Plec de Prescripcions Tècniques per a la redacció del Pla General
d’Obsolescència de la L9 del Metro

1. Antecedents
La Generalitat de Catalunya va iniciar el projecte de Línia 9 a finals dels anys 90 amb el propòsit
de crear la línia de metro soterrada més llarga d’Europa, connectant els municipis de Santa
Coloma, Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat.
A finals de 2009 es va posar en funcionament el primer tram entre Can Zam i Can Peixauet.
Posteriorment es va inaugurar el tram fins a Bon Pastor, així com el ramal de Línia 10 fins a
Badalona (Gorg) i fins a Sagrera. Està previst que a principis de 2016 es posi en servei el ramal
de l’aeroport fins a Zona Universitària.
La complexitat d’aquest projecte ha suposat uns grans reptes des de diferents punts de vista.
Per un costat, l’Administració ha hagut de proporcionar uns recursos econòmics i de gestió
elevats per poder dur a terme l’execució de les obres. Per altra banda, la complexitat tècnica
de la solució ha significat un esforç addicional tant en el disseny, implantació i operació dels
diferents subsistemes que composen la línia.
Un altre element significatiu ha sigut el dilatat calendari d’ implantació respecte les etapes
inicials de concepció, disseny i contractació. Aquesta situació ha provocat que des del punt de
vista del l’Operador, TMB, tingui dificultat (o en alguns casos, impossibilitat) de manteniment
degut a problemes d’Obsolescència.
Amb aquesta casuística present, surt la necessitat d’identificar i controlar, sobretot en els
sistemes amb alt contingut tecnològic, els problemes que el mantenidor/operador pugui
trobar derivats de l’obsolescència tant a nivell de sistema, subsistema, component o element.

2. Objecte i Abast del contracte
El present Plec de Prescripcions Tècniques te per objectiu definir les condicions tècniques que
regiran el contracte per elaborar el Pla de Gestió d’Obsolescència (PGO d’ara en endavant) de
forma transversal sobre tots els sistemes que composen la Línia 9 de Metro de Barcelona.
Aquest PGO tindrà com objectiu identificar i definir tots els elements susceptibles de disposar
d’un nivell d’obsolescència significatiu en un període de 5 anys o ja actualment obsolets. Per
aquests elements es valorarà com l’obsolescència pot impactar en l’operació, identificant una
estratègia per mitigar el risc associat. Per últim, s’elaborarà un Pla d’Inversions on es recolliran
els muntants econòmics necessaris per realitzar les accions correctives o preventives de les
estratègies anteriors.
L’abats del PGO estarà centrat en els següents sistemes que composen la línea 9:

Subsistema

Acrònim

PCC/PCE

PCC

Xarxa Radio TETRA

RAD

Videovigilància

VID

Telefonia

TEL

Interfonia

INT

Megafonia

MEG

Informació al client

INF

Gestió, Administració i Manteniment

GES

Xarxa de Dades

XTD

Xarxa de Veu

XTV

Cronometria

CRO

Xarxa sense Fils

WIR

Material Mòbil

MTR

Senyalització i ATC

ATC

Validació i Venda

VIV

Energia. Alta Tensió i Distribució

AMT

Catenària

CAT

Xarxa de Terres

XTE

Tancament Portes d’Andana

TPA

Ventilació

VEN

Protecció Contra Incendis

PCI

Portes Sectorització Túnel

PST

Transport vertical

TRV

Control d’Accessos

CAC

Enllumenat

ILL

PCLIF

PCL

Energia. Tracció

TRA

Energia. Baixa tensió

EBT

Xarxa RESCAT

RES

Comunicacions. Nivell Físic

XNF

Climatització

CLI

Respecte l’abast geogràfic d’objecte d’estudi es contemplaran les ubicacions actualment en
servei del tram IV (incloent les interestacions), així com les ubicacions previstes per la
inauguració de 2016.
Trams

Estació

Acrònim

Tram 4

Can Zam

CZM

Singuerlín

SGL

Esglèsia Major

EGM

Fondo

FND

Santa Rosa

SRS

Can Peixauet

CPX

Gorg

GRG

La Salut

LST

Llefià

LFA

Bon Pastor

BPT

Onze de Setembre

NZS

Sagrera TAV L9

SA9

La Sagrera L9

SM9

Sagrera TAV L4

SA4

La Sagrera L4

SM4

Zona Universitària

ZUV

Camp Nou

CPN

Collblanc

CLB

Torrassa

TRS

Can Tries-Gornal
(antiga Gornal)
Provençana

GRN

Ildefons Cerdà

LFC

Foneria

FNR

Foc Cisell

FCS

Motors

MTR

Zona Franca Litoral

ZFL

Zona Franca Port

ZFP

Zona Franca Zal

ZFZ

ZAL

ZAL

Europa/Fira

FIE

Pedrosa/Fira

FIP

Parc Logístic

PCL

Mercabarna

MCB

Tram 2

Tram 1

PRV

Trams

Altres

Estació

Acrònim

Les Moreres

LMR

La Ribera

LRB

El Prat Estació

PET

Cèntric (antiga Plaça
Catalunya)
Parc Nou

PCT
PCN

Mas Blau

MBL

Aeroport T2

AT2

Aeroport Terminal de
Càrrega
Aeroport T1

ATR

Tallers de Can Zam

TCZ

Tallers de Zona
Franca
Base Trajana

TZF

AT1

MCP

Receptora de la
Sagrera
Subestació de
Maniobra de Sagrera
Receptora de ZAL

RSG

PCC

PCC

PCE

PCE

Cotxeres Aeroport T1 i
cua de maniobres
Macropou

CT1

Túnel Tram IV

TT4

Túnel Tram II

TT2

Túnel Tram I

TT1

Viaducte Tram II

VT2

Receptora Backup
Can Zam
Línia 9

RB4

Línia 9 Sud

SL9

Línia9 Nord

NL9

SMS
RZL

BTJ

TL9

Dins l’abast del PGO també es contemplen els diferents dissenys i implementacions, generals o
particulars, que estiguin efectuant tots els tecnòlegs involucrats per a Línia 9, siguin de
projectes promoguts per l’Administració o pel propi Operador.
Alhora d’elaborar l’oferta s’ha de tenir en compte que hi ha tres perfils necessaris per a la
redacció del PGO que seran internalitzats per tècnics d’Ifercat:

‐

Responsable Redacció PGO

‐

Responsable Integració Operador/Manteniment

‐

Responsable planificació i Pla Inversions

3. Pla de Gestió de l’Obsolescència
3.1 Aspectes generals
Per l’elaboració del PGO l’adjudicatari haurà de presentar una proposta d’equip humà, model
organitzatiu i de relació, metodologia de treball, funcions, responsabilitats, tasques de gestió,
operatives i de coordinació, eines i qualsevol altre aspecte que consideri necessari per tal de
donar resposta com a mínim a les necessitats d’Ifercat descrites en aquest plec.
Ifercat deixarà a disposició del adjudicatari tota la informació tècnica de detall disponible a
través dels diferents Expedients de Finalització d’Obra (EFO’s). Tot i això, serà responsabilitat
de l’adjudicatari contactar amb els diferents actors involucrats (operador, dissenyadors,
integradors, fabricants, etc...) per aconseguir tota la informació necessària per a la correcta
elaboració del PGO.
S’estima una durada de 5 mesos per l’elaboració del PGO.
L’Adjudicatari haurà de disposar de tots els recursos materials necessaris pel correcte
desenvolupament de les feines a realitzar. També haurà de complir amb les normes de règim
interior d’Ifercat i de l’operador, provocant la mínima interferència amb les activitats pròpies
d’ambdós. Es posarà especial interès amb els aspectes relacionats amb la prevenció de riscos
laborals.
3.2 Aspectes particulars
Es deixa a criteri del licitador la proposta de detall d’activitats necessàries per la realització del
PGO. Malgrat això, es demana una sèrie de punts de control per assegurar l’evolució correcta
d’aquest i corregir‐la en cas de desviament. Aquests punts són:









Reunió Llançament.
Planificació detallada d’activitats.
Valoració d’Obsolescència.
Estratègia de Control Obsolescència.
Pla d’Inversions.
Control i Seguiment.
Entrega PGO.
3.2.1 Reunió Llançament. L’adjudicatari presentarà a Ifercat el seu equip de treball,
identificant els responsables, roles i recursos proporcionats. S’identificarà
també la forma de relacionar‐se amb els diferents interlocutors mitjançant
un pla de comunicació. Es presentarà també un esquema del contingut del
PGO i una planificació general.
3.2.2 Planificació detallada d’activitats. La planificació detallada de l’execució del PGO
es realitzarà en aquesta fase. L’estratègia a seguir, així com els recursos
disponibles, quedaran ben identificats i aniran alineats amb la planificació
anterior. Es definiran completament i amb detall les tasques a realitzar a les
següents fases, remarcant com s’abordarà la valoració i el control de
l’Obsolescència.
3.2.3 Valoració d’Obsolescència. Aquesta fase, descrita a la Planificació detallada
d’activitats, proporcionarà a Ifercat, analitzat per a cada subsistema, l’estat
en termes d’Obsolescència de tots els elements de Línia 9. Aquest estat,
com a mínim, vindrà determinat per la probabilitat d’Obsolescència i
l’impacte en l’operació.
3.2.4 Estratègia de Control d’Obsolescència. En funció de la valoració anterior,
s’identificarà per a cada element una estratègia de control d’Obsolescència.
El nivell de detall de les estratègies hauran de ser suficient per a determinar
de forma aproximada els costos d’implantació. A més, es documentaran de
forma que Ifercat, l’Operador o un tercer, pugui realitzar de forma unívoca
les accions preventives/correctives.
3.2.5 Pla d’Inversions. Amb la informació recollida dels punts anteriors, l’adjudicatari
farà una previsió d’un Pla d’Inversions corresponent als exercicis del 2016 al
2020 ambdós inclosos, on es remarcaran els punts més crítics per l’operació
i els costos necessaris per corregir‐los.
3.2.6 Control i Seguiment. L’adjudicatari farà una proposta detallada de continuïtat del
PGO per als següents anys posteriors al 2020.
3.2.7 Entrega PGO. L’últim punt de control es centrarà en l’entrega total del PGO, on es
recopilarà la informació utilitzada i generada en els punts anteriors,
complementada amb un Resum Executiu. També s’inclourà les accions
posteriors que s’han de gestionar per manegar l’Obsolescència com un
procés continuo.

4. Presentació i aprovació dels Punts de control / Entregables
Cadascuna de les fases presentades a l’apartat anterior seran aprovades per Ifercat qui
determinarà la validesa dels plantejaments adoptats i validarà el començament de la següent
fase.

5. Proposta Organitzativa
L’equip encarregat de la redacció del PGO estarà format per els següents professionals:
Autor/Redactor del PGO: Enginyer Superior Industrial o Telecomunicació amb
experiència professional igual o superior als 15 anys i experiència en redacció de
Projectes i Direccions d’Obra de Metro. Es valorarà haver participat en treballs de
Gestió de la Obsolescència i en treballs per a la L9 de Metro Barcelona o sistemes
totalment automàtics GoA4 similars.
Especialista en Software i Sistemes de Telecomandament: Enginyer Superior en
Informàtica o de Telecomunicació amb experiència professional igual o superior als 10
anys i experiència en redacció de Projectes i Direccions d’Obra de Sistemes de
Telecomandament per Metro. Es valorarà haver participat en treballs per la L9 de
Metro Barcelona o sistemes totalment automàtics GoA4 similars.
Especialista en Sistemes de Telecomunicació: Enginyer Superior de Telecomunicació
amb experiència professional igual o superior als 10 anys i experiència en redacció de
Projectes i Direccions d’Obra de Sistemes de Telecomunicació per Metro. Es valorarà
haver participat en treballs per la L9 de Metro Barcelona o sistemes totalment
automàtics GoA4 similars.
Especialista en Sistemes de senyalització, control‐operació ferroviària i material
mòbil: Enginyer Superior Industrial o Telecomunicació amb experiència professional
igual o superior als 10 anys i experiència en redacció de Projectes i Direccions d’Obra
de Sistemes de Senyalització per Metro. Es valorarà haver participat en treballs per la
L9 de Metro Barcelona o sistemes totalment automàtics GoA4 similars.
Especialista en Energia: Enginyer Superior Industrial amb experiència professional
igual o superior als 10 anys i experiència en redacció de Projectes i Direccions d’Obra
de Metro de Sistemes de Energia. Es valorarà haver participat en treballs per la L9 de
Metro Barcelona o sistemes totalment automàtics GoA4 similars.
Especialista en Sistemes Electromecànics: Enginyer Superior Industrial amb
experiència professional igual o superior als 10 anys i experiència en redacció de
Projectes i Direccions d’Obra de Sistemes Electromecànics per Metro. Es valorarà
haver participat en treballs per la L9 de Metro Barcelona o sistemes totalment
automàtics GoA4 similars.

A més es valorarà positivament:
‐
‐

Experiència en Anàlisis i Avaluació d’Obsolescència en Sistemes ferroviaris.
La utilització d’eines software per l’avaluació del impacte de la obsolescència
en la Operació del sistema per Anàlisis d’Arbre de Fallades o similar.

6.‐ Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAQ)
El consultor presentarà, en un termini entre 15 i 30 dies posteriors a la data de la reunió d’inici
dels Treballs, el desenvolupament del Pla d'Assegurament de la Qualitat (PAQ) que hagi ofertat
per a l’aprovació per part d’Ifercat. El PAQ ha de reflectir les disposicions i mesures que el
consultor pensa prendre per tal d'assegurar que els treballs objecte d'aquest encàrrec
compleix amb els requisits i especificacions exigides.
Durant la redacció del Pla General d’Obsolescencia, caldrà que el PAQ sigui actualitzat per
adequar‐se als canvis ocorreguts.
El control intern que el consultor ha d'efectuar mitjançant el Pla d'Assegurament esmentat és
independent de la supervisió que Ifercat durà a terme en el decurs de la redacció del Pla
General d’Obsolescencia. Així doncs, el consultor ha d’assegurar‐se de què la documentació
presentada a Ifercat per a la seva supervisió és coherent, amb el contingut i format demanat, i
lliure d’errades de tota mena.
L’estructura i el contingut mínim que ha de tenir aquest PAQ és la que es defineix a
continuació:
Portada
El PAQ disposarà d’una portada en la qual constarà la clau del treball, la descripció del treball,
l’empresa redactora i la data i versió del PAQ. El disseny de la portada s’haurà d’ajustar al
model lliurat en la reunió d’inici.
En aquesta portada, a banda de signar les persones que han elaborat i revisat aquest PAQ,
signarà la gerència d’Ifercat, anotant el nom i la data, donant aprovació al seu contingut.
Control de modificacions i versions
El consultor ha d’enregistrar totes les modificacions que es facin del PAQ en un imprès de
control de modificacions i versions que reculli la data en què s’han fet els canvis i el contingut
de la modificació.

Versió

Data

0

DD/MM/AAAA

Pàgines
revisades

Contingut de la modificació

DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
1

DD/MM/AAAA

...

Aquestes modificacions poden ser:
Totals: generant una nova versió de tot el document del PAQ.
Parcials: quan únicament es considera necessari canviar un/s apartat/s, sense haver de
generar una nova edició de tot el PAQ.
En el cas de modificacions parcials, els documents modificats hauran d’estar signats per la
persona responsable de realitzar el canvi i presentats a Ifercat per la seva aprovació. Ifercat els
aprovarà signant en els propis documents modificats.

Índex
Caldrà elaborar un índex del PAQ, d’acord amb l’estructura definida en aquest.

Anàlisi dels antecedents administratius i tècnics. Dades de partida
El consultor ha de garantir que té identificats, a l’inici dels treballs i durant la seva redacció,
tots els condicionants específics de la redacció del Pla General d’Obsolescència (document de
requeriments tècnics etc....) i que els ha tingut en compte en la seva redacció.
Per fer‐ho, realitzarà un anàlisi detallat de tota aquesta documentació de partida, identificant
totes les prescripcions que se’n desprenen i que cal tenir en compte durant la redacció del Pla
General d’Obsolescència.
El resultat d’aquest anàlisi el recollirà en una taula com la següent:

N. DOCUMENT

PRESCRIPCIÓ

1

Prescripció 1

Nom del document

Prescripció 2
Prescripció ...
2

Nom del document

Prescripció 1
Prescripció 2
Prescripció ...

Mitjans a utilitzar per l’execució dels treballs
Fent referència als recursos ofertats pel consultor en la licitació del contracte, s’explicitaran
amb detall els següents punts:
a. Mitjans humans
Cal que el consultor aporti:
Relació de personal amb responsabilitat en les diferents activitats dels treballs. El consultor
haurà de concretar, el nom de la persona responsable i l’equip professional del qual disposa.
En cas de sots‐contractar la confecció o el suport per algun dels apartats, caldrà aportar les
dades de les empreses sots‐contractades. El consultor haurà de definir la persona que serà
responsable de la qualitat del PGO, entenent sota aquest concepte, la persona que realitzarà la
revisió tècnica i formal del PGO, mitjançant l’emplenament de llistes de verificació previstes en
aquest PAQ.
L’organigrama funcional.
La definició de responsabilitats de cada funció.
Els antecedents i l’experiència dels participants (interns o sots‐contractats).
Qualsevol variació de l’equip respecte a l’ofertat en el moment de la licitació haurà de ser per
assolir un nivell professional igual o superior a l’anterior, i requereix una nova versió del
document que ha de ser comunicada i acceptada per Ifercat i registrada en l’imprès de control
de modificacions i versions del PAQ.
b. Mitjans materials
El consultor elaborarà una relació dels mitjans materials a disposició, especialment els
informàtics (hardware i software).

Qualsevol variació de recursos respecte als ofertats en el moment de la licitació, han de servir
per un millor assegurament de la qualitat del PGO i requereix una nova versió del document
que ha de ser comunicada i acceptada per part d’Ifercat i registrada en l’imprès de control de
modificacions i versions del PAQ.

Programa de Treballs
A l’inici dels Treballs, Ifercat facilitarà al consultor un Programa de Treballs per a la redacció del
PGO que es generarà a partir d’una xarxa de precedències, unes activitats definides i lligams
entre elles.
El consultor haurà de revisar i ajustar el Programa de Treballs facilitat. Les tasques que
depenguin d’Ifercat o de l’Administració tindran durades predefinides. El consultor ha de
completar el calendari assignant durades a les tasques que li són pròpies, però sense
sobrepassar el termini contractual pactat. Així, el consultor s’obliga a complir el calendari
proposat que servirà de document base per a establir les penalitzacions que s’expressen en el
contracte. Les durades de les activitats s’indicaran en dies laborables i s’hauran de justificar,
amb el detall necessari, en base als mitjans que el consultor assigni en cada moment a la
realització dels treballs.
Les principals fites del Programa de Treballs seran les següents:








Reunió Llançament.
Planificació detallada d’activitats.
Valoració d’Obsolescència.
Estratègia de Control Obsolescència.
Pla d’Inversions.
Control i Seguiment.
Entrega PGO.

Aquestes fites seran actualitzades mensualment pel consultor. Addicionalment, sempre que es
produeixi un retard en el termini de redacció superior a un terç del termini total de la redacció
del Pla General d’Obsolescència, o sempre que la gerència de projectes d’Ifercat ho indiqui,
caldrà que el consultor el modifiqui en la seva totalitat. Aquesta modificació requerirà una
nova versió del document, que ha de ser comunicada i acceptada per Ifercat i registrada en
l’imprès de control de modificacions i versions del PAQ.

Control de la documentació del PGO
El consultor haurà de definir, de forma breu, la sistemàtica a aplicar en aquests treballs per
controlar tots els documents que es generaran en la redacció del Pla General d’Obsolescència,
entenent com a tal la documentació lliurada per Ifercat, la documentació generada per l’equip
redactor, la documentació complementària als treballs i la documentació de verificació dels
treballs per part del consultor.

La sistemàtica descrita haurà de garantir el control de l’estat de revisió dels documents dels
treballs conforme es van elaborant, per evitar que es lliurin documents no revisats o no
conformes.

Protocols de verificació
El consultor haurà de definir un pla de verificació dels treballs que permeti garantir que el
procés de redacció s’ha realitzat seguint els procediments interns definits per fer‐ho.
El PAQ establirà, com una premissa bàsica, que no serà objecte de presentació a Ifercat cap
document que no hagi estat revisat abans i considerat conforme per l’equip de verificació de la
qualitat del consultor, tant en les successives fases de seguiment i control, com en els
exemplars definitius del Pla General d’Obsolescència. En aplicació d’aquest principi, tot
document, en el moment de la seva presentació, anirà acompanyat de la corresponent “Llista
de comprovació” emplenada.
El consultor haurà d’elaborar per a cada fase, les llistes de comprovació que cregui oportunes,
amb el detall de les inspeccions a realitzar abans de la tramesa dels documents dels treballs a
Ifercat. Aquestes llistes hauran de contenir, com a mínim, els següents punts de control i la
informació següent:








Reunió Llançament.
Planificació detallada d’activitats.
Valoració d’Obsolescència.
Estratègia de Control Obsolescència.
Pla d’Inversions.
Control i Seguiment.
Entrega PGO.

Referència al document del Pla General d’Obsolescència pel qual es desenvolupa cada llista.
Comprovacions previstes.
Resultats de les comprovacions.
Data de la verificació i fase de redacció a la que fa referència
Nom i signatura de la persona que ho verifica.
Les llistes de comprovació hauran de ser aprovades per Ifercat abans de la seva inclusió en el
PAQ. En qualsevol cas hauran d’estar verificades i signades pel personal corresponent i es
lliuraran a Ifercat a la vegada del lliurament de la mateixa fase del PGO. Si el document de fase
no ve acompanyada de la corresponent llista degudament signada, no es considerarà rebuda la
fase lliurada, a tots els efectes.

Detecció i tractament de no conformitats
El consultor haurà d’incloure una sistemàtica de tractament de les no conformitats per la
gestió de les desviacions detectades en el procés de verificació o a qualsevol altre procés. Amb
independència de la correcció immediata de l’error localitzat, s’ha de preveure la forma de dur
a terme un procés correctiu d’abast més ampli, que pugui evitar la recurrència.
Durant la redacció dels treballs, el consultor haurà de disposar dels registres que es generaran
relatius a l’assegurament de la qualitat requerida, garantint, en tot moment, la traçabilitat
mitjançant una correcta identificació, codificació, conservació, disposició i arxiu Exemples
il∙lustratius d’alguns registres que es generaran són: les llistes de comprovació de cada fase, no
conformitats internes o externes generades, informes d’auditories realitzades per Ifercat o
internes del sistema propi del consultor, comprovacions de càlcul, verificació dels treballs
subcontractats, etc.
El consultor haurà de guardar els registres durant un període mínim de 3 anys.

