APROVAT

Exp. 901995/19
ÀREA DE MOBILITAT, TRANSPORT I SOSTENIBILITAT

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL
CONTRACTE DE SERVEI DE REVISIÓ SOBRE LA VENDA DE BITLLETS DEL
SERVEI AEROBÚS

1. ANTECEDENTS
Des de l’any 2009, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) presta un servei públic de transport
col·lectiu urbà de viatgers en autobús entre Barcelona i l’Aeroport del Prat de Llobregat (en
endavant servei Aerobús). L’empresa concessionària del servei Aerobús satisfà un cànon a
l’AMB per la prestació del servei que s’articula com un cànon unitari per trajecte venut. El nombre
de trajectes venuts, o viatges/validacions, és declarat per l’empresa concessionària anualment.

2. OBJECTE
L’objecte del present plec és fixar les prescripcions tècniques que han de regir, mitjançant
procediment obert simplificat, la contractació externa dels treballs de revisió sobre la venda de
bitllets declarats per l’adjudicatari del servei Aerobús, a partir d’anàlisi de circuits de venda i
comprovacions aleatòries.

L’entorn en el qual es desenvoluparà l’objecte del present plec està estretament vinculat al marc
contractual en el qual es presti el servei Aerobús, ja que determinarà tant l’empresa
concessionària del servei com les condicions específiques sobre les quals es durà a terme la
prestació del servei.
Actualment el servei Aerobús es presta sota les condicions establertes en l’últim contracte que
es va formalitzar i s’està licitant un nou contracte. Atès que la resolució de la nova licitació de la
concessió del servei Aerobús pot produir-se dins del termini de vigència del present plec, a
continuació s’indiquen els elements més rellevants vinculats a la comercialització de títols, a fi i
efecte de posar en coneixement dels interessats sota quines condicions s’hauran de realitzar les
tasques especificades en el present plec.

3.1.1. Concessió vigent actualment
En el marc del contracte de concessió vigent actualment, els títols de transport que es
comercialitzen són els següents:
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3.1. Condicions d’entorn
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3. CONTINGUT I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
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-

Un Bitllet Senzill, títol propi del servei Aerobús, vàlid per a un únic trajecte en Aerobús
entre Barcelona i l’Aeroport o entre l’Aeroport i Barcelona.
Un Bitllet d’Anada i Tornada, títol propi del servei Aerobús, vàlid per a dos trajectes de
sentit contrari en Aerobús entre Barcelona i l’Aeroport. Aquest títol té una validesa de
quinze (15) dies a partir de la validació del viatge d’anada.

Els títols indicats poden comercialitzar-se per avançat. Aquest modalitat permet als clients
realitzar la compra dels bitllets amb antelació, rebent un document “Voucher” en el qual figuren
els títols adquirits amb un codi QR. Aquest document “Voucher” es bescanvia pels títols de
transport corresponents en el moment d’accedir al servei Aerobús. Els documents “Voucher”
tenen una validesa d’un (1) any després de la compra, per ambdós títols de transport.
Els canals de comercialització són els següents:
-

Personal informador ubicat a les parades del servei Aerobús que realitza vendes
mitjançant dispositius PDA.
Personal conductor que realitza vendes mitjançant un terminal de venda a bord de
l’autobús.
Màquines d’autovenda situades a les parades de les terminals T-1 i T-2 de l’Aeroport del
Prat i a la Plaça Catalunya de Barcelona.
Espai web de l’operador del servei Aerobús (únicament per venda de títols per avançat).
Oficines de turisme operades per Turisme de Barcelona (únicament per venda de títols
per avançat).

Les dades de les vendes realitzades per cada punt de venda es transfereixen, de manera
automatitzada i telemàtica, a una base de dades.

3.1.2. Concessió en procés de licitació
En el marc del contracte de concessió en procés de licitació, els títols de transport que es
comercialitzen són els següents:
-

-

Un Bitllet Senzill, títol propi del servei Aerobús, vàlid per a un únic trajecte en Aerobús
entre Barcelona i l’Aeroport o entre l’Aeroport i Barcelona.
Un Bitllet d’Anada i Tornada, títol propi del servei Aerobús vàlid per a dos trajectes de
sentit contrari en Aerobús entre Barcelona i l’Aeroport. Aquest títol tindrà una validesa
de quinze (15) dies a partir de la validació del viatge d’anada.
Un Bitllet Senzill Combinat, títol propi del servei Aerobús, vàlid per a un únic trajecte en
Aerobús entre Barcelona i l’Aeroport o entre l’Aeroport i Barcelona i que permetrà una
validació a la xarxa de TMB (bus o metro) per tal de cobrir etapes prèvies o posteriors
del viatge.
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La facturació del bitlletatge relatiu al servei Aerobús es registra als comtes de vendes de manera
separada de la resta de la facturació de la societat concessionària.
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Cada punt de venda, al finalitzar el servei, emet automàticament una liquidació on s’indiquen els
títols venuts així com el preu i l’import recaptat. Per aquells canals que accepten pagaments en
efectiu (personal informador i personal conductor), amb un límit de 24 hores, s’han d’ingressar
els diners en efectiu corresponents a les vendes en diversos comptes bancaris habilitats per la
societat concessionària.

APROVAT

-

Una Targeta Combinada Hola BCN! + Aerobús, títol propi de TMB consistent en una
targeta unipersonal vàlida per a un nombre limitat de dies consecutius durant els quals
l’usuari podrà gaudir de les condicions de transport del títol Hola BCN! de TMB
corresponent a la durada escollida (actualment de 48, 72, 96 i 120 hores) i realitzar una
anada i tornada entre l’Aeroport i Barcelona amb el servei Aerobús.

En cas que el concessionari establís un sistema de reserves que atorgui als usuaris del servei el
dret a disposar en una data donada d’un títol de transport vàlid per al servei Aerobús, les
esmentades reserves no podran tenir en cap cas una validesa superior als sis (6) mesos des de
la seva data d’emissió.
Els canals de comercialització previstos són els següents:
-

Al lloc web del servei.
Màquines d’autovenda a les terminals del servei (Plaça Catalunya, Terminal 1, Terminal
2B i Terminal 2C).
Dispositius portàtils de venda per part del personal de suport i d’atenció al viatger situat
a les parades.
Dispositius de validació i venda embarcats.
Mitjançant altres canals que el licitador pugui proposar (Apps, etc.)

-

-

-

Obtenir la informació detallada de tots els títols venuts/validats en un període
(hora/dia/mes/any determinat). A mode orientatiu i no limitatiu, els camps que s’haurien
d’incloure a la base de dades de títols venuts són:
o Codi de títol venut (dígits per punt de venda, número de sèrie i número d’ordre).
o Data, hora, minut i segon en el que s’ha realitzat la venda/validació.
o Tipus de tarifa.
o Import.
o Codi del venedor.
o Data de caducitat.
o Tipus d’equip de venda.
o Equip amb el que s’ha realitzat la venda.
o Canal de venda.
o Sessió en la que s’ha venut/validat el bitllet.
o Moment d’apertura de la sessió en què s’ha venut el bitllet.
o Moment de tancament de la sessió en què s’ha venut el bitllet.
o Línia.
o Destí.
Totalitzar aquestes vendes per període i poder traçar aquests totals amb dades
comptables. Igualment, a partir de les dades identificatives d’un títol venut/validat, s’ha
de poder fer el seu seguiment fins al seu cobrament segons el mitjà de pagament i el seu
registre comptable.
En referència a la venda de títols per avançat (canal web), en tot moment ha de ser
possible conèixer amb exactitud els títols que queden per bescanviar a una data
determinada. Les dades del “voucher” – codi, data de venda, caducitat, moment de
cancel·lació, etc.- cal que estiguin vinculades a la base de títols venuts/validats.
El sistema d’informació haurà de permetre conèixer la composició de les vendes
pendents d’ingressar dels conductors/informadors a una determinada data.
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-
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El sistema d’informació de títols venuts del concessionari haurà de permetre les funcionalitats
següents:

APROVAT

Addicionalment, el concessionari haurà de diferenciar els comptes bancaris on s’ingressen
les vendes de títols de la resta de comptes per facilitar la traçabilitat.

3.2. Treballs específics a realitzar
L’empresa que resulti adjudicatària del present plec haurà de donar compliment del següent
objectiu:
-

Comprovar la validesa de la xifra de viatges/validacions declarada anualment per
l’empresa adjudicatària del servei Aerobús.

Per a l’assoliment de l’objectiu anteriorment indicat haurà de realitzar com a mínim les tasques
específiques que s’indiquen a continuació:
-

-

Comprovar el correcte funcionament dels circuits a través dels quals queda registrada la
informació relativa a les vendes del servei Aerobús per cadascun dels diferents canals
de venda i títols comercialitzats.
Validar la quantificació del volum de viatges/validacions venudes per anticipat i no
bescanviades a la finalització de l’any objecte d’anàlisi.
Validar la quantificació del volum de viatges/validacions venudes per anticipat, no
bescanviades dins del termini màxim de vigència de les reserves.
Prèvia petició expressa de l’AMB, fer comprovacions aleatòries a partir dels títols
adquirits per l’adjudicatari. El nombre de títols mínims a adquirir per part de l’adjudicatari
serà l’equivalent a 100 bitllets senzills. Addicionalment, l’AMB podrà posar a disposició
de l’adjudicatari un nombre de títols per tal d’ampliar la mostra d’anàlisi.

Atès que es preveu que les dades de tipus financer que posi a disposició l’empresa adjudicatària
del servei Aerobús (sobre les quals l’empresa adjudicatària del present plec efectuarà les
pertinents anàlisis) requereixin d’una validació externa en forma d’auditoria de comptes abans
de ser considerades com a definitives, es requerirà la presentació d’un informe provisional que
caldrà presentar amb anterioritat al definitiu.
Atès que la posada en funcionament del nou contracte de concessió del servei Aerobús es preveu
que es produeixi durant el primer semestre de l’any 2021, la distribució i calendarització dels
informes serà la següent:

Informe 1
Informe 2
Informe 3
Informe 4
Informe 5

Any
objecte de
revisió

Empresa objecte de
revisió

Termini màxim
d'entrega (informe
provisional)

Termini màxim
d'entrega (informe
definitiu)

2019
2020
2021
2021
2022

Operador actual
Operador actual
Operador actual
Operador nou contracte
Operador nou contracte

31/03/2021
30/09/2021
31/03/2022
31/03/2023

31/12/2020
30/09/2021
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2023
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L’empresa que resulti adjudicatària del contracte haurà d’entregar informes executius on
s’indiquin de manera resumida els treballs duts a terme i la conclusió en relació amb la validesa
o no de la xifra declarada per l’empresa adjudicatària del servei Aerobús.
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3.3. Resultats esperables i presentació dels informes
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Vist tot l’exposat anteriorment, es requerirà a l’empresa adjudicatària del present plec la
presentació de 4 informes provisionals i 5 informes definitius.
L’AMB podrà demanar informes complerts on s’especifiqui el detall de les comprovacions fetes
per cadascun dels camps d’anàlisi.

4. EQUIP DE TREBALL
L’equip de treball mínim necessari per portar a terme les tasques que s’indiquen ha de constar
de:
-

Una titulació de grau o llicenciatura en Economia i/o Administració i Direcció d’Empreses
amb una experiència mínima de 10 anys en el sector de l’auditoria.
Una titulació de grau o llicenciatura en Economia i/o Administració i Direcció d’Empreses
amb una experiència mínima de 2 anys en el sector de l’auditoria.

Els criteris de solvència tècnica de l’equip de treball es certificaran amb la presentació dels
corresponents currículums vitae.

5. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS I DURADA DEL CONTRACTE
El termini de vigència del contracte finalitzarà el 31 de desembre de l’any 2023.
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El pressupost de licitació és de SET MIL DOS-CENTS EUROS (7.200,00 €) per informe, que
representa un total de TRENTA-SIS MIL EUROS (36.000,00 €), sense IVA, per la totalitat del
contracte.
L’esmentat import resulta, incorporant el 21% d’IVA, un Pressupost Base de Licitació de
QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (43.560,00 €) per la totalitat del
contracte.

6.2. Facturació
El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació de la corresponent
factura, tant bon punt l’adjudicatari hagi lliurat l’informe definitiu, i prèviament conformada pel
Director dels treballs i per la Direcció de Serveis corresponent.
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6.1. Pressupost base de licitació
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6. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE

