: les parades han d’estar netes de brutícia, adhesius, cartells, pintades, etc. En queda exclòs
el mobiliari de tipus marquesina i els elements associats.
Identificació: els elements d’identificació de les parades (banderoles o similars) han d’estar
actualitzats i en perfectes condicions, i conformes als criteris de disseny establerts per l’AMB. En
general, els elements identificatius són el nom de la parada i el codi numèric, però hi poden haver
altres elements en funció del tipus de parada (pictograma d’autobús, adreça web, etc.).
Informació: quan la parada disposi d’un quadre informatiu (per exemple a les marquesines), els
elements informatius de l’interior han d’estar actualitzats i en perfectes condicions, conforme als
criteris de disseny establerts per l’AMB: element de suport de la informació (Forex), plànols
informatius i resta d’informació relativa al servei (tarifes, zones, reglament, app, web, codi QR,
anul·lació de parada, informació institucional, etc.). En queden excloses les tires informatives, que
són responsabilitat dels operadors que correspongui en cada cas.

És el nombre de pantalles d’informació per a l’usuari que ofereixen informació del temps d’espera de
manera satisfactòria i compleixen satisfactòriament els requeriments sobre manteniment que es
defineixen a continuació, sobre el total de les pantalles que formen part del Contracte:
Manteniment físic: la pantalla i el seu mobiliari han d’estar en bon estat de conservació, sense
elements malmesos, trencats, ratllats, rovellats o torçats, i cal garantir en tot moment que l’usuari
pugui llegir la informació amb comoditat.
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Manteniment tecnològic: la pantalla ha d’estar en funcionament i ha de donar informació sobre el
temps d’espera de les línies d’autobús (la informació que es trobi disponible als webservices
destinats a aquest efecte).

L’índex de qualitat de la informació dinàmica (IQI) mesura la qualitat de la informació en temps real que
reben els usuaris a través dels diferents canals de comunicació establerts:
L’aplicació AMB Mobilitat per a dispositius mòbils.
Panells d’informació a l’usuari (PIU) instal·lats en parades, equipaments o a l'interior dels autobusos.
Aquest índex té en compte tant la disponibilitat d'informació per part de l'usuari com la coherència de la
informació que se li proporciona.
L'índex es calcula com el percentatge de registres disponibles i coherents que rep l'usuari respecte del
total de registres esperats.
En concret, es defineixen com a registres coherents els que compleixen satisfactòriament els
requeriments que es descriuen a continuació:
S’ha rebut informació sobre el temps d’espera relatiu a la línia i la parada demanades.
El temps de resposta de la petició d’informació és adient.
La informació proporcionada és precisa i coherent entre els registres precedents i posteriors.
La informació proporcionada es correspon amb el pas real de l’autobús per la parada.

L’obtenció de les dades per al càlcul de l’IQI es durà a terme mitjançant l’explotació de la informació
obtinguda a través de consultes als Web Services alimentats amb les dades dels sistemes d'ajuda a
l'explotació i la informació (SAEI) de l’operador, durant franges horàries d’estudi representatives de cada
servei.
L'AMB pot dur a terme periòdicament controls in situ per tal de comprovar la qualitat de la informació
dinàmica a les parades del servei. L'anàlisi de la informació procedent dels webservices es completa amb
les dades obtingudes en aquests controls.
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L’índex de qualitat de la resposta a reclamacions (IQR) avalua el temps de resposta que l'operador dona
a les queixes i reclamacions realitzades pels usuaris.
La Norma UNE 13816 obliga a totes les empreses i organitzacions certificades a donar una resposta
adequada a totes les reclamacions o queixes que són enviades pels usuaris del servei. A causa de la
limitació en aquest temps màxim de resposta, l’AMB demana una resposta ràpida per part de les
empreses operadores quan amb referència a reclamacions o queixes dels usuaris. Aquest temps s’ha
establert en 10 dies naturals com a màxim.
L’índex IQR es calcula com el percentatge de reclamacions enviades a l'operador per part de l’AMB o
altres organismes en el seu nom que l’operador ha respost en un temps inferior o igual a 10 dies naturals
respecte del total de reclamacions enviades.
El càlcul de l’índex es fa a partir de l’explotació de la base de dades on se centralitza la gestió de les
queixes i reclamacions rebudes a través de diferents canals (web, telèfon, correu electrònic, etc.).
En cas que no es pugui determinar un IQR específic per a cada servei, es considerarà IQR del servei
l’IQR global de l’operador, tenint en compte el total de serveis que presta l’operador sota la titularitat de
l’AMB.
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La imatge de marca dels vehicles és definida per l’AMB i la instal·lació i el manteniment van a càrrec de
l’empresa adjudicatària del servei.
A mode orientatiu, cal preveure la col·locació del logo de l’AMB amb el disseny i les mides següents:

El logotip de l’AMB ha d’anar preferentment a la franja superior central als dos costats del vehicle (sobre
les portes centrals en el cas del costat dret). Per altra banda, el logotip de l’empresa adjudicatària ha
d’anar a la franja superior però proper a la part davantera, en els dos costats del vehicle (sobre la part
davantera en el cas del costat dret). Les mides del logotip de l’empresa adjudicatària han de respectar
els 13 cm. En qualsevol cas, la col·locació definitiva dels logotips ha de comptar amb la conformitat dels
serveis de comunicació de l’AMB.
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El present document té per finalitat proporcionar unes bases generals per a la redacció
dels plecs de condicions tècniques i administratives que han de regir el subministrament
de vehicles autobusos per als serveis de transport de l’AMB que es presten en règim de
gestió indirecta.
Atès que d’acord amb els contractes de gestió actuals, és l’operador qui licita el
subministrament dels vehicles, el document té caràcter orientatiu, establint uns
continguts mínims que cada operador haurà d’adaptar a les circumstàncies i
particularitats de la seva licitació i de la seva explotació. Es garanteix, però, una
homogeneïtat entre els plecs que els diferents operadors de l’AMB han de redactar
atenent al que es disposa al punt 4 de les Bases que han de regir els processos de
contractació per a l’adquisició i subministrament dels vehicles aprovades pel Consell
Metropolità en sessió de 6 de novembre de 2013.
Aquestes bases han estat redactades mitjançant l’assessorament extern de la Sociedad
de Técnicos de Automoción (STA), organització que té com un dels seus objectius ser
una plataforma de trobada neutral entre tècnics i enginyers de l’automòbil.
El document s’organitza en diferents plecs tècnics, per a diferents tipologies d’autobusos
en funció de la seva llargada (minibusos, midibusos, autobusos estàndard i autobusos
articulats) i en funció de les diferents energies de tracció que poden ser emprades (dièsel
–en vies de substitució tecnològica- o GNC, híbrids i elèctrics), i en unes orientacions
bàsiques, focalitzades en els criteris de valoració i de puntuació, per als plecs de
condicions administratives, que cada operador haurà de completar en funció de la seva
organització administrativa.
El contingut, doncs, és el següent:
Plec de condicions tècniques per les tipologies:

Tipologia

Sistema tracció

Longitud (m)

Places

Mini

Dièsel o GNC

6 a 7,5

22 a 35

Midi

Dièsel o GNC

8 a 10,5

40 a 85

Midi

Híbrid

8 a 10,5

40 a 85

Midi

Elèctric

8 a 10,5

40 a 85

Estàndard
Estàndard

Dièsel o GNC

10,6 a 13,5

100 a 120

Híbrid

10,6 a 13,5

100 a 120

Estàndard

Elèctric

10,6 a 13,5

100 a 120

Articulat
Articulat

Dièsel o GNC

Hasta 18,75

120 a 160

Híbrid

Hasta 18,75

120 a 155

Articulat

Elèctric

Hasta 18,75

120 a 155

Criteris per als Plecs de condicions administratives

Les Bases que han de regir els processos de contractació per a la adquisició i el
subministrament de vehicles autobusos, aprovades pel Consell Metropolità de l’AMB el
6 de novembre de 2013, contenen indicacions referents al contingut del plec de
clàusules administratives de la licitació en els seus aspectes més generals: condicions
per a licitar, documentació a facilitar, anunci, presentació d’ofertes i contingut de les
mateixes, selecció del contractista i adjudicació del contracte, contracte, confidencialitat,
subcontractació i motius de resolució.
En el present document es defineix la documentació tècnica mínima que caldrà
presentar a les ofertes i el marc al que s’han d’ajustar els criteris de valoració i les
puntuacions, introduint aspectes novedosos en aquest tipus de plecs com el cost del
cicle de vida (LCC), i l’adjudicació. Així mateix, s’exposen opcions per a garantir la
disponibilitat, la fiabilitat del subministrament dels vehicles i el compliment de tots els
requeriments i compromisos del contracte i de l’oferta presentada.
D’una banda, la documentació tècnica presentada a l’oferta haurà de contenir com a
mínim:
Per a la valoració dels criteris ponderables en funció d’un judici de valor (subjectius):
Memòria tècnica descriptiva del vehicle que s’oferta i de tots els seus elements:
Descripció general del vehicle.
Característiques tècniques del bastidor/xassís.
Característiques tècniques de la carrosseria.
Funcionalitat interior i exterior del vehicle.
Descripció acurada dels serveis d’assistència oferts:
Pla d’assistència tècnica: Servei postvenda en general i
capacitat de resoldre incidències a nivell local.
Disponibilitat general de recanvis.
Pla de manteniment.
Pla de formació.
Per a la valoració dels criteris quantificables de forma automàtica (objectius):
Proposició econòmica del cost dels vehicles en disposició de funcionament i, si
és el cas, de les terminals de càrrega elèctrica.

Per a la valoració del cost del cicle de vida:
Consums de combustible de cada vehicle (l/100km) i
consum d’AdBlue o equivalent (% sobre el consum de
combustible) i entitat que els acredita.
Consum d’energia elèctrica (KWh/km).
Emissions
dels
vehicles
(CO2(Kg/km),NOx(g/km),
NMHC(g/km) i de partícules contaminants (g/km) i entitat
que els acredita.
Cost de manteniment: mà d’obra, recanvis i consumibles
més importants i vida estimada de cadascun dels
components necessaris per al manteniment del vehicle.
Caldrà considerar també els costos dels grans grups, així
com la reposició o lloguer d’elements acumuladors en els
casos que apliqui.
Garanties: en aquest cas es valorarà les garanties dels següents components:
Vehicle en general
Motor dièsel
Generador elèctric
Motor(s) elèctric(s) de tracció
Sistemes electrònics de potència
Sistemes de refrigeració dels equips de potència
Estructura i evolvent exterior i interior de la carrosseria
Bastidor
Elements acumuladors d’energia/bateries
D’altra banda, els criteris de valoració hauran d’ajustar-se al següent:
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades i valorades
d'acord amb els criteris econòmics i tècnics que s'exposen seguidament.
Per a la valoració de les ofertes es consideraran els quatre blocs bàsics de criteris que
s’enumeren tot seguit:

Criteris ponderables en
funció d’un judici de
valor (subjectius)
Criteris quantificables de
forma automàtica
(objectius)

Criteri
Valoració tècnica dels vehicles
ofertats
Preu d’adquisició
Cost del cicle de vida
Garanties

Aquesta desagregació de criteris i subcriteris, així com la seva puntuació màxima, podrà
ser modificada en alguns aspectes ( sempre de manera justificada) en funció de l’energia
de tracció dels autobusos licitats.

Igualment, podrà ser modificada en licitacions que afectin tipologies de vehicles noves
o poc experimentades, com ara les d’algunes tipologies de vehicles híbrids, o molt
especialment les dels vehicles elèctrics, en les quals, i a tall d’exemple, poden concórrer
solucions tècniques molt diferenciades, ofertes d’adquisició dispars, o condicions
d’explotació particularment rigoroses (orografia, autonomia, ...) que requereixin de
proves sobre el terreny en la fase de licitació.
Per atorgar la puntuació de cada subcriteri es tindran en compte els següents aspectes:
Criteris ponderables en funció d’un judici de valor:
1. Valoració tècnica de l’oferta (fins a 34 punts).

Criteri 1. Valoració tècnica (fins a 34 punts)
Subcriteri
Característiques
tècniques
chassis

Aspectes a valorar
Bastidor i/o elements
estructurals
Sistema neumàtic, frens,
direcció i suspensió

Equip elèctric de baixa tensió
Motor tèrmic i cadena
cinemàtica /
Sistema d’hibridació i
acumulació d’energia elèctrica
de tracció. /
Sistema de propulsió elèctrica i
d’acumulació d’energia de
tracció
Característiques
tècniques
carrosseria

Exterior del vehicle i elements
estructurals

Habitacle interior

Estètica exterior i interior

Capacitat i distribució interior
Rampa d’accés per cadires de
rodes
Serveis

Manteniment

Recanvis

Materials, tractament anticorrosió,
accessibilitat per al manteniment.
Contribució a la millora de la seguretat,
adequació dels diferents sistemes a l’ús
previst del vehicle, minimització del radi
de gir.
Configuració general de la instal·lació,
accessibilitat a les bateries.
Rendiment, prestacions generals.
Adequació a l’ús previst (urbà/suburbà),
simplicitat del sistema, autonomia en
funcionament elèctric pur, tipus i vida
previsible dels elements d’acumulació
d’energia elèctrica, estalvi de
combustible, funcionalitat del sistema
start-stop

Puntuació màxima
15

Materials, tractament anticorrosió,
accessibilitat per al manteniment,
fiabilitat dels sistemes d’articulació (si és
el cas), facilitat de substitució
d’elements danyats en accidents.
Facilitat d’accés/sortida, accessibilitat
interior i facilitat moviments passatge,
ergonomia lloc conducció, facilitat
neteja, qualitat acabats, efectivitat
sistema climatització i ventilació, nivells
màxims soroll interior, facilitat de
muntatge de sistemes auxiliars (SVV,
SAE, videovigilància, ...)
Estètica general del vehicle, interiorisme
i facilitat d’adaptació als criteris de
disseny propis.
Flexibilitat de configuració dels seients,
maximització de places assegudes.
Nivell de protecció, fiabilitat de
funcionament

11

Plantejament general, i consistència del
pla de manteniment durant la vida útil
del vehicle, adaptació als mètodes de
treball de l’empresa, capacitat de
prestació dels serveis de manteniment
preventiu i correctiu.
Disponibilitat general de recanvis en la
regió metropolitana de Barcelona,

8

Servei postvenda

Formació

Prova real

compromís de terminis de lliurament,
compromís d’existència de recanvis de
tot tipus en la vida útil del vehicle.
Disponibilitat servei postvenda de tot
tipus en la regió metropolitana de
Barcelona,
Plantejament de la formació recomanada
per al personal de conducció i
manteniment de l’empresa.
Mesura de paràmetres de prestacions
sistema tracció en prova en circuit real.

Si és el cas,
redistribució de les
puntuacions
anteriors

Criteris quantificables de forma automàtica (puntuables mitjançant fórmules)
2. Preu d’adquisició (fins a 25 punts)
Preus unitaris dels vehicles completament muntats i en ordre de marxa. Preus sense
IVA i amb els vehicles situats en el lloc que l'empresa indiqui en la petició d'oferta. Si fos
el cas es presentaran preus per separat de l'autobastidor i carrosseria, en el supòsit que
hi hagi més d'una alternativa de carrosser o carrossat, sobre el mateix autobastidor.
Es detallaran els elements opcionals que l'empresa sol·licità en la seva petició d'oferta i
tots aquells que l'ofertant proposi a iniciativa pròpia.
En el cost d’adquisició s’inclourà el preu de les bateries inicials, en el cas de vehicles
híbrids que utilitzin aquest sistema i de vehicles elèctrics, i dels punts terminals de
càrrega necessaris en el cas de vehicles elèctrics.
Les bateries que calgui reposar al llarg del cicle de vida del vehicle en funció de la
garantia donada per l’ofertant, s’inclouran en el cost del cicle de vida.
Es valorarà de forma automàtica mitjançant fórmula matemàtica.
Puntuació màxima
Criteri 2. Preu d’adquisició
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3. Cost del cicle de vida LCC (fins a 35)
Criteri 3. Cost del cicle de vida (fins a 35 punts)
Subcriteri

Aspectes a valorar

Consum
(combustible, amb ADBlue
si cal, o energia elèctrica)

La valoració del consum es realitzarà segons cicles SORT. En
cas de no utilitzar els cicles SORT s'indicarà el procés de
mesurament dut a terme per realitzar el mesurament del
consum.
Valor final en euros, en la vida del vehicle.
Valoració d'emissions contaminants segons 2009/33 / CE, i
d'acord amb els valors obtinguts en l'homologació del motor.
Valor final en euros, en la vida del vehicle

Emissions (segons
Directiva 2009/33 / CE).

Puntuació
màxima

35

Manteniment

Reposició d’elements
d’acumulació d’energia

La valoració del manteniment es realitzarà d'acord amb la vida
prevista dels vehicles (nombre d’anys i nombre de km/any). Es
tindran en compte els costos de manteniment preventiu, dels
grans grups, a més de recanvis importants, i de les bateries i
elements acumuladors d’energia en tot el cicle de vida, així
com el de la ma d’obra.
Valor final en euros, en la vida del vehicle
Es tindrà en compte el cost de reposició dels elements
d’acumulació d’energia en diferents opcions de durada i
modalitat d’adquisició (lloguer, compra, ...)
Valor final en euros, en la vida del vehicle

4. Garanties (fins a 6 punts)
Es valorarà l’ampliació de les garanties mínimes que es demanen a la licitació o que són
ofertades pels licitadors.

Pel que fa a l'adjudicació, recaurà sobre la proposta que obtingui major valoració.
Prèvia a la valoració final, l'empresa podrà sol·licitar als licitadors aquells aclariments i
concrecions que consideri oportú.
Tanmateix, l’adjudicació podrà realitzar-se per la totalitat del nombre de vehicles objecte
de la licitació o bé per lots o part dels lots a licitadors diferents si es considera que queda
justificat per algun dels següents motius, entre d’altres:
El nombre de vehicles dels diferents lots i la seva complexitat de fabricació
El risc tecnològic associat a assignar a un sol proveïdor la implantació d’una nova
tecnologia en matèria de sistemes de tracció, acumulació d’energia, etc.
L’interès per a provar una nova tecnologia, un procés de fabricació, etc. en un
nombre limitat d’unitats.

Finalment, per tal de garantir la disponibilitat i fiabilitat del subministrament dels
vehicles i el compliment de tots els requeriments i compromisos del contracte i de l’oferta
presentada es podran incloure opcionalment en el plec les següents clàusules, entre
d’altres:
Penalització per immobilització dels vehicles: per causes d’averia, etc.
Penalitzacions per fiabilitat insuficient: establint un màxim averies en servei als x
km, on s’inclouen tals com la rampa, portes, carrosseria, etc.
Penalitzacions per consums excessius: per superar els consums presentats en
la seva oferta.
Penalitzacions per anomalies precoces o defecte de fabricació: incidències en
l’acabat del vehicle, en el disseny o fabricació, fallada de muntatge, en la
carrosseria, etc.
Penalitzacions per retard en la recepció provisional.
L’incompliment reiteratius dels aspectes llistats anteriorment o l’impossibilitat de resoldre
les incidències i els errors detectats, a un nombre determinat de vehicles rebuts
provisionalment fins al moment, podrà donar lloc a la suspensió de les operacions de
recepció de la resta de les unitats, fins que aquesta incidència hagi estat resolta per

compte del subministrador dels vehicles i sense càrrec per a l'Empresa, continuant amb
la recepció de nous vehicles quan s'hagi resolt satisfactòriament la incidència en qüestió.

A la pàgina següent s’adjunta el plànol amb la representació del punt de referència O (X: 422.072,761 /
Y: 4.578.943,578 meters) (coordenades en el sistema ETRS89) per a la ubicació de les cotxeres:
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